
Separação entre galáxias ~ 100 tamanho => interações (colisões) => deformações ou disrupções.

Fusão: tamanhos similares
Canibalismo: tamanhos diferentes

Podem transformar espirais em 
elípticas e também gerar buracos 
negros massivos.

Videos



Estruturas Maiores
Curva de Rotação da Via-Láctea

* Planetas: M é dominada pela Ms => M não muda muito com R 
=> Curva de rotação kepleriana.

* Dentro da Galáxia: M cresce com o raio => velo- cidade deve 
permanecer constante ou aumentar com o raio.

* Fora da Galáxia: como ocorre dentro do Sistema Solar, M é 
constante com o aumento de R (se a maior parte da massa 
terminar na borda viśivel) => Curva de rotação cairia num 
movimento do tipo kepleriano. 
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Curva de rotação da Via-Láctea sem queda nas velocidades além do limite visível do 
disco (~ R = 15 pc) => Presença de material não luminoso adicional => Matéria 
Escura (matéria muito fraca para ser detectada pela tecnologia atual)

Matéria Escura – não necessariamente confinada 
no disco, provavelmente distribuida no Halo Galático.



CANDIDATOS:

Neutrinos: partículas de baixa massa que interagem via gravidade ou força 
nuclear fraca. A maioria dos neutrinos, produzidos pela fusão nuclear, passam 
facilmente através do Sol. Partículas comuns mas a baixa massa impede 
contribuição maior do que alguns % da matéria escura.

WIMPs - Weakly Interacting Massive Particles (Partículas Massivas 
Fracamente Interagentes) – partículas subatômicas exóticas preditas por 
extensões de supersimetria do Modelo Padrão. Massa em repouso prevista de 
100 vezes a do próton. Será procurada no acelerador de partículas e 
experimentos com grandes detectores. 

MACHOs  - Massive Compact Halo Objects 
(Objetos Compactos Massivos do Halo): 
estrelas anãs brancas, vermelhas (0,2 Ms), 
anãs marrons (<0,08 Ms), de nêutrons e bu-
racos negros. Os mais massivos são rema-
nescentes de raras estrelas progenitoras de 
alta massa. 

Lentes gravitacionais: ~20% da matéria escura.



* Planetas (1 UA): medidas de radar. 

* Estrelas próximas (100 pc): paralaxe 

estelar, dada 1UA.

* Estelas longínquas (10.000 pc): 

paralaxe espectroscópica, usando as 

estrelas próximas (com distâncias, 

fluxos e luminosidades conhecidos) 

para calibrar as classes de 

luminosidade no diagrama HR.

Medindo distâncias

1 pc: distância em que a paralaxe anual é de um segundo de arco (1'') = 3,2 a-l



* Galáxias próximas (15 milhões pc): 

Cefeidas, usando a relação período-

luminosidade.

* Galáxias longínquas: Lei de Hubble, 

usando a relação entre a velocidade 

de afastamento e a distância.





As galáxias tendem a se associar em estruturas relaxadas em equilíbrio (ou quase...):

* Sistemas binários e tripletos: Ngal ~2,3
* Grupos e Aglomerados “Pobres”: Ngal ~3 a 30 (grupo) 30 a 300 (aglomerado)
* Aglomerados “Ricos”: Ngal ~ 100 a 1000

Via-Láctea está no “Grupo Local” - mais de 50 galáxias (orbitando a Via-Láctea – 14 - 
ou Andrômeda), centro entre a Via-Láctea e Andrômeda, diâmetro de 10 milhões de a-l 
(3,1 milhões de pc), massa de 1 trilhão de Ms (1% em estrelas, 10% em gás quente, 
90% em matéria escura), e velocidade de dispersão de cerca de 61 km/s.





Grupos e Aglomerados de galáxias também se associam:

* Superaglomerados
* Filamentos

Grupo Local está no Superaglomerado 
Laniakea – 100 mil galáxias, diâmetro 
de 520 milhões de a-l (33 milhões de pc), 
massa de 1 quatrilhão de Ms.

Distribuição das 70.000 galáxias além da Via-Láctea 
com redshifts conhecidos, feito pelo 2MASS.
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