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A Galáxia hoje, vista de dentro



A Galáxia hoje, vista da Terra

http://galaxymap.org/mwe/mwe.php
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A Galáxia hoje, “vista” de fora





Sistemas de Coordenadas

α - ascensão reta
δ - declinação

l - longitude galáctica
b - latitude galáctica



A Galáxia hoje,  
“vista” de fora By Milky_Way_2005.jpg: R. Hurt derivative work: Cmglee 

(Milky_Way_2005.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons



A vizinhança solar

"3 Solar Interstellar Neighborhood 
(ELitU)" by Andrew Z. Colvin - Own 
work. Licensed under CC BY-SA 3.0 

via Wikimedia Commons



Distâncias: Paralaxe

O parsec (pc) é definido como a distância d para 
a qual uma estrela tem uma paralaxe de 1"′′

Proxima Centauri tem p = 0.8′′, então sua distância é de 1.3 pc ou 4.3 anos-luz



Hipparcos

O satélite Hipparcos (1989–93; 
European Space Agency) mediu 
movimentos aparentes de 120 000 
estrelas, a uma acurácia de milli-
arcsecond. O banco de dados 
fornece distâncias e portanto 
luminosidades de estrelas dentro de 
centenas de parsecs.

High precision parallax collecting 
satellite, http://sci.esa.int/
hipparcos/ 

http://sci.esa.int/hipparcos/


Gaia http://sci.esa.int/gaia/  

início das operações científicas em Julho de 2014

Objetivos:

medir a posição de 1 bilhão de estrelas (1% das estrelas da 
Galáxia) com precisão de 24μas

velocidades radias para 150 milhões de objetos

criar uma mapa estrutural 3D da Galáxia

http://sci.esa.int/gaia/


Gaia



Hipparcos





quando a distância entre as estrelas 
do aglomerado (ou galáxia) é muito 
menor do que a distância entre o 

aglomerado e o observador, podemos 
usar cor versus magnitude aparente



E a partir de 
isócronas, podemos 
obter a distância ao 
aglomerado e sua 

idade



Iso (“mesma”) crona (“idade”)
Dada uma população estelar 

simples: um conjunto de 
estrelas quimicamente 

homogêneas que se formaram 
exatamente juntas; cada 

estrela segue a evolução no 
HR descrita pela sua massa. 


A partir de modelos de 
evolução estelar, calculamos 

trajetórias evolutivas e 
isócronas. 


Uma isócrona de idade t 
mostra o locus no diagrama 

HR (CMD) que essa população 
ocupa quando atinge essa 

idade.

Achim Weiss, com. privada.
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Funções de Luminosidade e 
de Massa



Função de luminosidade

Qual a faixa de luminosidade que tem mais estrelas no diagrama H-
R do Hipparcos? 

Malmquist bias (1922, 1925)

A função de luminosidade                  descreve quantas estrelas de 
cada luminosidade (ou magnitude absoluta) estão presentes em cada 
pc3:                             corresponde à densidade de estrelas com 
magnitude absoluta V entre           e   





Função de luminosidade

É particularmente difícil determinar a ponta pouco luminosa da função 
de luminosidade, por motivos observacionais. 

A ponta luminosa, as estrelas mais luminosas são raras e portanto não 
serão encontradas a menos que o volume seja maior do que ~100pc. 

A distribuição de estrelas não é uniforme ao longo da posição da galáxia. 

Vários sistemas múltiplos são confundidos com estrelas brilhantes.

Apesar disso, fica claro que a maior parte das estrelas é fraca. A razão 
massa-luminosidade              dá uma medida da proporção entre estrelas 
luminosas e estrelas fracas. 



Função de Luminosidade Inicial

Usando modelos de evolução estelar, podemos converter a função de 
luminosidade inicial observada hoje na função de luminosidade 
inicial                , i.e., quando todas as estrelas estavam na sequência 
principal

.                        é o número de estrelas que se formaram com 
magnitude absoluta entre          e  





Função de Massa Inicial
IMF do inglês, Initial Mass Function

Podemos converter                 em                         : número de estrelas que se 
formou com massa entre          e   

Na vizinhança solar, uma boa aproximação para estrelas mais massivas que 
0.5 Msun é a IMF de Salpeter (1955):

         é uma constante que define a densidade local de estrelas

Observações no Universo Local mostram que a IMF é surpreendentemente 
homogênea (Galáxia e Nuvens de Magalhães)




