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Via Láctea – a nossa GaláxiaVia Láctea – a nossa Galáxia

Credit & Copyright: Babak Tafreshi (TWAN) 
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Objetos “nebulosos”: o catálogo de MessierObjetos “nebulosos”: o catálogo de Messier

Charles Messier (1730 – 1817)

Catálogo de Messier:  110 objetos 

 difusos, reunindo nebulosas, 

 aglomerados estelares e galáxias.



  

Galácticos ou extragalácticos?Galácticos ou extragalácticos?

Debate Curtis vs. Shapley (1920): natureza das “nebulosas espirais” (ou: qual o tamanho do 

universo?)

Harlow Shapley: hipótese nebular  convencional →  são objetos da nossa  Galáxia

Herber Curtis: hipótese dos universos-ilha → são outras galáxias como a nossa.

Debate inconclusivo!



  

Edwin Hubble: um universo de galáxias!Edwin Hubble: um universo de galáxias!

Edwin Hubble (1923): observa Cefeidas na “nebulosa” de Andrômeda

Encontra uma distância de  2,2 milhões de anos-luz

Tamanho da Via Láctea :  100 000 anos-luz

Andrômeda é outra galáxia!



  

O que é uma galáxia?O que é uma galáxia?

Imenso conjunto de estrelas, gás, poeira e matéria escura unidos pela atração gravitacional mútua.



  

Tipos de galáxiasTipos de galáxias



  

Sequência de HubbleSequência de Hubble

Não é uma sequência evolutiva!
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Galáxias espiraisGaláxias espirais

Vistas “de frente”,  mostram “braços” 

  espirais constituídos de  

  estrelas jovens, gás e  poeira.

São achatadas, em  forma de disco.

A região central é esferoidal (bojo).

Vistas “de lado” são muito finas.

NGC 4565

M 101



  

Braços espiraisBraços espirais

Ondas de densidadeOndas de densidade

Sempre tem estrelas jovens e azuis nos braços, 
mas não são sempre as  mesmas estrelas.
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Ondas de densidadeOndas de densidade



  

Galáxias espirais barradasGaláxias espirais barradas

São semelhantes às espirais, mas contêm, na região  central, uma barra brilhante de estrelas, gás e 

poeira onde “começam” os braços espirais.

NGC 1300

NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA



  

Galáxias elípticasGaláxias elípticas

Têm forma esferoidal.

Não apresentam disco nem braços espirais. Compostas principalmente de estrelas  velhas.

Têm pouco gás e poeira.

A classificação é baseada  na elipticidade aparente:

e = (1 – b / a)



  

Galáxias irregularesGaláxias irregulares

Não têm forma regular.  Possuem gás, poeira e formação estelar como as espirais, mas não  

apresentam estrutural  espiral.
Grande Nuvem de Magalhães

Pequena Nuvem de Magalhães

David Malin, Anglo-Australian Obs./Royal Obs. Edinburgh 



  

Propriedades típicasPropriedades típicas

Espirais Elípticas Irregulares

Estrelas Velhas e 
jovens

Velhas Velhas e 
jovens

Gás e poeira Muito Pouco Muito

Cor

Alaranjada
no bojo
Azulada
no disco

Alaranjada Azulada



  

““Pesando” galáxiasPesando” galáxias

A quantidade de matéria nas galáxias pode ser conhecida a partir do  movimento das estrelas e do 

gás nela.

M ~ R v2 

    R → raio

    v → velocidade



  

Movimento das estrelasMovimento das estrelas

Galáxia elíptica
órbitas elípticas, em direções aleatórias

Galáxia espiral
Halo e bojo: órbitas elípticas, em direções aleatórias

Disco: órbitas circulares e aproximadamente coplanares



  

Curvas de rotação em galáxias espiraisCurvas de rotação em galáxias espirais



  

Curvas de rotação em galáxias espiraisCurvas de rotação em galáxias espirais

Na parte interna a curva de rotação  é do tipo corpo rígido, 

o que está  de acordo com a concentração de  matéria no 

centro da galáxia.  

(observado = esperado)

Na parte externa, a velocidade de rotação deveria diminuir 

com a distância ao centro, acompanhando a diminuição da 

matéria visível, mas... não é o que acontece 

(observado ≠ esperado)

O excesso de velocidade indica que existe matéria não 

visível a grandes distâncias do centro → matéria  escura



  

Matéria escura na Via LácteaMatéria escura na Via Láctea

A diferença entre a velocidade observada e a velocidade  esperada indica 
a existência de um halo de matéria escura  envolvendo a Galáxia, em 
quantidade cerca de 9 vezes maior do que a  matéria visível.



  

Ciclo de vida das galáxiasCiclo de vida das galáxias



  

Mecanismos de retroalimentaçãoMecanismos de retroalimentação



  

Mecanismos de retroalimentaçãoMecanismos de retroalimentação



  

Núcleos ativos de galáxiasNúcleos ativos de galáxias

AGN → Active Galactic Nuclei

Galáxias que emitem uma grande quantidade de energia que não pode ser explicada apenas por 

processos estelares

Tipos de AGNs: 

Galáxias Seyfert 1 e Seyfert 2

Quasares

Radiogaláxias

LINERs (AGN de baixa luminosidade)



  

Alimentando o buraco negro centralAlimentando o buraco negro central
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Galáxias SeyfertGaláxias Seyfert

Galáxias Seyfert (Carl Seyfert – 1943)

Apresentam um núcleo ativo muito brilhante. 

A energia emitida pelo núcleo é várias vezes 

maior que energia da galáxia hospedeira.

A velocidade de rotação do gás varia de:

1000 e 10000 km/s Seyfert 1 → Linhas largas

200 e 1000 km/s Seyfert 2 → Linhas estreitas



  

QuasaresQuasares



  

QuasaresQuasares
““quasi-stellar object”quasi-stellar object”



  

RadiogaláxiasRadiogaláxias
Hercules A

NASA, ESA, S. Baum and C. O'Dea (RIT), R. Perley and W. Cotton (NRAO/AUI/NSF), and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Exemplo: Hercules A

M
BH

 ~ 2,5 × 109 M
☉

Jatos: 1,5 milhões de anos-luz!

https://www.youtube.com/watch?v=_PUOG_bplFI


  

RadiogaláxiasRadiogaláxias

David Alemazkour

Credit: X
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Outro exemplo: Centaurus A

É uma das radio galáxias 
  mais próximas

M
BH

 ~ 5,5 × 107 M
☉

https://www.youtube.com/watch?v=bOjCrVQusYI&t=3s


  

Energia dos AGNsEnergia dos AGNs

A energia dos AGNs vem da acreção de 
matéria ao Buraco Negro central: 

→ transformação de energia potencial 
gravitacional em energia radiativa + 
cinética dos jatos.

→ A acreção em AGNs luminosos se dá 
através de um “disco de acreção”, que 
se forma por conservação do momento 
angular.



  

Massa do buraco negro central Massa do buraco negro central 

Primeira estimativa:



  

Massa do buraco negro central Massa do buraco negro central 

Considerando r ~ 100 pc e v = 1000 km/s

Implicações

Enorme concentração de massa na região central (≃1010 M
☉
)!



  

Buracos negrosBuracos negros

Força gravitacional:

Velocidade de escape:

Raio de Schwarschild:

Quando v
esc

 = c, temos um buraco negro
   Terra → 9 mm
   Sol → 3 km



  

Buracos negros: como se formam?Buracos negros: como se formam?

Buracos negros estelares → em explosões de supernova, quando ocorre o colapso gravitacional do 
núcleo de estrelas massivas.

ESO/M. Kornmesser

Cliqu
e na

 im
age

m!

https://www.youtube.com/watch?v=wymMn-SmALY


  

Buracos negros: como se formam?Buracos negros: como se formam?

Buracos negros de massa intermediária → associados com aglomerados estelares

IRS 13E em imagens de ótica adaptativa com 
Telescópio Gemini: BN de massa 1300 M

☉
 

próximo ao centro da Via Láctea.



  

Buracos negros: como se formam?Buracos negros: como se formam?

Buracos negros supermassivos: 
no centro das galáxias, com massas de 
milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. 

Exemplo: Centaurus A 
(BN de 55 milhões de massas solares)



  

Buraco negro no centro da Via LácteaBuraco negro no centro da Via Láctea

M
BH

 ~ 3,6 × 106 M
☉

Clique na imagem!

https://www.youtube.com/watch?v=XA7CAVm31z0


  

Buraco negro no centro da Via LácteaBuraco negro no centro da Via Láctea



  

Imagens de buracos negros!Imagens de buracos negros!

M
BH

 ~ 6,5 × 109 M
☉  

(d ~ 55 × 106 anos-luz) M
BH

 ~ 4 × 106 M
☉

 
(d ~ 27 000  anos-luz)
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