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Conceito 

• Galáxias são conjuntos de 10^7 a 10^14 estrelas e outros corpos celestes, 

como planetas, anãs marrons, estrelas, estágios finais de estrelas, gás, poeira, 

etc.

• É possível que, similar à Via Láctea, exista um Buraco Negro Supermaciço e 

Matéria Escura em outras galáxias

• A palavra vem do grego galáxias (γαλαξίας), “leitoso”, em uma referência à 

Via Láctea.

Os braços espirais da 

NGC 3981 captado 

pelo ESO. (Foto: ESO)



As Primeiras Especulações
Thomas Wright

Thomas Wright era um inglês autodidata

que tentava descobrir o comportamento do

Universo estudando Deus. 

Em 1750 publicou o livro “an original 

hypothesis of the Universe” no qual 

identificava, em uma passagem, a Via Láctea 

como uma distribuição achatada de estrelas 

cuja luz nos atinge, no centro, vindo de 

diferentes direções e distâncias.

Atualmente sabemos que a distribuição 

não é uniformemente achatada e tampouco 

estamos no centro desta estrutura. 

No entanto apesar da evidente simplicidade

trata-se de uma descrição surpreendentemente 

objetiva e aproximadamente acurada.



As Primeiras Especulações

Nessa época, qualquer objeto flocoso no céu era chamado de nebulosa.

A teoria de Kant permaneceu inalterada e aceita por mais de um século.

Immanuel Kant

1755 -> A hipótese dos universos-ilhas de 

Kant: estas nebulosas seriam enormes 

sistemas estelares que pareceriam 

minúsculos vistos no telescópio, devido à 

enorme distâncias que as separam de nós. 

Estas nebulosas seriam discos achatados, 

semelhantes à Via Láctea e , portanto, a sua 

forma aparente seria circular quando vistas 

de frente. 

Aquelas observadas inclinadas em relação à 

linha de visada teriam uma forma elipsoidal.



As Primeiras Especulações

• Charles Messier (1784) -> catalogou 

103 “nebulosas”/objetos de céu 

profundo/”objetos Messier”

O propósito deste catálogo era o de

auxiliar os astrônomos a não confundir

estes objetos com os cometas, seu

principal interesse. Sabe-se hoje que esta

lista contém aglomerados globulares, 

aglomerados abertos, nebulosas

galácticas e galáxias.

Messier

Galáxia de Andrômeda: 

classificada como objeto M31

no catálogo de Messier



As Primeiras Especulações

Essas denominações são utilizadas até hoje na identificação e denominação 

de objetos do céu:  

Dreyer

• Dreyer (1887) -> publicou o New 

General Catalogue (NGC): 7840 

objetos já conhecidos -> o catálogo foi 

compilado a partir das observações de 

William Herschel e seu filho John 

Herschel

• Dreyer (1907) -> posteriormente ele 

publicou também o Index Catalogue 

(IC), com mais 5387 nebulosas



As Primeiras Especulações

• William Herschel -> um pesquisador 

que conseguiu demonstrar a existência 

de dois tipos dessas nebulosas: aquelas 

que podiam ser resolvidas em estrelas 

individuais e aquelas que continuavam 

com a aparência nebular mesmo com o 

auxílio dos maiores telescópios 

disponíveis. Ficou claro que as 

nebulosas do primeiro tipo eram na 

verdades aglomerados estelares da Via 

Láctea, e portanto, não se encaixavam 

mais na concepção de universos-ilha de 

Kant. 

Herschel

Herschel construiu inúmeros telescópios, entre eles o de 49 polegadas, 

seu instrumento mais famoso, embora nunca tenha funcionado tão bem 

quanto o seu de 20, o seu principal.



O Grande Debate
Shapley-Curtis

Em 1920 a academia de ciências de 

Washington convidou Harlow Shapley e 

Heber Curtis para debater a real 

natureza das nebulosas:

• Shapley acreditava que as 

Nebulosas Espirais eram membros 

da nossa galáxia.

• Já Curtis, defendia que as Nebulosas 

Espirais eram objetos parecidos com 
nossa galáxia e se encontram

Shapley (esquerda) e Curtis (direita)

separados desta. Elas seriam os Universos-Ilhas de Kant.

Durante o Grande Debate, a discussão consistiu na dimensão da Via Láctea. 

Shapley defendia que a Via Láctea seria muito maior do que se acreditava (por 

volta de 900kpc -> o erro de Shapley foi ignorar a absorção interestelar 

causada pelos grãos de poeira), enquanto Curtis argumentava que o diâmetro 

teria por volta de 20-30kpc (um valor próximo do atual, porém sem 
embasamento matemático).



Hubble

A solução do mistério só foi encontrada em meados 

da década de 20 do nosso século, com o início da 

operação do grande telescópio de 100 polegadas de 

Monte Wilson. Graças a esse instrumento, Edwin 

Hubble foi capaz de mostrar que muitas das 

nebulosas não-resolvidas como, por exemplo, 

Andrômeda eram, na verdade, compostas de estrelas 

e muitas destas estrelas eram semelhantes àquelas 

que podemos observar na Via Láctea. 

Em particular, Hubble, conseguiu observar uma 

classe de estrelas variáveis do tipo Cefeidas.

As Cefeidas ocupam a faixa de 

instabilidade no diagrama de 

Hertzprung-Russel.

Variáveis Cefeidas



Hubble
Variáveis Cefeidas

Durante o processo de evolução de uma estrela, em 

um dado momento ela inicia seu caminho para se 

tornar uma estrela gigante. Esse processo de 

evolução para o ramo das gigantes faz com que ela 

fique instável e mude, de modo periódico, tanto o 

seu tamanho como sua luminosidade. Às estrelas 

que estão passando por este processo damos o 

nome de estrelas variáveis pulsantes. 

Existem vários tipos de estrelas variáveis 

pulsantes. O tipo de variabilidade de cada uma 

delas dependerá de sua massa. Quanto maior for a 

massa de uma estrela, maior será sua 

luminosidade durante o período de pulsação, em 

comparação com as estrelas de pequena massa. 
Como a luminosidade está associada com a massa, e o período de pulsação 

também está associado com a massa, os astrônomos puderam deduzir uma 

importantíssima relação entre período e luminosidade, a chamada relação 

período-luminosidade. 



Hubble
Variáveis Cefeidas

Um desses tipos de estrelas variáveis pulsantes são as chamadas “variáveis 

Cefeidas”. As estrelas classificadas nessa categoria cada vez que pulsam 

mudam o valor do seu raio em cerca de 5% a 10% do valor que teriam em 

equilíbrio. As estrelas variáveis Cefeidas possuem, em média, períodos de 

variação entre 1 e 70 dias e, em geral, a amplitude de sua variação é de 0,1 a 

2,0 magnitudes. 

Abaixo mostramos o gráfico de variação de magnitude de uma estrela 

variável Cefeida típica. 



Hubble
Variáveis Cefeidas

Ocorre que as variáveis do tipo Cefeidas obedecem a uma relação muito bem 

definida envolvendo a magnitude absoluta (M) na cor azul/banda B e o 

período de variabilidade (P). 

Portanto, um conjunto suficientemente extenso de observações torna possível 

a determinação do período e da magnitude aparente média (m) que, por sua 

vez, depende da magnitude absoluta e da distância (d),

M= m – 5log(d) + 5

para medidas em parsecs. Como consequência, pode-se então determinar a 

distância da galáxia. Com este método obtém-se uma distância de 0,69Mpc 

para Andrômeda. Se considerarmos que a nossa Galáxia tem um diâmetro de 

aproximadamente 30kpc, verifica-se que Andrômeda está a uns 20 diâmetros 

de distância, e certamente, não faz parte do nosso sistema estelar.



Hubble
Variáveis Cefeidas

Mais ainda, através do diâmetro aparente de Andrômeda, estima-se que o 

seu diâmetro real é de aproximadamente 20kpc, comparável ao da Via 

Láctea. Verifica-se, assim, que estava correta a concepção original de Kant, 

denominando estes objetos de universos-ilhas!

Esta descoberta deu início a um ramo importante da Astrofísica, a 

Astronomia Extragaláctica, que tem por objetivo estudar objetos 

astronômicos em várias direções e profundidades do céu. 

https://www.youtube.com/watch?v=HWxBTHVhc3I



Hubble
Sequência de Hubble

Um dos primeiros problemas abordados pela Astronomia Extragaláctica foi a 

questão da forma das galáxias. Desde o início estava bem claro que as 

galáxias se distribuíam segundo uma grande variedade de formas. Como 

classificá-las? 

O esquema taxonômico de maior sucesso, que é aplicado com pequenas 

modificações até os dias de hoje, foi proposto por Hubble em 1936:



Hubble
Sequência de Hubble

• Galáxias Elípticas: se caracterizam por apresentarem forma simétrica 

marcadamente elipsoidal. A distribuição e luz é bastante suave do centro 

para a borda, ao contrário das espirais que exibem braços conspícuos. 

Algumas apresentam uma imagem aproximadamente circular e são 
chamadas de E0. Outras são mais achatadas (E1 a E7). 



Hubble
Sequência de Hubble

• Nas galáxias mais achatadas, Hubble mediu a excentricidade e da 

imagem, multiplicou-a por 10 e adicionou o primeiro dígito resultante da 

sua classificação. Assim, NGC3115, cuja excentricidade é da ordem de 0,7, 

é classificada como uma E7. Curiosamente, observa-se que não existem 

galáxias elípticas mais achatadas que uma E7. Este fato provavelmente 

está relacionado com as instabilidades que impedem a existência de 
sistemas ainda mais achatados, se estes não estiverem em rotação.

(!) A elipticidade

aparente não 

necessariamente 

revela a forma de uma 

galáxia, já que ela 

depende da orientação 

dela em relação à linha 

de visada.

Galáxia em 

espiral M51 (a 

23,16 milhões de 

anos-luz).



Hubble
Sequência de Hubble

• Galáxias Espirais: como o próprio nome indica, têm uma distribuição de 

luz que mostra claramente a presença de um ou mais braços espirais. 

Algumas mostram, além dos braços, uma região central em forma de 

barra. Este fato inspirou Hubble a dividir as espirais em duas subfamílias: 
espirais barradas e não-barradas.



Hubble
Sequência de Hubble

• Hubble chamava as espirais de tardias por acreditar que elas eram 

evoluções das galáxias elípticas. Hoje, acredita-se que essa hipótese de 

Hubble não seja verdadeira.

• Nelas ocorre formação de estrelas.



Hubble
Sequência de Hubble

• A forma dos braços varia bastante entre uma espiral e outra. As espirais 

com braços mais fechados e bojos relativamente maiores foram designadas 

como Sa, enquanto que aquelas com braços mais abertos e bojos 

relativamente menores foram chamadas de Sc. Entre estas duas classes 
extremas, Hubble situou uma classe intermediária denominada Sb.



Hubble
Sequência de Hubble

• O ângulo de abertura dos braços espirais aumenta de 6° a 18°.

• A distribuição de estrelas nos braços fica menos suave.

• Tipos intermediários se chamam Sab e Sbc.



Hubble
Sequência de Hubble

• Espirais Barradas: a mesma coisa com barras. 

• 2/3 das galáxias espirais são barradas. 

• A Via Láctea é provavelmente uma galáxia do tipo SBbc.



Hubble
Sequência de Hubble

• Posteriormente, com o objetivo de representar no sistema de classificação 

proposto uma classe de objetos com propriedades intermediárias, entre as 

elípticas e as espirais, Hubble postulou uma classe de galáxias 

denominadas lenticulares ou S0. Estas galáxias tiveram, mais tarde, sua 

existência comprovada pelas observações. Elas tem bojos enormes e discos 

fracos sem estrutura, e conteúdo estelar similar às elípticas, pouca ou 

nenhuma formação estelar. Elas podem ter barras ou não.



Hubble
Sequência de Hubble

• Galáxias Irregulares: não apresentam uma forma organizada, sendo 

geralmente pequenas, ricas em gás e de baixa metalicidade. Costumam 

estar associadas a galáxias maiores. São encontradas em dois tipos:

1. Irr I: ainda uma dica de estrutura organizada
2. Irr II: estrutura totalmente desorganizada



Hubble
Sequência de Hubble



Hubble
Sequência de Hubble

• É interessante ressaltar que o sistema de classificação de Hubble, a 

princípio, induzia os astrônomos a acreditarem que deveria existir uma 
sequencia evolutiva na classificação morfológica.

Da esquerda pra direita, o ângulo de abertura dos braços 

espirais aumenta.



Hubble
Sequência de Hubble

• Hoje em dia sabemos que isso não é correto. As galáxias não nascem 

elípticas e se transformam necessariamente em espirais ou irregulares e 

vice-versa. 

• Alguns estudos baseados na luminosidade, bem como no momento angular 

por unidade de massa, mostram que esta evolução não deve 

necessariamente ocorrer. Basicamente podemos dizer que as galáxias 

surgiram em uma mesma época cosmológica. 

• Alguns efeitos de interação gravitacional podem ter ocorrido, mas a forma 

geral deve ter se preservado ao longo do tempo e deve ser decorrente de 
condições iniciais particulares, que determinaram as classes morfológicas.



Hubble
Sequência de Hubble

A sequência de Hubble com suas adições é uma classificação a olho, sujeita 

ao julgamento subjetivo de quem faz a classificação.

Uma ferramenta para um tratamento mais objetivo de uma imagem de uma 

galáxia são as isofotas, curvas de luminosidade superficial, μ (unidades 

mag/arcsec2), constante.

Note que a luminosidade superficial não depende da distância.



Hubble
Sequência de Hubble

Um problema para definir o raio de uma galáxia é o fato que não existe uma 

borda nítida. O raio de Holmberg (rH) é definido como o semi-eixo maior da 

isofota de μH= 26.5 mag/arcsec2 na banda B. O raio efetivo rE é o raio que 

envolve metade da luz da galáxia.

Estas definições funcionam relativamente bem até para distribuições 

achatadas de luz.



Hubble
Sequência de Hubble

Em geral, seguindo a sequência de Hubble de precoce para tardio, de Sa para 

Ir, a taxa de formação estelar relativa aumenta. Ironicamente, isto significa 

que a fração de estrelas precoces (O e B), aumenta.

• As cores ficam mais azuis.

• A fração da massa total em gás e poeira aumenta.

• A emissão em HII aumenta.

• A fração de hidrogênio em moléculas diminui.



Hubble
Sequência de Hubble

Gradientes de metalicidade e cor: Assim como a Via Láctea, outras galáxias 

espirais também têm gradientes em metalicidade: mais alta perto do bojo.

Como estrelas de alta metalicidade são mais vermelhas que estrelas de baixa 

metalicidade de mesma massa, e a formação estelar atualmente ocorre 

predominantemente nos braços espirais, estas galáxias também têm 

gradiente de cor, com as partes externas sendo mais azuis.



Distribuição de Galáxias no 

Universo

• Grupos de Galáxias: conjuntos de menos de 50 galáxias, diâmetros da ordem de 
2Mpc, e massas de poucas vezes 10^13 massas solares. Eles podem ser soltos como 
o Grupo Local ou extremamente compactos.

• Aglomerados de Galáxias: diâmetros de ~10Mpc e massas na casa das 10^15 massas 
solares. Podem ser aglomerados pobres (~50 galáxias) ou ricos (milhares de 
galáxias). Aglomerados também podem ser classificados em regulares (esféricos e 
concentrados centralmente) e irregulares. Consistem de: 

1. 3% galáxias
2. 12% gás interaglomerado
3. 85% matéria escura
*Apenas ~7% das galáxias do Universo estão em aglomerados.

• Superaglomerados (Aglomerados de aglomerados): aparentemente são as maiores 
estruturas do universo, mas não são gravitacionalmente ligados. Contêm dezenas de 
aglomerados e grupos, e em geral têm tamanhos de até ~100Mpc e massas entre 
10^16 e 10^17 massas solares.



Nossa localização no Universo

• https://www.youtube.com/watch?v=uaGEjrADGPA



Nossa localização no Universo
Grupo Local

O Grupo Local é o grupo composto por 

mais de 54 galáxias que inclui nossa 

Galáxia, a Via Láctea, sendo a maioria 

delas galáxias anãs, com o centro 

gravitacional localizado entre a Via 

Láctea e a Galáxia de Andrômeda. As 

galáxias do Grupo Local cobrem uns 10 

milhões de anos-luz de diâmetro e têm 

uma aparência binária. A massa total 

do grupo é estimado em (1.29 ± 0.14) ×

1012 de massas solares. O próprio 

grupo é um dos muitos em todo o 

Superaglomerado de Virgem.

Os dois membros mais massivos do 

grupo são a Via Láctea e a Galáxia de 

Andrômeda. Estas são duas galáxias 

espirais e cada uma tem um sistema 

de galáxias satélites. 



Nossa localização no Universo
Grupo Local

Também faz parte do Grupo a galáxia 

de Andrômeda (M31): 

• Visível a olho nu na constelação do 

mesmo nome, com um diâmetro 

aparente de 2.5° no céu (5 vezes o 

da Lua), a 770 kpc de distância (2,5 

milhões de anos-luz) .

• Tipo: Sb, diâmetro ~40 kpc (disco)

• Massa: 1.2·10^12 massas solares 

(incerta).



Nossa localização no Universo
Grupo Local

E a galáxia do Triângulo (M33):

• Também visível a olho nu em 

boas condições, a ~800 kpc de 

distância (2,5 milhões de anos-

luz) .

• Tipo: Scd, diâmetro ~40 kpc

(disco)

• Massa: 5·10^10 massas 

solares.



Nossa localização no Universo
Grupo Local

Via Láctea:

• Tipo: SBbc, diâmetro ~50 kpc

(disco)

• Massa: 2·10^12 massas 

solares.





Nossa localização no Universo
Grupo Local

• O Grupo Local também é formado por galáxias satélites que acompanham 

essas galáxias principais.

• As Nuvens de Magalhães acompanham a Via Láctea e M32 e NGC205 

acompanham Andrômeda. 



Nossa localização no Universo
Grupo Local

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



Nossa localização no Universo
A vizinhança do Grupo 

Local

Os Grupos Vizinhos mais pertos são Sculptor, a 1.8 Mpc, e o Grupo de M81, 

a 3.1 Mpc. 

Nosso vizinho maior, o Aglomerado de galáxias mais próximo, é o 

Aglomerado de Virgo.



Nossa localização no Universo
O Aglomerado de Virgo

É um aglomerado rico e irregular. O aglomerado é uma mistura heterogênea 

de galáxias espirais e elípticas. Em 2004, acreditava-se que todas as espirais 

do aglomerado estão distribuídas em um longo filamento esferoide, com um 

tamanho de aproximadamente 4 vezes o da Via Láctea. As galáxias elípticas 

estão mais concentradas no centro do aglomerado do que as espirais. 

O Aglomerado de Virgo domina o 

Superaglomerado local, e os efeitos 

gravitacionais de diminuição de 

velocidade afetam as galáxias próximas. 

A grande massa do aglomerado tem 

efeito de diminuir a velocidade de 

recessão do Grupo Local no aglomerado 

aproximadamente em 10%. 

Ele consiste de 250 galáxias grandes e 

mais de 2000 galáxias pequenas.



Nossa localização no Universo
Redshift

• Essas galáxias e aglomerados se encontram muito distante de nós, e 

técnicas comuns de medição de distância não funcionam. Como medimos 

então?



Nossa localização no Universo
Redshift

• O Redshift é um fenômeno caracterizado 

pelo desvio do espectro de radiação 

emitida para o vermelho.

• Os comprimentos de onda nessa cor do 

espectro eletromagnético são maiores que 

os azuis ou violetas -> isso acontece 

porque o Universo, por estar se 

expandindo, “estica” os comprimentos de 

onda que viajam por ele. (este fenômeno, 

juntamente com o espectro de corpo negro 

da radiação cósmica de fundo, são um dos 

pilares que sustentam a hipótese de que o 

Universo está em expansão)



Nossa localização no Universo
Redshift

• O Redshift é um fenômeno caracterizado pelo desvio do espectro de 

radiação emitida para o vermelho.

• Com exceção da Galáxia de Andrômeda, que sofre um blueshift (está se 

aproximando de nós), as outras galáxias sofrem um redshift (e estão se 

afastando de nós).



Nossa localização no Universo
Lei de Hubble

• Hubble descobriu que a velocidade de afastamento das galáxias distantes 

é proporcional à distância até elas.

• Se a velocidade de afastamento das galáxias é proporcional à distância 

delas até nós, então estamos no centro da expansão?



Nossa localização no Universo
Lei de Hubble

• Estaria a Terra no centro do 

Universo?

• Não! O Universo se expandindo 

uniformemente, sendo homogêneo e 

isotrópico (ou seja, possui 

composição “uniforme” e tem as 

mesmas propriedades físicas, 

independentemente da direção 

considerada) , faz com que qualquer 

ponto veja os outros pontos se 

afastando com velocidades 

proporcionais às suas distâncias.

• Dessa maneira, qualquer ponto se 

“sente” o centro do Universo.



Nossa localização no Universo
Lei de Hubble

• A Lei de Hubble, além de ajudar a provar a expansão do Universo, 

também fornece um método para medir distâncias até uma galáxia.

• Como a luz das galáxias leva tempo para chegar até nós, os objetos que 

observamos com redshifts altos, são como eles eram no passado, ou 

seja, quando o Universo tinha uma idade menor.



Nossa localização no Universo
Lei de Hubble

• Assim, o redshift
funciona como uma 

medida para a idade e o 

tamanho do Universo na 

época em que a luz foi 

emitida.

• Quanto maior era o 

redshift, menor era o 

Universo e mais novo ele 

era.

• Usando o efeito redshift, 
podemos observar a 

distribuição espacial das 

galáxias.



Questionário

B

A

1. Quem foi o responsável pela famosa hipótese de 

universos-ilhas, aceita por mais de um século?

a) Charles Messier

b) Immanuel Kant

c) Edwin Hubble

d) Stephen Hawking



Questionário

B

A

2. Como Hubble classifica as galáxias?

a) Pela cor: azuis ou vermelhas

b) Pela idade: antigas ou jovens

c) Pela morfologia: elípticas ou espirais

d) Pela metalicidade: rica ou pobre em metais



Questionário

B

A

3. O que são variáveis cefeidas?

a) Galáxias que mudam de forma

b) O nome de Buracos Negros supermaciços no centro 

das galáxias

c) Estrelas instáveis, que periodicamente alteram seu 

tamanho e luminosidade

d) É o nome dado à variação no comprimento de onda 

que dá origem ao blueshift



Questionário

B

A

4. No que consiste o fenômeno do redshift?

a) No avermelhamento de estrelas causado pela poeira 

cósmica

b) Desvio do comprimento de onda para o vermelho, 

quando um objeto está se distanciando de nós

c) Redução do comprimento de onda de uma estrela 

jovem

d) Desvio do comprimento de onda para o vermelho, 

quando um objeto está se aproximando de nós
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