
GALÁXIAS
EIXO PRINCIPAL. Definição de galáxia  

As galáxias são gigantescos sistemas formados por  bilhões  de estrelas. 
Algumas contêm grande quantidade de gás e  poeira , formando 
estruturas de braços espirais, onde novas estrelas  são formadas . O 
diâmetro típico  das galáxias, como a nossa Via-Láctea, é de  100.000 
Anos Luz . 

NGC1365_master.jpg:  A galáxia espiral NGC 
1365.  As faixas escuras ao longo dos braços em 
espiral são causadas pela poeira do meio 
interestelar, que absorve a luz óptica.  Os 
braços também contêm grande quantidade de 
gás que é transformado em estrelas nas regiões 
de formação estelar, vistas em tom róseo.

EIXO SECUNDÁRIO - Descoberta das galáxias

A descoberta das galáxias como sistemas exteriores à Via Láctea 
aconteceu em 1923,  como conseqüência das pesquisas realizadas por 
Edwin Hubble com a galáxia de Andrômeda,    utilizando  o telescópio 
de 2.5 metros de Mount Wilson, Califórnia, Estados Unidos. 
Anteriormente todos os objetos extensos, galáxias, aglomerados 
estelares, nebulosas planetárias eram  classificadas como nebulosas 
(nebulae).  

M31_mosaic.jpg: A galáxia de Andrômeda, 
uma espiral semelhante à Via-Láctea e 
nossa vizinha no Grupo Local de galáxias. 
Além dos braços espirais, vemos também o 
bojo central, dominado por estrelas mais 
velhas, de cor amarelada, como o Sol.

http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html
                      
 
   



EIXO PRINCIPAL – morfologia de galáxias.

Hubble classificou as galáxias de acordo com a sua forma em três tipos 
básicos: espirais ,  elípticas e irregulares  . 

class-alternativa.jpg: A figura  ilustra a 
seqüência de classificação morfológica de 
Hubble. No canto esquerdo estão galáxias 
elípticas, começando pelas mais 
arredondadas até as mais elongadas. 
Seguem-se as galáxias lenticulares, que já 
têm tanto um componente esferoidal quanto 
um disco bem visíveis. Após as lenticulares, 
do centro para a direita, estão as espirais, 
formando duas sequências paralelas: espirais com e sem uma barra.
http://www.star.le.ac.uk/edu/Root_folder/tunfork.jpg

M51_optical.jpg:  M51 e sua pequena 
companheira, NGC5195 . A coloração  da imagem 
é dada pelas estrelas quentes e muito massivas, 
recentemente formadas em seus braços espirais.  
Estas galáxias distam 31 milhões de anos luz da 
Via-Láctea e seu diâmetro é de 65.000 Anos Luz .

http://www.exploratorium.edu/hubble/live/images/m51_20x16.jpg

Elípticas 

As galáxias elípticas contêm estrelas velhas numa distribuição 
esferoidal.  Tendem a ser mais comuns em aglomerados e grupos de 
galáxias, raramente sendo encontradas isoladas. O tipo mais comum de 
galáxia no Universo é o de anãs elípticas. Há mais de uma dezena de 
anãs elípticas satélites da Via-Láctea. Galáxias elípticas também podem 
ser gigantes. As maiores galáxias conhecidas são elípticas situadas nas 
regiões centrais dos aglomerados de galáxias.

NGC1132-cut.jpg: NGC1132 é uma galáxia 
elíptica gigante situada na direção da 



constelação do Erídano. A imagem, obtida com o telescópio espacial 
Hubble mostra a suave queda da distribuição de luz,  típica das 
galáxias elípticas grandes. NGC 1132 dista uns 300 milhões de anos-luz 
de nós.
Fonte: http://www.spacetelescope.org/goodies/calendar/large/0912.jpg

 
EIXO SECUNDÁRIO: As Nuvens de Magalhães

Duas das três galáxias que podem ser observadas sem ajuda do 
telescópio são irregulares:  A  Grande e a Pequena Nuvem de 
Magalhães, cujas distâncias são, respectivamente, de 160.000 e 
200.000 anos-luz. Ambas são visíveis do Hemisfério Sul.  A terceira 
galáxia é a espiral de Andrômeda.

              
LMC.jpg: A Grande Nuvem de Magalhães é 
uma galáxia irregular, com cerca de um 
décimo da massa da Via-Láctea. É uma 
galáxia rica em gás e que tem grande 
atividade de formação estelar. 

http://www.spacetelescope.org/images/large/heic0411d.jpg

SMC.jpg: A Pequena Nuvem de Magalhães é outra 
satélite da Via-Láctea e está em interação 
gravitacional com a Grande Nuvem. É também uma 
galáxia rica em gás e estrelas jovens.
http://www.capella-
observatory.com/images/Galaxies/SMCAt600mm.jpg

EIXO PRINCIPAL: interações entre galáxias

Galáxias podem interagir e mesmo colidir no espaço. Há vários 
exemplos de galáxias em colisão ou forte interação. 

NGC5128_Master.jpg: A galáxia NGC5128 é de 
morfologia elíptica, mas peculiar,  na direção da 
constelação de Centauro. Ela é uma das mais 
luminosas e massivas conhecidas, sendo também 



uma forte emissora de raios-X e ondas de rádio.  A faixa de poeira pode 
ser material que sobrou de uma galáxia menor e rica em poeira que foi 
engolida por NGC 5128. Imagem do Observatório Inter-Americano de 
Cerro Tololo, telescópio de 4-meter.
http://www.starshadows.com/_img/image/gallery/2/NGC5128_Master.jp
g

                                                       
                                                   

antennae_hst_big.jpg: A galáxia de Antena, na 
verdade, duas galáxias espirais em processo de 
colisão e provável fusão. O efeito gravitacional de 
uma galáxia sobre a outra distorce totalmente suas 
formas originais. Outro efeito importante da colisão 
é que ela induz a formação estelar. As manchas em 
tom róseo são regiões de intensa formação de 
estrelas a partir do gás e da poeira das galáxias. 
Modelos computacionais sugerem que a fusão de 
duas espirais gera uma galáxia elíptica.
http://cosmic-web.co.uk/wp-
content/uploads/2009/03/antennae_galaxies_xl.jpg


