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Catálogos de Aglomerados Globulares 

    Usar o Topcat para abrir o catálogo de Harris (1997)  
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     Shapley mapeou a distribuição 3D de aglomerados globulares no céu. Ele 

conhecia a distância a esses objetos (usando a relação P-L de Cefeidas...) 

Resultado: Uma distribuição isotrópica, centrada a ~10 kpc do sol! 

A Contribuição de Shapley 

Shapley, 1917 

Sol 

Sol 

Shapley, 1919 
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     Com dados modernos de Harris (1997) sobre aglomerados globulares é 

possível  traçar detalhes da nossa Galáxia em grande escala: 

Distribuição de Aglomerados Globulares 
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     Verificou que sua distribuição no céu é assimétrica. Conclui que, se eles 

estiverem distribuídos isotropicamente em torno da Galáxia, o Sol não 

poderia estar no centro. Assim a Galáxia passaria a ser 5x maior que a de 

Kapten e  seu centro 10kpc do Sol. Ausência de Aglomerados Globulares no 

plano da Galáxia seria efeito de extinção (zona de “evitação”) 

Distribuição de Aglomerados Globulares na Galáxia 



Armandroff+ 1989 

Distribuição Bimodal de Aglomerados Globulares 

• Cerca de 160 aglomerados abertos na Galáxia.  

• Antigos, idade entre 10 e 13 G-anos 

• Variedade de perfis radiais de densidade 

• Pouca ou nenhuma rotação, velocidade 

de dispersão maior no centro; 

M22 em JHKs 

• Distribuição bimodal de metalicidade [Fe/H] 

= –1.5 dex e [Fe/H] = –0.5 dex. Cinemática 

também distinta; 

•  Ricos em metal: confinados à |z| < 3 kpc, 

r<8 kpc, rotação significante (disco 

espesso) 

• Pobres em metal: esfericamente distribuída 

até  < 100 kpc do bojo 



Distribuição de 

Metalicidade de 

aglomerados 

globulares 

Chen, Hou, & Wang 2003 

Halo 
(+disco/bojo) Disco, 

Bojo 

Disco 

Distribuição de Metalicidades Comparadas com o Disco 

Distribuição de 

Metalicidade de 

aglomerados 

abertos 



O Misterioso Caso do Aglomerado Globular 47 Tuc 



     Fazendo estatísticas com a distribuições de aglomerados globulares é 

possível obter informações gerais sobre as dimensões em larga escala da 

Galáxia. 

Quantificando as Dimensões da Galáxia 
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Ajuste linear 

Banda de Confiança 

Banda de Predição 

4kpc 

Xmed [kpc] Ymed [kpc] Zmed [kpc] 

7.361 0.07 0.10 

rCG [kpc] = 7.36 

30 kpc 

< 10 kpc 

Sol a 2/3 do 

centro 

galáctico 



Determinando a distância à Grande Nuvem de Magalhães: 

 

1-) Utilizando Cefeidas em aglomerados para determinar o ponto zero da 

relação Período-Luminosidade; 

Recalibrando Paralaxes Fotométrica 

 

2-) Ajustando a sequencia principal 

utilizando a ponta do ramo assintótico das 

gigantes ou do red clump; 

 

3-) Utilizando outros métodos 

independentes: SN 1987A… 

 

    Isso leva à relação: 

 



Contagem de Estrelas 

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

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

dr 

   Assumindo n constante (homogeneidade) e  independente da direção 

(isotropia): 

r 



Contagem de Estrelas em Forma Integral 

   Obtendo o logaritmo das expressões: 

−
𝟓

𝟐
 𝟎, 𝟔 

sendo  

   Lembrando que: ; 

; 

 o formato de N independe da distribuição de luminosidade das estrelas sendo contadas 

   Somando estrelas de diferentes luminosidades: 



Contagem de Estrelas em Forma Diferencial 

   Em forma diferencial define-se o número de estrelas por unidade de 

magnitude: 

 os desvios dos limites esperados “traçam” em 

primeira ordem o tamanho da estrutura, enquanto os 

limites observados delimitam a completude do catálogo. 

esperado 

observado 

(plano do 

disco) 

observado 

(perpendicular ao 

plano do disco) 

𝟎, 𝟔 

A(m): número de objetos  de magnitude 

m por unidade de magnitude 

𝒍𝒐𝒈 𝑵𝑳 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝟑 + 𝟎, 𝟔𝒎 

pela regra dos logaritmos:  , em que chamaremos 

   Usando a expressão integral:  

cuja derivada é:  , e pela regra da cadeia: 

   Assim:  . Extraindo o logaritmo de ambos os lados:  



Magnitude  Total 

   Para cada estrela temos: 

Paradoxo de Olbers! 

   A quantidade de luz total recebida por todas as estrelas de magnitude m 

será: 

   Integrando esta expressão para obter todas as estreals com magnitus m’ 

< m: 

onde: 



Distribuição do Tipo de Estrelas Com a Latitude Galáctica 

   Utilizando a técnica de contagem de estrelas pode-se identificar outros 

limites físicos para a Galáxia 



     Kapteyn mapeou o brilho das estrelas no céu e reconstruiu 

sua distribuição 3D com a hipótese de que quanto + fraco + 

longe. Resultado concordava com Hershell: Um universo 

achatado e (quase) HELIOCÊNTRICO!!. 

Mapa 3d de Kapteyn 

Kapteyn, 

1900 

O universo de Kapteyn (1922): tipo uma lente, com ~10 kpc de diâmetro, 2 kpc de espessura 

Usa a fotografia para fazer contagens de estrelas e medidas de paralaxe para estimar o tamanho da 

Galáxia (não considera a absorção da luz estelar) 

Descobre a primeira evidência da 

rotação galáctica: medindo a paralaxe 

verifica que o movimento das estrelas 

próximas é mais ou menos ordenado. 

J. C. Kapteyn, 'Star-streaming', Report 

of the British Associationfor the Advancement of 

Science, section A, 1905: 257-65, p. 258. 

I = 0,63 V = 0,10 X = 0,01 
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Universo de Shapley vs. O Universo de Kaptein 

     Com medidas de distâncias de aglomerados globulares foi possível 

verificar que o Sol não estava no centro da Galáxia. 

Universo de 

Kaptein 
Universo de 

Shapley 
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Estrutura e Componentes da Nossa Galáxia 

Halo Galáctico 

Estrelas O, B 

Sol 

8 kpc 

Bojo Galáctico 

Disco Galáctico 
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30 - 50 kpc 

Centro Galáctico 

Aglomerado Aberto 

Aglomerados  

Globulares 

Nebulosa de  

Emissão 

Gas e Poeira 

     A estrutura galáctica é a soma dos objetos que a compõe separados em 

componentes que se distinguem por características físicas comuns. 


