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Simulações para Disco Fino e Espesso 



Estabilidade ou Instabilidade dos Braços Espirais 

Dt = 1,5 x 108 anos (tempo de uma rotação) 



Bojo (a População II de 
Baade): 

Alta densidade de estrelas e 

fortemente obscurecido no óptico. 

Acessível através de observações em 

comprimentos de onda maiores 

 

Geometricamente e quimicamente 

complexo (boxy, possível forma de X, e 

diferentes populações) 

 

Luminosidade de ~1010Lsol, r~3 kpc 

 

Corpo principal é barrado, pobre em 

gás e contém estrelas velhas, 

evoluídas, espalhadas numa larga faixa 

em metalicidade. 

Parte interna (R<400pc) é rica em gás 

e local de formação estelar. r=400pc 

marca a posição do “anel molecular” 



    Primeiro levantamento detalhado do bojo galáctico no infravermelho. 

O Bojo Galáctico – Dados do Dirbe Cobe 



    Possui um bojo pequeno pequeno 

relativo ao tamanho do disco.  

Launhardt 2002 

O Bojo Galáctico 

Apresenta um bojo exponencial 

típico de galáxias de tipo late-type 

(mais jovens). 
 

re: raio efetivo, onde brilho cai 

para metade (~ 0.7 IRAS) 

Ie: Brilho superficial  
 

Formato de caixa 



Bojo 

Estrelas anãs e subgigantes 

possuem distribuição bimodal de 

metalidade 

 

Pobre em metal: componente 

clássica do bojo (esfeirodal), antiga, 

formada em curta escala de tempo, 

cinemática corresponde ao 

esfeirodal antigo 

 

Pop. rica em metal: cinemática da 

barra, originada de um gás pré 

enriquecido, ou pelo material mais 

rico em metal da parte interna do 

disco. 

Grieco+ 

2012 



Bojo em Forma de X 



Evidências de que Nossa Galáxia é Barrada 

    Com observações com melhor resolução angular no infravermelho com o 

2MASS e com o Spitzer mais detalhes do bojo passaram a ser visíveis,  

Divisão no Red Clump 

(Saito et al. 2011) 

    Discussão se o formato de "amendoim" é uma consequência de um 

bojo triaxial ou uma barra de tamanho de 3 a 4 kpc do centro, inclinado 

em nossa linha de visada entre 20o - 25o . 
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Gradientes de metalicidade em 

função da longitude Galáctica (b) 

sugerem também a existência de 

mais de duas populações 

 

Ou seja: do ponto de vista da 

composição química é possível a 

coexistência de duas (ou mais) 

populações distintas no bojo 

 

Ainda sem uma bom modelo que 

explique as observações! 

 

Surveys espectroscópicos: Apogee-

South & Gaia 

 

Modelos Sintéticos: Besançon & 

Trilegal 

Bojo 

Zocalli+ 2008-12 



O bojo gira! Isso acontece também com outras galáxias. 
 

Rotação do Bojo Galáctico 

Rotação (Beaulieu et al. 

2000)  usando gigantes K de 

diversas fontes e 

nebulosas planetárias. 
 

 

Bojo termina em |l| ~ 12o 

Dispersão de Velocidades 

Muito parecida entre disco 

e bojo – não é fácil separar 

as componentes de disco 

e bojo cinematicamente 
 



Isócronas do Ramo Horizontal 

    O ramo horizontal de aglomerados globulares também podem ser usados 

para obter informação sobre a idade dos mesmo (Rey et al. 2001, Mackey & 

Gilmore 2004). 

Harris 1996 

Dt = 0 G-anos 

Dt = 1,1 G-anos 

Dt = 2,2 G-anos 



Aglomerados globulares 

Cerca de 160 aglomerados abertos na 

Galáxia. Antigos, idade entre 10 e 13Ganos 

 

Variedade de perfis radiais de densidade 

Pouca ou nenhuma rotação, velocidade de 

dispersão maior no centro 

 

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 r < 100 kpc  bojo 

Armandroff+ 

1989 

M22 em JHKs 
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Relação entre o Halo e o Disco 

GCs 

(Aglomerados 

Globulares) 

Estrelas do 

Halo 

    Distribuição de metalicidade das estrelas do halo e aglomerados 

globulares. Estrelas do halo são conhecidas por ter metalicidades inferiores a 

[Fe/H] < -5 



Halo e Combinação de Componentes 



Distribuição Espacial de Aglomerados Globulares  

    Diferentes tipos de aglomerados globulares apresentam diferentes 

dispersão espacial. 



Distribuição Radial de Diferentes Subcomponentes 

    Os efeitos das diferentes componentes de aglomerados globulares pode 

ser detectados a partir do efeito cumulativo em suas distribuições radiais 

(Mackey & van den Bergh, 2005). 



Halo – Metalicidade e Velocidades 

• Estrelas velhas que possuem 

abundâncias de elementos pesados 

menor que um décimo do valor solar 

([Fe/H] = –1.0 dex). Perfil de densidade 

segue uma lei de potência r  r-2.8 

• Distribuição parece também ser bimodal: 

Pobre em metal [Fe/H] = –1.6 dex: mais 

interna, baixa componente de velocidade 

(prógrada). Muito pobre em metal [Fe/H] = 

–2.2 dex: mais externa, pode apresentar 

velocidade retrógrada 

• Estrelas EMP (metalicidade 

extremamente baixa) bastante raras 

[Fe/H] < –3.0 dex, objetos com até [Fe/H] 

< –5.3 
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Halo 

Disco 



Relação da Dinâmica com a Espessura do Disco 

    Objetos da População I giram com o disco galáctico em órbitas 

aproximadamente circulares da ordem de (200 km/s). Sol é uma estrela de 

População I. Objetos de População II apresentam maior dispersão de 

velocidade tendo características intermediárias entre o disco e a população 

do halo (órbitas mais excêntricas, e caótica e sem direção preferencial de 

rotação 



Relação entre Metalicidade e Cinemática 

Lindblad e Oort identificaram as mudanças nas direções dos vetores 

velocidades para raios menores e maiores do que o solar como uma 

conseqüência da rotação do Sol em torno da galáxia. Baade associou os 

tipos de estrelas à sua cinemática (população I e II) observando outras 

galáxias. 

População I (Bojo) 

População II (Disco) 

Menos metais 

Mais velho 

Mais vermelho 

Mais metais 

Mais novo 

Mais azul 

Carney in Lépine (2008) 

 
Menor dispersão 

de velocidades no 

disco 

 

Movimento 

ordenado no Disco 

Associado a Curva 

de Rotação 
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Carney et al. 

(1996) 

Disco girando 

rapidamente 

Halo girando 

lentamente 

Velocidade radial 

relativa ao Sol versus 

a Metalicidade V = -220 corresponde 

ao momento ângular 0 

Distinção da Cinemática do Halo e do Disco 
    Componente esferoidais do bojo, mas mais provalvelmente do halo, dada a 

escala de altura. 



Sobreposição de Populações em Termos Químicos 

    Nem todas as estrelas pobres em metal [Fe/H] < -1 estão no halo, uma 

grande fração pertence ao bojo e especialmente ao disco espesso. 

A maior parte das estrelas no disco espesso: -0,7 < [Fe/H] <-1. 

Porém uma longa asa de baixas metalicidades estendem-se para 

além de [Fe/H] ~ -2   

Cerca de 25% das estrelas 

com [Fe/H]  = -1,5 próximas 

ao Sol pertence ao disco 

espesso. 



Velocidade de Rotação vs Metalicidade em 

Função da Componente 

    A rotação do halo decresce com a altura sobre o plano galáctico.  No plano 

galáctico diminui a contribuição do disco espesso. 

Aglomerados Jovens do 

Halo (Vrot = -46 ± 81 km/s, s

= 163 ± 25 km/s). 

Círculos pequenos: estrelas do campo 

Círuclos grandes: Aglomerados 

Aglomerados Velhos do 

Halo (Vrot = 50 ± 27 km/s, 

s= 106± 11 km/s). => 

Velocidades muito típicas 

em contexto 

extragaláctico. 
Reddy et al. 2006 



Chiba & Beers 2000 

Sobreposição de Populações 

Mesmo para estrelas [Fe/H] 

~ -2, a rotação é mais rápida 

próximo do plano galáctico 

Para [Fe/H] > -1,7, rotação 

cresce, provavelmente 

devido à pequena 

componente das asas do 

disco espesso 

Para [Fe/H] <-1,7, 

rotação lenta (30 a 50 

km/s): Suportado por 

pressão  

    A rotação do halo decresce com a altura sobre o plano galáctico.  No plano 

galáctico diminui a contribuição do disco espesso. 
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Rotação do Halo com a Escala de Altura 

    A rotação do halo decresce com a altura sobre o plano galáctico.  No plano 

galáctico diminui a contribuição do disco espesso. 



    Carney et al. (1996) promoveu um survey de estrela com movimentos 

próprios conhecidos e estimou pelas componentes de velocidade as 

excentricidades. Plotando a excentricidade orbital contra a metalicidade 

identificou grupo de estrelas que pode estar associado ao halo. 

Excentricidade dos Objetos do Halo 

Estrelas 

altamente 

excêntricas 

Estrelas do 

disco = 

órbitas pouco 

excêntricas  



O Halo Galáctico 

    Estrutura galáctica mais conhecida pela estrelas dos aglomerados 

globulares, no entanto conhecemos estrelas isoladas que pertencem ao halo 

e estão passando pelas proximidades solares. 
[ F e / H ] > - 0, . 8 

aglomerados do bojo e do disco 

Capturados de galáxias anãs 

HB azul HB vermelho 

Aglomerado de Sagitário 

[ F e / H ] - 0 , 8 < 

• Órbitas não circulares e alta 

excentricidade; 

• Objetos próximos ao centro galáctico 

podem estar associados a passagem 

ocasional pelo disco (plunging orbit) 

• Aglomerados do Halo passam maior parte 

do tempo longe do centro galáctico; 

• Órbitas “randomicamente” distribuídas, 

alta dispersão de velocidades, sem rotação 

sistemática (em contraste com disco); 

• Podem se encontrar a distâncias > 100 kpc, 

mais distante até que galáxia satélite mais 

próxima; 

• Aglomerados galácticos mais distantes são 

mais difusos e maiores (efeitos de maré 

menores e poucas interações). 



     Abundância o halo encontra-se no 

intervalo entre [Fe/H] = –1 to –5. Existe uma 

sobreposição com cauda de baixa 

metalicidade do disco fino; 

 

     Distribuição de densidade respeita lei de 

potência do tipo ρ ~ R–3.5, estendendo-se até 

~100 kpc; 

 

     Massa do halo estelar ~ 1 x 109  Msol (a 

massa total da galáxia é cerca de 6x1010  

Msol); 

 

A componente Estelar do Halo 

    Intensidade maior de elementos α (e.g., Mg, Ca, Si) associada com o 

curto período de formação estelar e de enriquecimento químico; 

 

    Espalhamento na abundância de elementos mais pesados que o Fe para 

baixos [Fe/H], associado com o pequeno número de eventos de 

enriquecimento 



Metalicidade vs. Distância Galactocêntrica 

    Segundo van den Bergh (1995) há uma forte tendência de concentração de 

aglomerados globulares mais ricos em metais em distâncias perigalácticas. 

GC do bojo e disco 

GC do halo velho 

GC do halo “jovem” 

GC de Sagitarius 

Harris 1996; 

Mackey & Gilmore 2004 



Diferença de Idade vs Distância Galactocêntrica 

    Não há clara correlação entre a diferença de idade e o raio galáctico. 

GC do bojo e disco 

GC do halo velho 

GC do halo “jovem” 

GC de Sagitarius 

Harris 1996 (distâncias) 

Salaris & Weiss 2002 (idades) M
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Diferença de Idade vs Metalicidade 

    O halo velho apresenta uma leve correlação (favorecida na direção do 

bojo), enquanto o halo jovem apresenta uma correlação mais acentuada 

(inclinação maior da curva). 

GC do bojo e disco 

GC do halo velho 

GC do halo “jovem” 

GC de Sagitarius 

Harris 1996 (distâncias) 

Salaris & Weiss 2002 (idades) M
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Relação Idade Metalicidade para Diferentes Componentes 

Buser (2000): 



Nuvens moleculares (de H2) 

• Os traçadores principais de nuvens 

moleculares são linhas de emissão 

molecular em comprimentos de onda 

milimétricos, principalmente CO. 

 

• O gás molecular (emissão de CO, por 

exemplo) é pouco encontrado fora do 

círculo solar. Em comparação, HI pode 

ser encontrado em uma extensão 

radial de até R~25 kpc. 

 

• Dentro da vizinhança solar (r<40pc), a 

escala de altura é também bastante 

menor que aquela do HI. 

http://www.bu.edu/galacticring/new_introduction.htm 



Braços espirais 
     Observações em rádio de outras galáxias nas frequências características de 

gases moleculares revelam uma forte associação entre o gás e o braço espiral. 

Isso ajudou a revelar a estrutura dos braços espirais na nossa Galáxia 



Diferentes Mapas da Galáxia 



Nuvens moleculares (de H2) 

http://iopscience.iop.org/0004-637X/781/2/108 

• Na região interna ao Sol, a 

densidade superficial do gás 

possui um máximo em R~4kpc, 

chamado de “anel molecular”; 

 

• Dentro do anel molecular existe 

uma escassez de gás devido à 

barra central que elimina órbitas 

circulares; 

 

• Qualquer gás vazado de fora para 

dentro deste raio será 

rapidamente dirigido para o 

centro Galáctico, onde é a 

acumulado no disco central 

molecular 



Evidências dos Braços e da Barra 
     Evidências de novas estruturas: os braços e a barra. 
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