
Astronomia Galáctica  

Semestre: 2019.1 

Sergio Scarano Jr  
27/08/2019 



Modelo de Populações Estelares 
    Diversos modelos podem ser acessados na literatura. 



Diagrama Cor-Magnitude 

    CMD significa “Color Magnitude Diagram”. Como todas as estrelas de um 

aglomerado estão aproximadamente a uma mesma distância o CMD se torna 

uma ferramenta de diagnóstico para o estudo do estágio evolutivo dos 

aglomerados.  

Mesma distância (localização 

espacial)  mesma idade  mesma 

metalicidade. Entretanto, por 

estarem concentrados sobre o 

plano Galáctico podem sofrer de 

alta extinção e avermelhamento. 
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Modelo de Populações Estelares - Simplificado 
    Sugestão: http://www.astro.wisc.edu/~townsend/static.php?ref=ez-web 

  



Interpretando os Caminhos Evolutivos de Diferentes 

Estrelas 



Cinco Seções do Diagrama HR 

 

 

  

    Nesta descrição as massas são aproximadas, sendo que os limites se 

sobrepõem dependendo da definição. 

Estrelas de Massa Intermediária: estrelas de massa entre 2 ≤ M ≤ 8-10 M


. Tem 

caminhos evolutivos similares às de estrelas de baixa massa, mas sempre com 

luminosidades mais elevadas. Geram nebulosas planetárias e as anãs brancas de 

mais alta massa. Geram um comportamento complexo no ramo assintótico das 

gigantes (AGB).   

Anãs Marrons (e planetas): estimada pela estrelas de mais baixa massa, no limite de 

0,08 M
   (ou 80MJup). Objetos de mais baixa massa não tem temperatura central 

suficiente para iniciar a fusão do H; 

 
Anãs Vermelhas: estrelas da sequência principal cujo tempo na sequência principal 

excede a atual idade do Universo (estimada entre 1-2x1010 anos). Modelos estimam o 

limite superior de estrelas que estejam na sequencia principal mesmo quando são tão 

velhos que o Universo, em cerca de 0.7M


 ; 

Estrelas de Baixa Massa: estrelas na região de 0.7 ≤ M ≤ 2 M
 . Depois de perderem 

para considerável de suas massas elas terminam suas vidas como anãs brancas e 

possivelmente nebulosas planetárias;  

Estrelas de Alta Massa:  M >8-10 M


. Distinta tanto em tempos de vida quanto em 

caminhos evolutivos. 



Composição de Populaçoes Estelares 

    É necessário modelos sintéticos em um certo intervalo para ajustar o turn-

off observado em nossa galáxia. 



Modelando Aglomerado de Estrelas 

 

 

  

Meynet et al. 1993 (Astr. & Astr. 

Supp. Ser., 98,477) 

“New dating of Galactic Open 

Clusters”  

Modelo de Geneava ajustados a 

aglomerados de estrelas 

Massa [M


]  Tempo [ano] 

0.1 6  1012 

0.5 7  1010 

1.0 1  1010 

1.25 4  109 

1.5 2  109 

3.0 2  108 

5.0 7  107 

9.0 2  107 

15 1  107 

25 6  106 

   Utilizam-se simulações que geram as chamadas Isócronas: 





comprimento de onda () aumenta 

Os Espectros Estelares Indicam a Composição das Estrelas 
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   Annie J. Cannon estudou o espectro de mais de 400,000 estrelas e 

percebeu uma correlação entre o tipo espectral (A, B, C, etc.) e a cor da 

estrela (ou seja, sua temperatura). Ela propôs uma nova classificação, em 

que a intensidade da linha de um dado elemento depende da composição 

química e  temperatura da fotosfera 

 



Índice de Cor e Temperatura 

   Os índices de cores e temperaturas se relacionam diretamente  

 Classe B–V U–B V–R R–I Teff (K) 

O5V –0.33 –1.19 –0.15 –0.32 42,000 

B0V –0.30 –1.08 –0.13 –0.29 30,000 

A0V –0.02 –0.02 0.02 –0.02 9,790 

F0V 0.30 0.03 0.30 0.17 7,300 

G0V 0.58 0.06 0.50 0.31 5,940 

K0V 0.81 0.45 0.64 0.42 5,150 

M0V 1.40 1.22 1.28 0.91 3,840 

   Usando a curva de corpo negro para 

determinar a fórmula de Ballesteros: 

Zombeck, Martin V. (1990) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_temperature
https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_temperature


Classificação espectral de Harvard  

Tipo Cor T(K) Linhas proeminentes de absorção Exemplos

O Azul 30000

He ionizado (fortes), elementos 

pesados ionizados (OIII, NIII, SiIV), 

fracas linhas de H

Alnitak (O9) 

Mintaka (O9)

B Azulada 20000
He neutro (moderadas), elementos 

pesados 1 vez ionizados
Rigel (B8)

A Branca 10000
He neutro (muito fracas), ionizados, H 

(fortes)

Vega (A0)

Sirius (A1)

F Amarelada 7000

elementos pesados 1 vez ionizados, 

metais neutros (FeI, CaI), H 

(moderadas)

Canopus (F0)

G Amarela 6000

elementos pesados 1 vez ionizados, 

metais neutros, H (relativamente 

fracas) 

Sol (G2)

Alfa Cen (G2)

K Laranja 4000
elementos pesados 1 vez ionizados, 

metais neutros, H (fracas) 

Aldebaran (K5) 

Arcturos (K2)

M Vermelha 3000
Átomos neutros (fortes), moleculares 

(moderadas), H (muito fracas)
Betelgeuse (M2)

    Resumo da Classificação Espectral de Harvard e exemplos: 

 



Detalhes “Químicos” das Classes Espectrais 



Espectros muito diferentes! 
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comprimento de onda [Å] 

   Em algumas estrelas as linhas do H são muito fortes (A0V), em outras, são 

quase inexistentes (M5V). 

50.000 K       –0,32 

16.000 K       –0,16 

8.200 K      +0,15 

6.700 K      +0,45 

5.500 K      +0,65 

4.300 K      +1,18 

3.000 K      +1,69 

(B – V) T [K] 



Simuladora de Paralaxe Espectroscópica 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/stellarprops/spectroparallax.html 



Fluxo Absorvido em Linhas Espectrais 

    Para uma estrela de tipo A: 

Comprimento de onda [Angstrom] 
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Direção Espectral 

 

 

Área da curva deve 

ser proporcional ao 

número de átomos 

que estão 

absorvendo 
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Largura Equivalente 

   Em espectros bidimensionais a largura da linha espectral é mais evidente do 

que o fluxo, de forma que para manter coerência com referências anteriores se 

define, para dados modernos, a largura equivalente, a qual se associa o 

conceito de “força da linha”: 

“Asa” (Wing) 

da Linha 

Fluxo de Contínuo da Linha (FC) 

𝑨𝒓𝒆𝒕𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 = 𝑾 ⋅ 𝑭𝑪 

𝑨𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍 =  (𝑭𝑪 − 𝑭𝝀)𝒅𝝀 

𝑭
𝝀
/𝑭
𝑪
 

𝝀𝟎 
Comprimento de Onda 

1.0 

0.5 

0.0 

𝑾 

“Asa” (Wing) 

da Linha 

Core da Linha 

𝑭𝝀 

𝑨𝒓𝒆𝒕𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 = 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍 

𝑾 ⋅ 𝑭𝑪 =  (𝑭𝑪 − 𝑭𝝀)𝒅𝝀 

𝑾 =  
(𝑭𝑪 − 𝑭𝝀)

𝑭𝑪
𝒅𝝀 

W > 0  Linha de absorção 

W < 0  Linha de emissão 

profundidade 

da linha 
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     Existe uma correlação entre a largura equivalente das linhas de Balmer e 

a Temperatura, permitindo um meio independente para calcular a 

temperatura do meio interestelar. 

Termômetro Balmer 



Intensidade Relativa das Linhas 

O______B________A________F________G________K_______M______ 
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Classe Espectral 

Si III 
Si IV 

Si II 

Nomenclatura: H I, He I, Ca I, etc.  átomo com todos os elétrons. 

H II, He II, O II, Ca II, etc.   átomo que perdeu 1 elétron. 

He III, O III, Ca III, etc.   átomo que perdeu 2 elétrons. 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/stellarprops/spectroparallax.html 



Linhas da Cromosfera 

Núcleo 
Nível limite 

externo 

Contínuo 

n=1 

n=2 

n=3 

n=4 

n=5 

n=6 

n= 

Estado 

fundamental 

Lb 

Lyman 

La 

Lg 

Ld 

Balmer 

Ha 

Hb 

Hg 
Hd 

Pa 

Paschen 

Pb Pg Pd 

Ba Bb 

Brackett 

Bg 

Bd 

Pfund 

Fa Fb 

Fg 

Fd 

Transição 

ressonante 

Aparecem as linhas: 

Ha do Hidrogênio (Balmer) 

H do Ca II (3968 Ä) 

K do Ca II (3933 Ä) 

He II 

Fe II 

Si II 

Cr II 



Assim que para uma estrela: 

 

• Com mesma composição solar: [Fe/H] = 0.0 dex 

• Com abundância de Ferro 10 x maior que a Solar: [Fe/H] = +1.0 dex 

• Com abundância de Ferro 100 x menor que a Solar: [Fe/H] =  – 2.0 dex 

• Duas vezes abundância solar: log10(2) = 0.3 

• Metade da abundância solar: log10(1/2) = -0.3 
 

Metalicidade 

    Metalicidade é definida como a quantidade de um dado elemento está 

presente relativamente ao Hidrogênio, quando comparado com o Sol: 

Unidade: Dex (x) = 10x   “decimal exponent ”  

- 0,4 dex = 10-0.4 , temos que é igual a um fator de ~ 0,398. 

O meio interestelar é constantemente enriquecido pela sequencia de gerações de estrelas, assim 

que a metalicidade de uma estrela pode ser usado para entender seu cenário de formação e idade 
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Metalicidade vs. Abundância 

    Na prática toma-se abundância como a medida total dos átomos com 

massa superior ao He, com relação ao H. A relação entre massa e número de 

átomos de um elemento será: 

Primordial: Xp = 0.75; Yp = 0.25; Zp = 0.00 

Solar: Xsol = 0.70, Ysol = 0.28; Zsol = 0.02 

 Metalicidade (por massa):  Abundância (por número): 

Exemplo: 
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 Elemento % Numérica % em Massa 
 Hidrogenio 92.5% 74.5% 
 Hélio 7.4% 23.7% 
 Oxigenênio 0.064% 0.82% 
 Carbono 0.039% 0.37% 
 Neonio 0.012% 0.19% 
 Nitrogenio 0.008% 0.09% 
 Ferro 0.003% 0.16% 
 Outros 0.001% 0.03% 

Comparações entre Abundâncias e Metalicidades 



Curvas de Crescimento e Metalicidades 

    Estudando-se o comportamento da largura equivalente com a densidade do 

gás chega-se à curva de crescimento: 
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Aglomerados Abertos 
    Receberam este nome devido à sua morfologia, mais difusa em contraste 

com aglomerados globulares. 

Indícios de estrelas em 

formação 

• Muitas da estrelas são azuis e luminosas (são laboratórios ideais 

para o estudo de estrelas jovens e massivas.); 

• Comumente se encontra gás envolvendo as estrelas (resquícios de 

gás que não compuseram a estrela; 

• Registro de luz estelar refletida em grãos de poeira; 

Facilidades: 

• Quantidade pequena de estrelas, comprometendo estatísticas; 

• Objetos esparsos, o que dificulta identificar  os objetos a que pertencem; 

• Gas em que está embebido afeta distâncias estimadas. 

Dificuldades: 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0601/pleiades_gendler_big.jpg


Aglomerados Abertos: Características 

    Cobrem uma vasta faixa em tamanho, luminosidade e morfologia, de 

uma dezena até milhares de estrelas. 
 
 
    As densidades destes sistemas variam desde uma pequena sobre-

densidade acima das estrelas de campo (~0,1 estrelas pc-3) até ~103  

estrelas pc-3 na região central dos aglomerados mais populosos 
 
 
    Os menos povoados são também chamados de associações, detectados 

pela sobre-densidade de algum tipo especial de estrela: Associações OB, 

Associações T, etc. 

 

    As metalicidades variam na faixa -0,75 < [Fe/H] < +0,25. Valores altos de 

metalicidade são esperados em objetos jovens, formados de ISM 

enriquecido quimicamente por gerações anteriores de estrelas. 

 

   Aglomerados abertos são laboratórios para o estudo de estrelas jovens e 

massivas. 

 



Classificação de Trumpler (1930) 



Classificação de Trumpler (1930) 

• Grau de concentração em algarismos romanos (I, II, III, IV), números 

menores indicam maior concentração 

• A faixa em brilho das estrelas medida em números 1, 2, 3... , em que os 

números menores indicam uma menor faixa de brilhos estelares 

• Número de estrelas: poor (<50 estrelas), moderated (50-100 estrelas) e rich 

(mais de 100 estrelas) 

• Se existe emissão difusa ao redor do aglomerado (n, nebulous) 



Identificando em Contando Estrelas em Aglomerado 

XZ CMa 

   Densidades destes sistemas variam desde uma pequena sobre-densidade 

acima das estrelas de campo (~0,1 estrelas pc-3) até ~103  estrelas pc-3 na 

região central dos aglomerados mais populosos 

 Tombaugh 1 (10 arcmin2) 
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Raio Nuclear 

Raio Coronal 
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Reconhecimento de Campos de Aglomerados Abertos 

    Utilizando ainda o exemplo de Tombaugh 1. Aglomerados menos povoados 

são também chamados de associações, detectados pela sobre-densidade de 

algum tipo especial de estrela: Associações OB, Associações T, etc. 



• A sequência principal é a estrutura mais proeminente (fácil de ajustar).  

• Fáceis de calibrar por estrelas próximas medidas com paralaxe; 

• Calibração válida para um grande intervalo de cores; 

• Observações de paralaxes diretas de aglomerados abertos torna calibrações em absolutas. 

• Por serem jovens, poucas das estrelas massivas (luminosas) tiveram tempo para 
deixar a sequência principal, povoando  a parte mais elevada do diagrama HR 
(desvios não refletem ZAMS); 

• Parte de baixo da sequência mais dispersa e populosa, refletindo tanto objetos que 
estão entrando na sequência principal e objetos de longa vida; 

 

Aglomerados Abertos: Diagrama Cor-Magnitude 



Dificuldades Observacionais de Aglomerados Abertos 

   Altamente contaminado por estrelas do campo. Extinção afeta as distâncias 

registradas para os objetos. 
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Aglomerados Abertos: Catálogos 

     Hoje conhece-se ~2500. Estima-se que existam +35000 (Bonatto et al. 2006; 

Portegies Zwart et al. 2010) 

• Lynga (1987): 1200 aglomerados abertos (Lund catalogue of open clusters ) 

• Dias (2002): 2167 objetos 

• WEBDA ( http://www.univie.ac.at/webda/) 

 



Nome 
Idade 

(M-anos) 

Distância 

(pc) 
[Fe/H] 

Collinder 285 199 25 0 

Melotte n25 787 45 +0.17 

Melotte 111 449 96 0 

Mamajek 1 7.9 97 0 

Melotte 227 135 120 0 

Platais 8 60.2 132 0 

Melotte 22 135.2 150 0 

IC 2602 32.1 161 -0.09 

Platais 3 398 161 0 

Platais 9 100 174 0 

O Dez Aglomerados Abertos Mais Próximos 

   São tipicamente jovens e ricos em metais, tendo idades inferiores a 1 

bilhões de anos basicamente encontrados no disco galáctico. 

Distância dos aglomerados: Hyades (44 pc); Pleiades (127 pc); Praesepe (159 pc); 

Sco-Cen (170 pc); M67 (830 pc); h Persei (2250 pc); χ Persei (2400 pc) 
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Acesso a Dados de Aglomerados Globulares 

    Página mantida por um grupo de colaboradores brasileiros: 

Estatísticas 28 de janeiro de 2016  

Número de aglomerados: 2167 

Com diametros (D):  2161 (99.7%) 

Com distâncias (d): 2040 (94.0%) 

Com avermelhamento (E): 2025 (93,3%) 

Com idades (t): 2013 (92,8%) 

Com d/t/E: 2003 (92,4%) 

Com movimentos próprios (MP): 2104 (97,2%) 

Com Velocidades Radiais (VR): 703 (43,1%) 

Com MP e VR : 702 (43,1%) 

Com d/t/MP/RV: 671 (41,6%) 

Com abundâncias (Z): 314 (13,2%) 
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Acessando dados com o Vizier 

    Dados de diversos catálogos podem ser acessados em: http://cdsarc.u-

strasbg.fr/cats/Cats.htx 
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Usando o Topcat 

    É um visualizador gráfico e editor de dados tabulares especialmente 

projetado para Astronomia. Pode ser baixado em: 

http://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat/ 
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Interface do Topcat 

    É um visualizador gráfico e editor de dados tabulares especialmente 

projetado para Astronomia. Pode ser baixado em: 

http://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat/ 
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Topcat: Lendo Tabelas 
    Podem ser carregadas pelos serviços de VO associados ao Topcat ou 

tabelas salvas no computador. 
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Topcat: Lendo Tabelas 

    Dando dois cliques na lista de tabelas: 
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Aglomerados Abertos: Distribuição 

    Como estão concentrados sobre o plano galáctico, são também chamados 

de Aglomerados Galácticos. A distribuição espacial é útil para a determinação 

da estrutura galáctica: 

 

 
 
• Aglomerados jovens traçam a estrutura espiral da Galáxia, se contarmos que 

observamos muitas estrelas jovens em galáxias espirais; 

• Aglomerados mais velhos traçam a cinemática das regiões externas da Galáxia;  

• Aglomerados mais velhos são encontrados longe do centro, e fora do plano 

Galáctico. 

 

 
 



Coordenadas Esféricas 

   As coordenadas de um ponto P em coordenadas esféricas e sua relação 

em coordenadas cartesianas é P(r,q,f): 
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Pólo Fundamental 

O 

x 

y 

z 

f 

q 

r 

Direção 

secundária 

𝒓 = 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 
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𝒚 = 𝒓 𝐬𝐢𝐧𝜽 𝐬𝐢𝐧𝝓 

𝒛 = 𝒓 𝐜𝐨𝐬𝜽 
r’ 

r’ 

(𝒓 ≥ 𝟎) 

(𝟎 ≤ 𝒓 ≤ 𝟏𝟖𝟎) 

x 

y 

z 

𝜽 = 𝒍/𝒓 

Ângulo para circunferência 

completa: 

⇒ 𝟐𝝅 rad 

Ângulo sólido para esfera 

inteira: 

𝛀 = 𝑨/𝒓𝟐 

⇒ 𝟒𝝅 esteroradianos 



Topcat: Fazendo Histogramas 

    O Topcat permite contabilizar em faixas de valores de uma dada grandeza o 

total de objetos de modo gráfico para cada uma das colunas do banco de 

dados. 

Picos em 

longitudes 

galácticas 

diferentes 

podem revelar  

braços? 
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Topcat: Ajustando Detalhes do Histograma 

    Tomando como exemplo a distribuição de aglomerados abertos com a 

longitude galáctica, nota-se que os mesmo se concentram no plano da Via 

Láctea. 

Objetos jovens  como os aglomerados abertos se concentram no plano galáctico 
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Topcat: Fazendo Mapas do Céu 

    Pode-se avaliar a distribiução dos objetos bidimensionalmente no céu em 

projeção esférica e aitoff. 
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Topcat: Fazendo Mapas Polares em 3D 

    Ou fazer distribuições tridimensionais quando as distâncias dos objetos, 

além de suas coordenadas, é conhecida. 
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Topcat: Sobrepondo Outra Base de Dados 

    Processo básico igual o de abrir a primeira tabela: 
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Mistura de Populações Estelares 



Mistura de Populações Estelares 



Mistura de Populações Estelares 



Mistura de Populações Estelares 

    Caso em que há dois surtos 

("bursts”) de formação 

estelar: 
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