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Objetivos

- Saber que as galáxias se distribuem em aglomerados e os 
aglomerados em superaglomerados

- Localizar a Via Láctea na estrutura em grande escala do 
Universo

- Discutir o efeito de interações na evolução das galáxias

- O problema da “massa faltante” (matéria escura) em 
aglomerados de galáxias



  

Relembrando alguns conceitos ...

Galaxia. Uma galáxia é um grande sistema, gravitacionalmente 
ligado, que consiste de estrelas, remanescentes de estrelas, um 
meio interestelar de gás e poeira, e um importante componente 
chamado de matéria escura.



  

Espécies de Galáxias: De acordo com o esquema de classificação 
proposto por Hubble, as galáxias dividem-se em três tipos principais: 
elípticas, espirais e irregulares.



  



  



  



  



  

Estrutura hierárquica de sistemas de Galáxias



  



  



  

Grupos e Aglomerados

- São as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas que surgiram 
no Universo até hoje.

- São estruturas que não expandem com o fluxo cosmológico.

- No cenário hierárquico de formação, as estruturas menores se 
colapsaram primeiro, e eventualmente cresceram para as estruturas 
maiores:

          Grupos -> Aglomerados -> Superaglomerados



  

https://www.youtube.com/watch?v=4jXVDeUH
MSA&t=2s

https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/
millennium/

https://www.youtube.com/watch?v=4jXVDeUHMSA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4jXVDeUHMSA&t=2s
https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/millennium/
https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/millennium/


  

Algumas estimativas físicas

- Distância típica entre galaxias

- Massa típica das galáxias

- Massa típica dos Aglomerados

- Distâncias e Tamanhos



  

Grupo Local

O Grupo Local é o grupo de galáxias que inclui nossa Galáxia, a Via-Láctea. O grupo 
abrange mais de 30 galáxias, com o centro gravitacional localizado entre a Via-
Láctea e a Galáxia de Andrômeda (M31).



  

● O Grupo Local é formado por cerca de 50 galáxias. A maioria destas são 
galáxias irregulares, anãs elípticas e anãs esferoidais. A Via Láctea e 
Andrômeda (M31) são as galáxias mais massivas.

● O Grupo Local possui ~10 milhões de anos luz (~3 Mpc) de diâmetro e sua 
idade é de 13 bilhões de anos.

● Se move em direção ao aglomerado de Virgem a 250 km/s.



  

O Aglomerado de Virgem (Virgo)

● Aglomerado mais próximo ao Grupo Local

● Contém cerca de 2500 galáxias

● Influencia gravitacionalmente o grupo local, que se move em sua direção

● Distância: ~18 Mpc

● Massa: ~ 10^14 Massa solares



  

O Aglomerado de Virgem (Virgo)



  



  

Principais processos físicos em Aglomerações de Galáxias

Fusão: acontece quando duas galáxias de tamanho comparável se juntam, 
fundindo-se em uma só.



  

Canibalismo: acontece quando uma galáxia, literalmente, 'engole' uma 
companheira de muito menor tamanho.



  

As interações entre as galáxias podem produzir deformações como  
caudas de maré e anéis



  

O meio intra-aglomerado

O meio intra-aglomerado é composto de gás primordial e de gás ejetado das 
galáxias devido às explosões de supernovas;

Gás primordial: material que sobrou durante a fase de formação das 
galáxias, composto de Hidrogênio e Hélio sintetizados logo após o Big Bang;

Gás expulso: rico em elementos pesados como Silício, Níquel, Cálcio e Ferro.

O gás intra-aglomerado tem uma temperatura muito elevada, da ordem de 10 
milhões de graus centígrados, podendo mesmo atingir 100 milhões de graus 
nos aglomerados mais ricos.

Devido a esta alta temperatura o gás está completamente ionizado, isto é, os 
elétrons não estão ligados aos átomos. São estes elétrons livres que 
interagem com os núcleos atômicos e produzem os raios-X observados.



  



  



  

Lente Gravitacional e Aglomerados de Galáxias

Lente Gravitacional: Uma lente gravitacional pode ocorrer 
quando uma grande quantidade de matéria, (exemplo, um 
aglomerado de galáxias), cria um campo gravitacional que 
distorce e amplia a luz de objetos e galáxias distantes que 
estão atrás dela, mas na mesma linha de visão. O efeito é 
como olhar através de uma lupa gigante.

- Comentários Gerais e História



  



  



  

Problema da massa faltante em aglomerados de galáxias 
visto através das lentes gravitacionais



  

As massas dos aglomerados podem ser calculadas por 
efeitos de lentes gravitacionais. Observa-se uma massa 
faltante (chamada de matéria escura)  que deve compor a 
maior parte de toda a massa do aglomerado.



  

Problema da massa faltante em aglomerados de galáxias – 
Parte 2

Emissão de Raios-X: É observado em muitos aglomerados a emissão de raios-X, 
porém essa emissão não provem das galáxias, mas de um gás tênue que se 
encontra entre elas e permeia todo o aglomerado, chamado gás intra-aglomerado. 
Este gás foi formado originalmente pelo material que sobrou durante a fase de 
formação das galáxias, após o Big Bang.

Relembrando: 



  

Análise do Aglomerado de Coma



  

Aglomerado Bullet



  

A maior parte da massa total dos aglomerados de galáxias são 
“não visível”. 



  

Velocidade peculiar das galáxias em aglomerados

Velocidade peculiar é um termo na astromonia que se refere aos componentes de galáxias 
com velocidade regressiva em relação a expansão geral do Universo que não podem ser 
explicadas pela lei de Hubble.



  - Comentários gerais



  

As massas dos aglomerados podem ser calculadas medindo a 
velocidade média das galáxias do aglomerado. Essas velocidades 
levam a valores de massa que são de 10 a 100 vezes maiores do 
que os valores esperados considerando apenas a luz total emitida 
pelas galáxias individuais do aglomerado, ou seja, a matéria escura 
deve ser dominante nos aglomerados. Novamente, temos uma 
“massa faltante”. 



  

Superaglomerados: O esqueleto do Universo



  

https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/
millennium/



  

Superaglomerado de Virgem: Superaglomerado local, é um 
superaglomerado de galáxias. Nele está contido o Grupo Local de 
Galáxias com nossa galáxia, a Via Láctea. Possui a forma de um 
disco plano, com um diâmetro de 200 milhões de anos-luz. Este 
superaglomerado contém cerca de 100 grupos e aglomerados de 
galáxias, e é dominado pelo Aglomerado de Virgem localizado perto 
do centro. O Grupo Local de Galáxias está localizado perto da borda 
do Aglomerado de Virgem pelo qual é atraído.



  



  



  



  

O que é essa “massa faltante” ?



  

Questões de fixação

1.  O que é o Grupo Local de galáxias ? Quantos membros ele contém, 
aproximadamente, e quais são os tipos de galáxias mais comuns nele ?

2. Como as interações influenciam a evolução das galáxias ?

3. Qual a importâncias das lentes gravitacionais para o estudo de 
aglomerados de galáxias ?

4. Cite e comente qualitativamente as formas para estimar a massa dos 
aglomerados de galáxias e qual a principal consequência dessas 
observações.

5. O que é matéria escura ?
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