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ANÁLISE DO PERFIL DE DISPERSÃO DE
VELOCIDADES DE AGLOMERADOS DE GALÁXIAS

RESUMO

Aglomerados de galáxias estão entre as maiores estruturas do Universo e são de grande
importância no estudo e investigação de processos físicos em larga escala. Neste trabalho,
motivados pela relação existente entre o estado dinâmico dos aglomerados de galáxias
e a forma dos perfis de dispersão de velocidades (VDPs), investigamos os perfis de
dispersão de velocidades para três amostras de aglomerados localizados em diferentes
redshifts. As amostras utilizadas foram 48 aglomerados do projeto WINGS (Wilde-Field
Nearby Galaxy Cluster Survey) localizados em 0.04 < z < 0.07, dois aglomerados
(CL0024+17 ; z ∼ 0.39 & MS0451-03 ; z ∼ 0.54) compilados por Moran et al. (2007), e
319 aglomerados pertencentes ao catálogo de Yang (Yang et al. 2007) redefinidos por
de Carvalho et al. (2017) no intervalo 0.03 ≤ z ≤ 0.04. Usamos um método estatístico
robusto, a Distância de Hellinger, juntamente com o teste Dressler-Schectman, para
classificar o estado dinâmico dos aglomerados de acordo com sua distribuição de
velocidades e presença, ou não, de subestruturas. Para analisarmos o catálogo de
Yang “empilhamos” os aglomerados de um mesmo estado dinâmico (Gaussiano-G e
Não-Gaussiano-NG) e constatamos que as VDPs exibem distintas características, com
sistemas G apresentando um pico seguido de queda, enquanto as VDPs para os sistemas
NG exibem uma depressão na região central. Para os dois aglomerados obtidos pelos
estudo de Moran et al. (2007) encontramos que, embora ambos sejam sistemas NG,
CL0024 revela-se como um sistema dotado de uma maior complexidade dinâmica em
relação à MS0451. CL0024 também apresenta uma depressão interna na sua VDP,
devida, possivelmente à atividades de fusão, enquanto MS0451 possui uma VDP com
comportamento semelhante àquela dos sistemas G da amostra de Yang. Além disso,
nesses dois aglomerados um estudo das VDPs representando as galáxias de tipo precoce
e tardio sugere que a forma geral das VDPs está relacionada com o comportamento
individual das VDPs para essas populações. Com relação aos aglomerados estudados
do levantamento WINGS, nossa análise individual de cada aglomerado evidenciou uma
tipificação das VDPs em 3 categorias gerais, onde, na maioria dos casos, a Distância de
Hellinger e o teste Dressler-Schectman confirmam o estado dinâmico sugerido pela forma
das VDPs exibidas. Os aglomerados da amostra WINGS foram ainda categorizados de
acordo com a forma exibida das VDPs e montamos três famílias de sistemas “empilhados”
para os quais analisamos suas populações morfológicas. Nesta análise, encontramos
evidências que sugerem que determinadas populações possuem maior influência na forma
da VDP e estado dinâmico do aglomerado do que outras. Assim, nossos resultados
apontam para um cenário no qual os perfis de dispersão de velocidades podem ser
usados como indicadores diretos do estado dinâmico dos aglomerados de galáxias.
Palavras-chave: Aglomerados de Galáxias. Perfis de Dispersão de Velocidades. Estado
Dinâmico.



ANALYSIS OF THE VELOCITY DISPERSION PROFILE
OF GALAXY CLUSTERS

ABSTRACT

Galaxy clusters are among the largest structures known in the universe and are of great
importance in the study of physical processes on large scales. In this work, motivated
by the existence of the relationship between the dynamic state of clusters and the
shape of the velocity dispersion profiles (VDP), we investigate the velocity dispersion
profiles for three samples of clusters located in different redshifts. The samples used
were 48 WINGS clusters located at 0.04 < z < 0.07, 2 clusters (CL0024+17 ; z ∼ 0.39
& MS0451-03 ; z ∼ 0.54) compiled by Moran et al. (2007), and 319 clusters belonging
to the Yang catalog (Yang et al. 2007) redefined by de Carvalho et al. (2017) in the
interval 0.03 ≤ z ≤ 0.04. We use a robust statistical method, the Hellinger Distance,
together with the Dressler-Schectman test, to classify the dynamic state of the clusters
according to their velocity distribution and the presence or not of substructures. To
study the Yang catalog, we stack the clusters of the same dynamic state (Gaussian-G
and Non-Gaussian-NG) and found that the profiles exhibit different shapes, with G
systems presenting a peak followed by monotonic decreasing, while the VDP for the NG
systems exhibits a depression in the central region. For the two clusters obtained by the
Moran et al. (2007) study, we found that although both are NG systems, CL0024 reveals
itself as a system with a greater dynamic complexity compared to MS0451. CL0024
also exhibits internal depression in its VDP, due possibly to the activities of merger,
while MS0451 presents a VPD similar to G systems in the Yang sample. For these two
clusters, the VDPs of the early and late galaxies suggest that the general shape of the
VDPs is related to the individual behavior of the VDPs for these populations. With
respect to the clusters studied in the WINGS survey, our analysis individual of each
cluster showed a typification of VDPs in 3 general categories, and, in most cases,the
Hellinger Distance and the Dressler-Schectman test agree with the dynamical state
suggested by the shape of the VDPs. Still, we reanalyze the Wings sample according to
the shape of the VDPs and assemble three stacked systems for which we investigate the
VDPs of their morphological populations. In this analysis, we find evidence suggesting
that certain populations have greater influence on the shape of the general VDP and
dynamic state of the cluster than others. Thus, our results point to a scenario in which
the velocity dispersion profiles can be used as direct indicators of the dynamical state
of galaxy clusters.
Keywords: Galaxy Clusters. Velocity Dispersion Profiles. Dynamic State.
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1
Introdução

Neste primeiro capítulo introduzimos brevemente os conceitos e as principais ideias
a respeito dos aglomerados de galáxias e seus perfis de dispersão de velocidades, bem
como a motivação da pesquisa conduzida nesta dissertação.
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1.1 Aglomerados de Galáxias

No modelo cosmológico padrão, o Universo surgiu há aproximadamente 14 bilhões
de anos a partir de uma singularidade, ponto no qual a densidade de matéria e
energia são infinitas, e onde a leis atuais da física não podem ser aplicadas. Desde
então o Universo experimenta um processo de expansão e esfriamento durante o qual
estruturas se formam, originadas em pequenas flutuações de densidade que evoluem
gravitacionalmente ao longo do tempo. O processo de formação de estruturas é do
tipo hierárquico, tal que unidades menores se fundem formando outras maiores. Os
aglomerados de galáxias representam as maiores estruturas formadas dentro dessa
hierarquia, e constituem os objetos de interesse desta dissertação.

Aglomerados de galáxias estão entre as mais massivas estruturas gravitacionalmente
ligadas no Universo. Devido a sua alta densidade de galáxias (N & 50 dentro de uma
esfera de diâmetro D & 1.5h−1 Mpc (Schneider 2007)) os aglomerados são laboratórios
ideais para o estudo das interações entre as galáxias e seu efeito como ambiente nas
populações de galáxias. Ao contrário do que a denominação sugere, um aglomerado
de galáxias não é apenas composto por galáxias, e nem estas representam a maior
parcela da massa desses sistemas. Tipicamente, um aglomerado de galáxias é composto
por galáxias, gás e matéria escura. A componente de galáxias em um aglomerado
representa cerca de ∼ 2% de sua massa, enquanto que o gás e a matéria escura são
representativos de 13% e 85%, respectivamente. Os valores característicos para massa
de aglomerados são de M & 3× 1014M�, correspondendo a aglomerados massivos, ao
passo que para grupos os valores são de M ∼ 3× 1013M�. Assim, considera-se que
sistemas de galáxias possuem massa no intervalo de 1012M� . M . 1015M� (Bahcall
et al. 1997).

Enquanto a matéria escura não pode ser diretamente observada, sendo sua presença
inferida por efeitos gravitacionais sobre a matéria luminosa, o gás intra-aglomerado,
com temperaturas variando entre 107K a 108K, é um forte emissor de raios-X via
bremsstrahlung, sendo rico em metais (devido ao gás processado nas galáxias) com
densidades centrais da ordem de n0 ≈ 10−2 a 10−3cm−3, vide Lima Neto et al. 2014
para uma revisão sobre o assunto. Já as galáxias podem ser observadas por meio do
infra-vermelho ou ultra-violeta, por exemplo. Assim, apesar de representar uma parcela
de massa menor, quando comparada ao gás, as galáxias são excelentes traçadores
da dinâmica dos aglomerados, visto que além de responderem ao mesmo potencial
que as outras componentes de massa respondem (que é dominado pela componente
escura), estas também podem ser diretamente observadas, possibilitando-nos obter
suas informações cinemáticas por meio da espectroscopia.

A observação de galáxias elípticas predominantemente encontradas nos aglomerados
deve-se ao fato de que a dinâmica desses sistemas tem implicações diretas na população
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das galáxias, sugerindo a ação desses ambiente como meios de transformação de suas
propriedades. Assim, uma vez que a evolução dos aglomerados de galáxias, no que
diz respeito à sua massa e riqueza, se dá de maneira hierarquica (ΛCDM), ou seja,
através da acreção de galáxias individuais ou em pequenas estruturas, como grupos de
galáxias formados anteriormente, os aglomerados ocupam uma posição única e especial
no conjunto de sistemas físicos utilizados para investigar não apenas a conexão entre o
ambiente e a evolução das galáxias, mas também auxiliam na restrição de modelos
cosmológicos.

Figura 1.1: Relação morfologia-densidade apresentada por Dressler (1980).

É bem estabelecido que a partir do Universo Local (e.g., Baldry et al. 2006; Peng
et al. 2010; Haines et al. 2013) até z ∼ 1 (e.g., Muzzin et al. 2012; Nantais et al.
2013; Muzzin et al. 2014; Tal et al. 2014), os aglomerados de galáxias exercem um
forte viés na evolução das galáxias promovendo a modificação de suas propriedades
através de mecanismos físicos tais como: a fricção dinâmica, que pode desacelerar as
galáxias mais massivas, aumentar a sua taxa de fusões (do inglês mergers) e circularizar
suas órbitas (den Hartog and Katgert 1996); o harassament ou “assédio” galáctico,
isto é, rápidos encontros com outras galáxias produzem mecanismos que induzem
uma transformação morfológica de galáxias do tipo tardio (do inglês late-type) de
baixa massa para galáxias do tipo precoce (do inglês early-type) (Moore et al. 1996;
Bialas et al. 2015); a pressão de arraste (do inglês ram-pressure stripping) que pode
remover o gás interior das galáxias causando um cessamento ou declínio acentuado
(quenching) em sua formação estelar (Gunn and Gott 1972; van den Bosch et al. 2008),
entre outros. Todos esses processos podem transformar as propriedades das galáxias
causando diferentes tipos de segregações nos aglomerados, cinemáticas e/ou espacias,
que são refletidas nas projeções desses sistemas.



4 1. Introdução

Dressler (1980), seguido por outros autores (e.g., Yepes et al. 1991; Whitmore et al. 1993;
Abraham et al. 1996; Gerken et al. 2004), estudando uma amostra de 55 aglomerados
ricos, foi um dos primeiros a observar e quantificar tipos de segregações morfológicas
em aglomerados de galáxias, notando que galáxias elípticas e S0 tendem a popular as
regiões mais internas e densas dos aglomerados, enquanto que nas partes mais externas
a fração de galáxias espirais é maior. Essa tendência ficou conhecida como relação
morfologia-densidade. Recentemente, Mahajan et al. (2011) reportou um excesso
de galáxias com formação estelar nas vizinhanças de aglomerados dinamicamente
não-relaxados e associou esse fenômeno a queda (do inglês infall) de galáxias através
das regiões filamentares.

1.2 Formação e Evolução de Aglomerados

Quando falamos a respeito da formação dos aglomerados de galáxias, existem dois
estágios que, de uma maneira geral, dão conta de explicar os processos de formação
que antecedem o surgimento dessas estruturas. O primeiro ocorre quando pequenas
flutuações de densidade de matéria nos estágios iniciais de expansão do univero formam
concentrações de densidade de matéria, originando as protogaláxias e protoaglomerados.
E o segundo estágio, acontece no momento em que essas proto-estruturas colapsam
formando as galáxias e aglomerados que observamos hoje em dia. Vide, por exemplo,
Kravtsov and Borgani (2012) para uma revisão sobre o asssunto.

O cenário geralmente aceito a respeito da formação de aglomerados de galáxias é o da
instabilidade gravitacional. No contexto da instabilidade gravitacional, as estruturas
cósmicas se formam a partir de pertubações primordiais de densidade caracterizadas
por processos gaussianos aproximadamente homogênos e isotrópicos, sendo a radiação
cósmica de fundo evidência fundamental para esse cenário (vide, por exemplo, Bartlett
2006).

As flutuações de densidade induzem diferenças locais na gravidade fazendo com que na
vizinhança de regiões com uma maior densidade, a matéria excedente exerça uma força
gravitacional maior do que o valor médio global, consequentemente essa sobredensidade
(do inglês overdensity) de matéria experimentará uma desaceleração gradual de sua
velocidade de expansão com relação à expansão global de Hubble. No momento em
que essa região adquirir uma densidade de massa suficientemente alta, a região irá
desacoplar da expansão de Hubble e começará a se contrair de modo que em dado
momento a estrutura colapsará e formará um objeto gravitacionalmente ligado, que
possivelmente alcançará o equilíbrio virial. A natureza exata dessa estrutura colapsada
(aglomerado, galáxia, etc) e condições físicas são determinados pela escala, massa e
arredores das flutuações iniciais.
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Figura 1.2: Ilustração do cenário de instabilidade gravitacional a partir de pertu-
bações de densidade. A imagem (a) acima representa mapas de contornos de um
campo de densidade cuja evolução é representada pela equação A.22. A imagem
(b) representa o campo de forças gravitacionais (eq.A.29) e a figura (c) exemplifica
o mapa vetorial correspondendo ao campo de velocidades (eq.A.35) de modo que
figura (d) é a distribuição de matéria resultante da ação das quantidades físicas
consideradas no meio. Figura disponível em FRW Universe & The Hot Big Bang -
Fig. 51.

A Figura 1.2 ilustra o processo em que regiões de alta densidade começam a contrair
agregando cada vez mais matéria dos arredores de maneira hierárquica, proporcionando
assim não apenas o surgimento gradual de estruturas como também a formação
de regiões de baixas densidades que futuramente darão origem a possíveis “vazios”
(do inglês Voids), vastos espaços entre as regiões filamentares compostos por uma
baixa densidade de galáxias, por exemplo, vide Lindner et al. (1995). No apêndice
A.1 demonstramos os desenvolvimentos utilizados para se chegar nas equações que
descrevem o crescimento das pertubações de densidade no regime linear (δ � 1) que
são ilustrados na figura 1.2.

http://slideplayer.com/slide/5150769/
http://slideplayer.com/slide/5150769/
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Embora a teoria linear ofereça um cenário que descreve os deslocamentos de massa a
partir da instabilidade gravitacional para pequenas flutuações de densidade, quando
as flutuações crescem em amplitude com os contrastes de densidades tornando-se da
ordem ou maiores do que δ ∼ 1 uma nova formulação do problema torna-se necessária,
sendo fundamental o uso da abordagem não-linear para estudar a formação e evolução
dessas estruturas. A seguir, faremos uma breve revisão dos modelos do colapso esférico
e da relaxação violenta, apresentando os desenvolvimentos analíticos dos mesmos no
apêndice A, tendo em vista que o estudo da evolução de estruturas no regime não-linear
requer a aplicação exaustiva de métodos numéricos, por exemplo, Iannuzzi (2012) e
Hellwing (2015).

1.3 O Colapso Esférico e a Relaxação Violenta

• O Colapso Esférico

O modelo do colapso esférico, descrito com mais detalhes no apêndice A.2, (e.g.
Gunn and Gott 1972) está entre os mais importantes modelos analíticos que
descrevem a formação de estruturas cósmicas de maneira não-linear, por meio
de um sistema altamente idealizado, isto é, um objeto esférico e isolado, até
pouco antes do fenômeno de relaxação. Tendo em vista tais simplificações, a
evolução de estruturas no regime não-linear pode ser conduzida considerando-se
uma casca esférica de raio r = a(t)x, cuja massa no seu interior não se altera,
implicando no fato de que as cascas esféricas não se cruzam. No momento em
que as cascas esféricas passam a se cruzar temos que a massa, M(< r), passa a
não ser mais conservada.

No entanto, instantes antes do cruzamento das cascas, estas começam a interagir
gravitacionalmente por meio de oscilações individuais, ocorrendo trocas de energia
até o sistema alcançar o chamado estado de virialização. Virialização significa
que o sistema “relaxa” para o equilíbrio virial, onde passa a ser válido o teorma
do Virial, 2K + U = 0. A relação entre o raio do virial e o raio de “virada” que
se espera para que haja a virialização de uma casca esférica pode ser encontrada
da seguinte maneira:

{
Equilíbrio V irial : 2Kf + Uf = 0
Conservação de Energia : Ef = Kf + Uf = Ei = Eta ,

assim, uma vez que

Eta = Uta = −GM
rta

& Ef = Uf/2 = −GM2 rvir
, (1.1)
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encontramos que

rvir = rta/2 , (1.2)

ou seja, uma casca esférica virializa na metade do seu raio de “virada” e a
densidade média de matéria encerrada pela casca é 8 vezes mais densa do que
no raio de “virada”, isto é, do que quando o halo começa a colapsar. A figura
1.3 exemplifica a sequência de processos compreendidos no modelo do colapso
esférico sintetizado nesta seção.

Figura 1.3: Crescimento das sobredensidades no modelo do colapso esférico. A
curva mais embaixo representa a evolução da densidade de fundo em um universo
dominado pela matéria. As três curvas mais acima, partindo do mesmo ponto
representam os processos linear e não-linear (colapso esférico), sendo a partir deste
a formação dos halos de matéria. Uma vez que o estágio não-linear é alcançado
a região esférica rapidamente colapsa, virializa e forma uma estrutura “ligada”.
Figura modificada, a orgininal encontra-se em Frank Van Den Bosch - Theory of
Galaxy Formation - Yale University.

http://www.astro.yale.edu/vdbosch/astro610_lecture8.pdf
http://www.astro.yale.edu/vdbosch/astro610_lecture8.pdf
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• Como Entender a Relaxação ?

O fenômeno da relaxação é o processo pelo qual um sistema, recém colapsado,
alcança o equilíbrio ou retorna ao estado de equilíbrio após ter sofrido algum
distúrbio. No caso de galáxias e agomerados de galáxias, sistemas em que a
escala de tempo da relaxação de dois corpos é longa, o principal mecanismo pelo
qual esse processo ocorre é chamado de relaxação violenta, tendo sido proposto
por Lynden-Bell em 1967 (Lynden-Bell 1967) ao mostrar que a rápida variação
no campo gravitacional de um objeto recém formado é determinante na mudança
estatística das órbitas das partículas que compõem o sistema.

No entanto, para entendermos o processo da relaxação violenta é conveniente
introduzirmos, brevemente, alguns conceitos relacionados a tal mecanismo que
mostram o porquê de a relaxação violenta ser considerada o principal mecanismo
capaz de levar um sistema acolisional a um estado de equilíbrio. Como exemplo de
abordagens relacionadas temos: (i) a Maximização da Entropia (que afirma que a
configuração final do sistema é favorecida por algum princípio físico fundamental,
da mesma maneira que a distribuição de velocidades de um gás ideal sempre
relaxa para uma distribuição de Maxwell-Boltzmann); e (ii) a Mistura de Espaço
de Fase (do inglês Phase Space Mixing ou apenas Phase Mixing) que tende a
distribuir regularmente as órbitas das galáxias nos aglomerados, além de possuir
resultados que implicam na (iii) relaxação violenta.

(i) Maximização da Entropia

A maximização da entropia é baseada na ideia de busca por algum processo
físico fundamental que leve o sistema a um estado de equilíbrio. Para determi-
narmos a configuração específica que um sistema acolisional alcança é necessário
estabelecermos uma condição sobre a função de densidade de probabilidade,
f(r,v) dr dv, das partículas. É possivel estudar a evolução da função de distri-
buição aplicando-se a equação de Boltzmann acolisional, embora essa função de
distribuição não seja diretamente observada. Logo, o número de objetos (galáxias
em aglomerados para o nosso caso) em um volume finito do espaço de fase será
determinado pela quantidade que podemos observar, o que nos permite definir a
função de distribuição granular (do inglês coarse-grained distribution function),
f(r,v), cujo valor em qualquer ponto do espaço de fase é o valor médio de f em
algum elemento de volume centrado no ponto considerado. Sendo assim, um
observador irá detectar uma situação de equilíbrio se ∂f(r,v)/∂t = 0, isto é, se
nenhuma mudança for observada. De forma que podemos nos referir a situação
de relaxação por meio de uma definição mais operacional, ou seja, como um
processo que leva o sistema a um estado no qual ∂f(r,v)/∂t ' 0.

Então, ao compararmos com o que acontece num sistema colisional, um gás, por
exemplo, que estabelece uma distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann,
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podemos esperar que objetos acolisionais alcancem um estado mais provável
associado à entropia do sistema:

S ≡ −
∫
phasespace

f lnf drdv . (1.3)

Obtemos a entropia para um sistema acolisional buscando a forma de f que
maximiza S sujeita aos valores de massa, M , e energia, E, dos objetos (galáxias)
do sistema considerado.

Ogorodnikov (1965), Lynden-Bell (1967) e Binney and Tremaine (2011) mostram
que o cálculo de f que maximiza S é possível, se e somente se f é a função de
distribuição de uma esfera isotérmica, ou seja,

f(ε) = ρ

(2πσ2)3/2 e
ε/σ2

, (1.4)

No entanto, a esfera isotérmica é um sistema com massa e energia infinitas, o
que revela que a maximização de S leva a uma função de distribuição que é
incompatível com sistemas com massa e energia finitas. Fisicamente isso se deve
ao fato da força gravitacional ser uma força de longo alcance. A esfera isotérmica
é discutida no apêndice A.3.

(ii) Mistura de Fase

Um outro conceito importante para o entendimento da relaxação de sistemas
acolisionais é o da mistura de fase (do inglês phase mixing). O entendimento
por trás da mistura de fase está na evolução temporal da função de distribuição
granular. Ao considerarmos duas partículas orbitando um potencial tendo órbitas
com frequências e fase iniciais similares, as trajetórias no espaço de fase serão
muito próximas uma da outra. Então, a menor diferença de fase após algum
tempo irá crescer consideravelmente, fazendo com que as partículas se separem
de maneira linear no espaço de fase. Esse processo é chamado de mistura de fase.

Durante esse processo, enquanto f permanece invariável, a função de distribuição
granular diminui com o tempo, à medida que o volume desocupado do espaço de
fase é cada vez mais misturado. Depois de algum tempo, no entanto, a função
de distribuição granular pára de evoluir atingindo a condição ∂f(r,v)/∂t ' 0.
Assim, é nesse sentido que a mistura de fase é considerada um processo de
relaxação. Na figura 1.4 exemplificamos os processos descritos.

Apesar de ser um importante mecanismo de relaxação em ação nos sistemas
acolisionais, a mistura de fase é um processo no qual a função granular evolui
uniformemente sobre o espaço de fase disponível para o sistema, não tendo
implicações sobre o potencial gravitacional do mesmo. No entanto, o colapso de
um sistema acolisional é geralmente acompanhado por mudanças no potencial
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Figura 1.4: Ilustração de como um grupo de pontos no espaço de fase, inicialmente
compacto, se distribui em uma região maior de baixa densidade da função granular.
As partes sombreadas em (a) representam os grupos de partículas que ocupam
inicialmente uma pequena região no espaço de fase. Os períodos ligeiramente
diferentes das partículas fazem com que esses pontos se espalhem, como mostrado
pelas áreas sombreadas representando dois estágios sucessivos da evolução. Em (b)
após passado vários tempos dinâmicos (do inglês crossing time - tempo necessário
para um determinado objeto, estrela ou galáxia, mover-se de um lado ao outro
do sistema que encerra esse objeto), a densidade da função granular no espaço de
fase, torna-se uniforme dentro dos anéis. Figura extraída de Binney and Tremaine
(2011).

gravitacional, fazendo com que a energia mecânica total do sistema, E = 1
2v

2 +Φ,
se altere da seguinte maneira:

dE

dt
= 1

2
dv2

dt
+ dΦ
dt

= v . dv
dt

+ ∂ Φ
∂ t

+ ṙ.∇Φ = ∂ Φ
∂ t

, (1.5)

onde usamos o fato de que v̇ = −∇Φ. Ou seja, um potencial dependente
do tempo afeta a maneira como a energia do sistema muda, dependendo da
configuração do mesmo. O efeito mais geral é um alargamento na distribuição
de energia do sistema. Assim, um potencial variando no tempo apresenta um
mecanismo de relaxação mais realista chamado de relaxação violenta.

(iii) Relaxação Violenta

É bem estabelecido (e.g. Kull et al. 1996, Xu et al. 2000) que sistemas as-
trofísicos auto-gravitantes com massa e distribuição de velocidades exibindo
notável afastamento da situação de equilíbrio tendem a evoluir para um estado
de virialização por meio da relaxação violenta, isto é, um processo coletivo e
acolisional mediado pelas flutuações no campo gravitacional, sendo Lynden-Bell
(1967) o primeiro a quantificar esse processo por meio da mecânica estatística.
A ideia fundamental de Lynden-Bell foi a de imaginar o processo de relaxação
como a mistura de pequenos elementos fluidos no espaço de fase, elaborando
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assim uma nova abordagem da mecânica estatística conhecida hoje em dia como
a mecânica estatística de Lynden-Bell.

As equações utilizadas por Lynden-Bell para descrever as misturas de fase em
sistemas astrofísicos foram a equação de Boltzmann não-colisional

∂ f

∂ t
+ v · ∂ f

∂ r −
∂ φ

∂ r · ∂ f

∂ v = 0 , (1.6)

onde f representa a densidade de massa no espaço de fase, e a equação de Poisson

∇2φ = 4πG
∫
fd3v . (1.7)

Lynden-Bell assume que o espaço de fase pode ser divido em um grande número
de elementos (microcélulas), onde cada elemento é representado por um fi, sendo
estes considerados distinguíveis. De acordo com a equação 1.6, os elementos
do espaço de fase não podem se sobrepor, o que dá origem a um princípio de
exclusão, isto é, dois elementos não podem possuir o mesmo fi em uma mesma
microcélula. Calculando a distribuição mais provável dos elementos no espaço
de fase, Lynden-Bell encontra que a função de distribuição granular é dada da
seguinte maneira

f =
∑
j

ηj
exp[−βj(ε− µj)]

1 +∑
j exp[−βj(ε− µj)]

, (1.8)

onde a soma ocorre porque inicialmente existem elementos com diferentes densi-
dades ηj. Para o caso especial onde f tem um η constante em certas regiões do
espaço de fase e zero fora dessas regiões, a distribuição dada acima se reduz a

f = η

1 + exp[β(ε− µ] , (1.9)

em que ε é a energia total de uma dada partícula no sistema (galáxia) e as
duas constantes β e µ são determinadas pela conservação de massa e energia. A
distribuição dada pela equação 1.9 é idêntica à distribuição de Fermi-Dirac. O
parâmetro µ representa a energia de Fermi, enquanto o parâmetro 1/β é uma
medida do grau de excitação sobre o estado de energia mínima, que corresponde a
1/β = 0. Dessa forma, Lynden-Bell (1967) mostra que o resultado mais provável
para a distribuição de equilíbrio de um sistema auto-gravitante é a distribuição
de Fermi-Dirac, e que no limite não-degenerado a expressão 1.8 reduz-se a uma
soma de Maxwellianas, ou seja, f ∼ ∑j exp(−βjε).

Ao voltarmos à eq.1.5 vemos que a mudança de energia é independente da massa,
o que implica que a relaxação violenta não segrega partículas de acordo com
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sua massa, o que é diferente do que acontece num sistema colisional, onde os
encontros de partículas causam uma troca de momento com as partículas mais
massivas transferindo energia para as menos massivas.

A escala de tempo desse processo de relaxação é dada por:

tvr =
〈

1
E2

(
∂ Φ
∂ t

)2〉−1/2

, (1.10)

onde a média 〈...〉 é realizada sobre todas as partículas que compõem o potencial
coletivo. De acordo com Lynden-Bell (1967), essa escala de tempo é equivalente
ao tempo de queda livre (do inglês free-fall, isto é, o tempo para um corpo
colapsar sobre sua própria atração gravitacional, no caso de nenhuma força
oposta) do sistema, tff = (3π/32Gρ)1/2, em que ρ é a densidade média. A
equivalência da eq.1.10 com o tempo de queda livre indica que o processo de
relaxação é muito rápido, isto é, violento.

O mecanismo descrito anteriormente possui um notável resultado estatístico
acerca da distribuição final de velocidade das partículas do sistema. Durante
a fase de relaxação, uma partícula sente pequenos e numerosos estímulos (do
inglês kicks) em cada componente de sua velocidade, que são estatísticamente
independentes. Conforme a partícula interage com as várias inomogeneidades do
campo, que está rapidamente mudando por conta da variação do potencial, a
alteração total na velocidade torna-se grande o suficiente para que a partícula
“esqueça” qual era a sua velocidade inicial. Porém, sabemos da estatística que O
Teorema Central do Limite nos afirma que se alguma variável (por exemplo, a
componente x da velocidade) é a soma de um número muito grande de variáveis
estatísticamente independentes (as pequenas mudanças causadas pelos estímulos),
então a soma (a velocidade final) tem uma distribuição de probabilidade que é
normal, ou seja,

P (vx) = 1√
2π σ2

exp(−v2
x/2σ2) , (1.11)

o que mostra que a distribuição de velocidades de cada componente final do
sistema após a relaxação é descrita por uma distribuição de velocidades gaussiana.

1.4 Perfis de Dispersão de Velocidades

Um dos tópicos mais importantes da astrofísica extragaláctica ao longo dos anos tem
sido o estudo do estado dinâmico dos aglomerados. Uma ferramenta particularmente
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importante para o entendimento da evolução de galáxias em aglomerados bem como o
estado dinâmico desses sistemas são os perfis de dispersão de velocidades (Velocity
Dispersion Profiles-VDPs). Os perfis de dispersão de velocidades, não apenas nos
dão informações sobre o estado dinâmico dos aglomerados, mas também são de
grande utilidade na predição da maneira em que a distribuição de matéria se dá
nesses sistemas. Menci and Fusco-Femiano (1996), em seus estudos fundamentais
sobre os perfis de dispersão de velocidades, investigaram as VDPs de galáxias em
aglomerados, e integrando numericamente a equação de Boltzmann-Liouville para
galáxias em colisão no poço de potencial do aglomerado, encontraram a distribuição
de velocidades resolvendo a equação para diferentes valores de distância r a partir
do centro do aglomerado, e calcularam a dispersão de velocidades das galáxias como
função de r, ou seja, o seu perfil de dispersão de velocidades. Eles puderam observar
que os resultados dependem da profundidade do poço de potencial do aglomerado,
que pode ser expressado em termos da dispersão de velocidades tridimensional de
matéria escura σ ou, equivalentemente, em termos da temperatura de raios-X, T =
(µmH/3k)σ2 = 2.13[σ/1000kms−1]2keV . Assim, a forma das VDPs está fortemente
relacionada com a eficiência dos agrupamentos (fusões) na região central do aglomerado.
Em particular, em aglomerados com poço de potencial raso (pequenas temperaturas
de raios-X, T < 6.5keV ), as pequenas velocidades iniciais relativas das galáxias dão
lugar a fusões de forma a que haja perda, ou dissipação, da energia orbital das galáxias.
Tal efeito diminui com o aumento de r devido à diminuição da densidade de galáxias.
Logo, devido às possíveis dissipações de energia por conta das fusões nota-se uma
queda central das VDPs em relação a raios mais externos, onde as atividades de
fusões são menos frequentes. Para aglomerados com poço de potencial mais fundo
(T & 8keV ) as grandes velocidades relativas das galáxias não permitem agregações.
Em tais casos, as VDPs das galáxias seguem o comportamento dos perfis de matéria
escura, caracterizado por uma forma monotonicamente decrescente. A figura 1.5
extraída de Menci and Fusco-Femiano (1996) ilustra o comportamento das VDPs para
diferentes temperaturas (T ∼ 4 keV ; T ∼ 8 keV e T ∼ 12 keV ).
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Figura 1.5: Perfis de dispersão de velocidades para T ∼ 4 keV (linha sólida),
T ∼ 8 keV (linha tracejada) e T ∼ 12 keV (linha pontilhada). É possível observar
que o efeito das fusões nas regiões centrais, refletidos na VDP, diminuem com o
aumento de T . Figura extraída de Menci and Fusco-Femiano (1996).

Estes resultados sugerem que pode haver diferenças entre os perfis de sistemas de
acordo com a massa do halo de matéria escura. É importante ressaltar que para
obtenção das VDPs, Menci and Fusco-Femiano (1996) assumiram isotropia para os
sistemas (β = 0) e que estes obedecem a uma distribuição de King.

den Hartog and Katgert (1996), investigando a dinâmica das regiões centrais em
aglomerados de galáxias notaram que os maiores gradientes nas VDPs ocorrem em
regiões interiores a 0.5h−1Mpc, sendo possível distinguir os perfis de dispersão de
velocidades em 3 tipos: (i) decrescentes (peaked profiles) ; (ii) planos (flat profiles), isto
é, que tendem a um platô com VDPs aproximadamente constantes ; e (iii) crescentes
(inverted profiles). Eles levantaram a hipótese de que VDPs com características
ascendentes são originadas quando muitas gláxias na região central do aglomerado
estão em órbitas circulares, β < −1.5. Para as VDPs decrescentes, o comportamento
mais complexo a ser interpretado segundo seus estudos, a possível causa dessa forma
é a existência de uma segregação de massa inversa originada por interações de maré
entre as galáxias dos aglomerados, assim como entre as galáxias e a distribuição de
massa do sistema, fazendo com que a região central do aglomerado seja desprovida de
galáxias massivas. No que diz respeito aos sistemas com VDPs em forma de platô,
estes surgiriam em sistemas com perfis de densidade mais achatados do que os perfis
dos aglomerados com VDPs decrescentes.

Girardi et al. (1998) na tentativa de estimar a massa em 170 aglomerados (z ≤ 0.15) por
meio de informações no óptico, calcularam os perfis de dispersão de velocidades para
três amostras de aglomerados “empilhados” (stacked), onde os sistemas membros desses
grupos foram classificados de acordo com o indicador de perfil, Ip, definido pela razão
σP (< 0.2Rvir)/σP , em que σP (< 0.2Rvir) é a dispersão de velocidades considerando as
galáxias dentro de 0.2R200 e σP é a dispersão global. Nessa análise, foi possível observar
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que o perfil de dispersão de velocidades com característica crescente era bem ajustado
por um perfil teórico representativo de um modelo de anisotropia (β(r) = −c/r) que
descreve um sistema relaxado, com velocidades circulares no centro e órbitas mais
isotrópicas nas regiões mais externas, ao passo que o perfil decrescente concorda com
um modelo em que o parâmetro de anisotropia (β(r) = r2/(r2 + a2)) retrata sistemas
cuja distribuição de velocidades é Não-Gaussiana, o que se deve à isotropia das órbitas
na região central e velocidades radiais em regiões mais externas, como no caso de
galáxias “caindo” (do inglês infalling) no aglomerado. Para o caso β = 0, ou seja,
assumindo que as velocidades ao longo de todo o sistema são predominantemente
isotrópicas, a VDP assume uma forma aproximada de platô. A figura 1.6 representa
as VDPs e os parâmetros de anisotropia obtidos por Girardi et al. (1998).

Figura 1.6: VDPs obtidas por Girardi et al. (1998) ao separar os sistemas estudados
de acordo com indicador de perfil, Ip, definido. A linha sólida em cada gráfico de
dispersão representa um perfil teórico obtido por meio da resolução da equação de
Jeans supondo os modelos de anisotropia descritos anteriormente.
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Embora o objetivo do estudo realizado por Girardi et al. (1998) tenha sido o de
estimar as massa dos aglomerados analizados, o trabalho de Girardi et al. (1998)
constitui um dos primeiros estudos a fazer descrições sobre o comportamento orbital
das galáxias “empilhando” os aglomerados em classes, por meio do uso dos valores das
dispersões de velocidades, de modo a relacionar esses novos sistemas com os parâmetros
de anisotropia supostos. Em seguida, a figura esquemática 1.7 nos dá uma melhor
compreensão das relações existentes entre a forma das VDPs e o comportamento
orbital das galáxias sugeridos pelos estudos de Girardi et al. (1998) através da figura
1.6.

predominance
of radial orbits

Circular velocities

1.0

Isotropic 
velocities

R p/R200

Isotropic 
velocities

Figura 1.7: Visualização esquemática do comportamento orbital das galáxias relacionados
às formas das VDPs de acordo com os estudos realizados por Girardi et al. (1998).

Na figura 1.7 vemos as características orbitais descritas pelas galáxias e a parte das
VDPs em que tais características predominam, sendo assim, possivelmente, responsáveis
pelas formas das VDPs observadas. Assim, pela figura 1.7 notamos que enquanto
comportamentos de queda das VDPs para o centro do sistema (ou ascendência a partir
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do centro) são explicados por uma predominância de órbitas circulares, indicando
um estágio de relaxação avançado no qual a presença de galáxias mais evoluídas,
possivelmente cDs, (e.g. den Hartog and Katgert 1996) favoreçam uma dinâmica
particular no poço de potencial do aglomerado, isotropias são relacionadas aos picos
nas partes iniciais das VDPs. Comportamentos decrescentes nas partes externas das
VDPs sugerem predominância de órbitas radiais e comportamentos planos antecedidos
por subidas (ou quedas) a partir do centro (para o centro) são interpretados como
sendo devido à órbitas isotrópicas.

Adami et al. (1998a) analisaram um conjunto de cerca de 2000 galáxias em 40 aglome-
rados de Abell com a intenção de observar segregação em luminosidade e em tipos
morfológicos de galáxias. De acordo com o encontrado existem notáveis diferenças
entre as VDPs de diferentes classes de galáxias: galáxias do tipo tardio (comumente
conhecidas pelo termo em inglês late) tem um perfil decrescente na região central,
enquanto galáxias do tipo precoce (em inglês do tipo early) tem VDP crescente até
aproximadamente 0.2h−1Mpc ; as VDPs dos tipos morfológicos E, S0 e Se (espirais
do tipo precoce) são similares para distâncias do centro aglomerado ≥ 0.2h−1 Mpc,
enquanto os objetos Sl (espirais do tipo tardio) tem VDP decrescente. Na figura 1.8
vemos os resultados encontrados por Adami et al. (1998a). Vários outros trabalhos
mostram que diferentes tipos de galáxias possuem dispersões de velocidades distintas
dentro de aglomerados. O mesmo aconteceria para galáxias em domínios diferentes de
luminosidade.

Figura 1.8: Dispersão de Velocidades para o aglomerado composto (1997 galáxias),
linha sólida, e para os tipos morfológicos selecionados em Adami et al. (1998a).

Por exemplo, Goto (2005) construiu um aglomerado de galáxias composto a partir do
Sloan Digital Sky Survey (SDSS) com 14,548 membros apresentando as dispersões
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de velocidade de várias subamostras de galáxias membros. Os resultados do seu
estudo mostraram que as galáxias com significativa formação estelar (star-forming)
do tipo tardio tem uma maior dispersão de velocidades do que as galáxias do tipo
tardio “passivas” (com taxas de formação estelar menores) propondo um cenário
dinâmico de interação/fricção entre as galáxias como sendo responsável pelas diferenças
encontradas.

Ribeiro et al. (2010) também estudando fenômenos de segregação em 57 campos a
partir do 2dF Percolation-Inferred Galaxy Groups (2PIGG), perceberam que galáxias
com MR ≤ −21.5 mostram uma dispersão de velocidades decrescente, enquanto que
para os objetos considerados menos luminosos (fainter) a dispersão de velocidades é
aproximadamente constante. Eles apontaram que a inclinação da relação, σu −MR,
encontrada, pode ser usado para determinar o estágio evolutivo dos grupos de galáxias.
Os resultados obtidos por Ribeiro et al. (2010) são mostrados na figura 1.9.

Figura 1.9: Dispersão de Velocidades para dois aglomerados compostos com
diferentes estados dinâmicos (G ou NG) em função das magnitudes absoutas na
banda-R obtidos por Ribeiro et al. (2010). Pontos pretos representam o sistema
empilhado Gaussiano e pontos vazios o sistema NG.

Hou e colaboradores (Hou et al. 2012) buscando por evidências de subestruturas
em uma amostra de grupos de galáxias de redshift intermediário do catálogo GEEC
(Group Environment and Evolution Collaboration), realizaram um estudo dos perfis de
dispersão de velocidades de maneira a caracterizar uma correlação entre o compor-
tamento das VDPs e a existência de subestruturas. Como resultado, foi obtido que
de fato há uma correlação entre a presença de subestruturas e a forma crescente das
VDPs. Comparando-se os perfis dos grupos com e sem subestruturas, percebeu-se que
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todos os grupos identificados como tendo subestruturas possuíam perfis rigorosamente
crescentes. Em constraste, todos os grupos sem nenhuma subestrutura detectada, com
exceção de um, tinham VDPs planas ou levemente decrescentes. A figura 1.10 mostra
a coleção de VDPs obtidas por Hou et al. (2012).

Figura 1.10: Coleção de VDPs obtidas por Hou et al. (2012) para os aglomerados
com mais de 20 galáxias. Os gráfico com asteriscos no canto superior esquerdo
marcam os aglomerados identificados com subestruturas significativas.

Em seguida, Pimbblet et al. (2014) estudando o quão representativo é o aglomerado
de Coma (Abell 1656) em relação a aglomerados com sua massa ou semelhante,
realizaram uma investigação de suas propriedades por meio dos perfis de dispersão
de velocidades. Pimbblet et al. (2014) obtiveram que os aglomerados da amostra
utilizada para comparação continham uma variedade de perfis ascendentes, decrescentes,
planos, e perfis que combinavam estas características, mostrando que esta variedade
comportamental dos perfis encontrados pode sugerir diferentes cenários dinâmicos em
sistemas de riqueza similar a de Coma.
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Todos esses estudos, mostram não apenas a importância dos perfis de dispersão de
velocidades como ferramenta de análise dinâmica dos aglomerados, mas também
tornam evidente a falta de convergência dos cenários dinâmicos para um mesmo
tipo (crescente, decrescente ou plana) de VDP, como consequência das variadas
interpretações consideradas. A seguir, o esquema ilustra, de maneira abreviada,
os principais resultados destinados à compreensão das VDPs, juntamente com as
interpretações dadas a um mesmo comportamento encontrado em diferentes estudos.
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Dessa forma, as análises e resultados obsrvacionais discutidos anteriormente tornam
evidente a importância do uso e interpretação dos perfis de dispersão de velocidades
como proxy dinâmico dos aglomerados de galáxias.

1.5 Esta Dissertação

Neste trabalho, tendo em vista os diferentes cenários sugeridos a determinadas formas de
perfis de dispersão de velocidades, investigaremos os perfis de dispersão de velocidades
com o intuito de estabelecer, ou pelo menos apontar, uma conexão entre a forma desses
perfis e o estado dinâmico dos sistemas considerados. Com esta finalidade utilizaremos
as seguintes amostras de dados: WINGS-SPE, o catálogo de Yang e dois aglomerados
massivos observados por Moran et al. (2007): CL0024+17 & MS0451-03. Enquanto a
amostra WINGS-SPE (Cava et al. 2009) é uma amostra idealizada com o intuito de se
estabelecer um estudo sistemático da variância cósmica local de aglomerados situados
no intervalo de redshift de 0.04 < z < 0.07, a amostra de Yang (redefinida por de
Carvalho et al. 2017) é uma amostra que traz aglomerados com significativa riqueza,
situados em redshift 0.03 ≤ z < 0.1. Os aglomerados CL0024 e MS0451 localizam-se
em redshifts intermediários, z = 0.4 e z = 0.54, respectivamente.

A condição dinâmica dos aglomerados da amostra WINGS-SPE (assim como para os
aglomerados CL0024 e MS0451) é determinada utilizando dois indicadores, são eles: a
Distância de Hellinger, que busca discriminar as distribuições de velocidades de forma
a quantificar a similaridade entre duas distribuições, e o Delta de Dressler-Shectman,
que busca subestruturas nos sistemas calculando o desnível cinemático dos objetos
com relação a uma dada vizinhança. Para a amostra de Yang, utilizou-se apenas
a Distância de Hellinger como indicador dinâmico dos aglomerados valendo-se do
estudo prévio dessa amostra já iniciado em de Carvalho et al. 2017. Para o cálculo
dos perfis de dispersão de velocidades faremos uso do estimador robusto de escala
biweight introduzido por Beers et al. (1990). De maneira complementar à análise
dos perfis de dispersão de velocidade calculamos os perfis de densidade projetada
dos aglomerados das amostras de maneira a evidenciar as diferenças dinâmicas entre
os sistemas por meio dos parâmetros resultantes dos ajustes dos perfis, como, por
exemplo,as escalas centrais. Os perfis considerados neste trabalho são os de King,
Hernquist e Navarro-Frenk-White.



2
Dados & Métodos

Neste Capítulo descreveremos os dados utilizados juntamente com o conjunto de
ferramentas que foi empregado durante a análise.
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2.1 Os Dados

2.1.1 O Catálogo de Yang

O catálogo de Yang (Yang et al. 2007) é uma amostra de objetos extraída do New York
University Value-Added Galaxy Catalogue-NYU-VAGC(Blanton et al. 2005) baseado
no SDSS-DR4 (Data Release 4), cujos grupos foram determinados por meio de um
algorítmo de busca desenvolvido por Yang et al. (2005), onde a procura que caracteriza
determinado sistema como grupo é feita com base no potencial e luminosidade caracte-
ristica dos objetos avaliados coletivamente. A partir desse catálogo foram selecionadas
todas as galáxias com redshifts no intervalo entre 0.01 ≤ z ≤ 0.20 e com completeza
C > 0.7. Isto levou a um total de 362356 galáxias com magnitude na banda-r e com
medidas de redshifts. A esses objetos denominou-se Sample I. A um outro conjunto
de objetos, no mesmo intervalo de redshift porém com medidas de redshift vindas de
fontes alternativas, e.g., 2dFGRS(Colless et al. 2001), PSCz(Saunders et al. 2000) e
RC3(de Vaucouleurs et al. 1991), atribuiu-se a denominação de Sample II com um
total de 369447 galáxias. Assim, ao aplicar o algorítmo de identificação de grupos
(group finder) ao SDSS-DR4, foram obtidos 301237 grupos, incluindo sistemas de
galáxias isoladas.

2.1.1.1 Amostra Usada nesse Trabalho

Nesse estudo, usamos uma amostra atualizada do Catálogo de Yang apresentada por
de Carvalho et al. (2017) baseada em 593736 galáxias do SDSS-DR7. As galáxias
vindas do SDSS-DR7 cobrem um intervalo de 0.03 ≤ z ≤ 0.10 e possuem magnitudes
na bada-r mais brilhantes do que 17.78 (completeza espectroscopica limite do survey),
o que garante a possibilidade de exploração da função de luminosidade até M∗ + 1
para todos os sistemas. Aqui, o limite inferior no intervalo de redshift foi imposto
para evitar efeitos de abertura nos parâmetros da população estelar medidos dentro
de uma abertura fixa de 3 segundos de arco (diâmetro) usado no SDSS. Ainda, a
amostra foi dividida posteriormente em dois regimes específicos de luminosidade, a
saber: galáxias mais luminosas (Bright), com Mr ≤ −20.55 o que possibilita investigar
os sistema até M∗ + 1 (Blanton et al. 2001) e as menos luminosas (Faint) com
−20.55 < Mr ≤ −18.40. O domínio Faint é apenas analizado para grupos/aglomerados
no intervalo de 0.03 ≤ z ≤ 0.04, possibilitando por sua vez o exame da função de
luminosidade desses sistemas, nesse caso, até M∗ + 3.
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Nessa amostra, os parâmetros que caracterizam a população estelar dos sistemas
foram obtidos por meio do código STARLIGHT (Cid Fernandes et al. 2005) em
570685 galáxias nas quais o indicativo zWarning=0 no SDSS-DR7. Brevemente, o
STARLIGHT busca por uma combinação linear de N∗ Single Stellar Population (SSP),
a partir de uma base definida pelo usuário que melhor representa o espectro observado.
Nesse sentido, após a execução do código o espectro observado é corrigido devido aos
efeitos de extinção de foreground e de-redshifted, de forma que os modelos de SSP são
degradados a corresponder com a resolução do comprimento de onda dos espectros
do SDSS, seguindo a prescrição em La Barbera et al. (2009). Logo, as principais
caracteristicas obtidas, relacionadas ao grupos, foram as idades (da população estelar
das galáxias), metalicidades, extinção interna e massas estelar. Os objetos membros
de cada grupo, R200, M200 e dispersão de velocidades global para cada grupo, foram,
também, redefinidos pela técnica do shift-gapper seguindo a prescrição em Lopes et al.
(2009). Finalmente, apenas sistemas com mais do que 20 galáxias dentro de R200 são
usados. Após as imposições em redshift (0.03 < z < 0.1) e riqueza, o número de grupos
remanescentes foi de 319.

O estado dinâmico dos sistemas da amostra WINGS-SPE foi determinado utilizando-se
dois métodos discriminatórios: um método estatístico robusto, a Distância de Hellinger
e o outro é o Delta de Dressler-Shectman. Enquanto, a Distância de Hellinger,
sucintamente, avalia a similaridade entre as distribuições de velocidade dos sistemas
através de sua comparação com uma distribuição teórica (gaussiana), o Delta de
Dressler-Shectman, avalia a existência de subestruturas presentes nos sistemas por
meio do cinemática dos objetos presentes na amostra. Para os aglomerados pertencentes
a amostra de Yang, utilizamos apenas a Distância de Hellinger como critério avaliativo
da situação dinâmica (Gaussiano ou Não-Gaussiano) com o objetivo de complementar
os cenários apresentados em de Carvalho et al. (2017) para os grupos Gaussianos e
Não-Gaussianos.

2.1.2 Aglomerados CL0024+17 & MS0451-03

CL0024+17 (z = 0.40) e MS0451-03 (z = 0.54) são dois aglomerados massivos
(M200 = 8.7 × 1014M� e M200 = 1.4 × 1015M�, respectivamente) localizados em
redshift intermediário, obtidos por meio do estudo de Moran et al. (2007), com
imageamento em multicomprimentos de onda varrendo desde o ultravioleta (UV) até
o infravermelho médio (mid-IR), combinado a partir de informações ópticas obtidas
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do Hubble Space Telescope (HST ) e The Galaxy Evolution Explorer (GALEX). Os
campos CL0024+17 e MS0451-03 integram um estudo idealizado com o propósito de
rastrear diretamente o acúmulo de galáxias passivas do tipo early nos aglomerados
localizados em redshifts intermediários, além de também compor uma investigação
de longo prazo que visa acompanhar a evolução de galáxias em campos considerados
extensos (∼ 10Mpc de diâmetros) (Moran et al. 2007).

Na Figura 2.1 mostramos cada um dos dois mosaicos obtidos para os campos a partir
do HST com todas as galáxias membros marcadas em cor azul. Enquanto MS0451 é
um dos aglomerados com maior luminosidade em raio-X conhecido (Donahue et al.
2003), CL0024 não apresenta significativa luminosidade em raio-X quando observado
pelo X-ray Multi-Mirror Mission (XMM-Newton) (Zhang et al. 2005). MS0451 possui
luminosidade em raio-X 7 vezes maior do que CL0024, o que sugere uma grande
diferença na densidade e extensão radial do meio intra-aglomerado (do inglês Intra
Cluster Medium - ICM ) entre os dois sistemas, assim como resultado os processos
físicos relacionados ao ICM podem ser considerados mais eficientes na evolução de
galáxias infalling em MS0451 do que em CL0024.

Figura 2.1: À esquerda, mosaico de 39 imagens de CL0024 arranjados da mesma maneira
que estão dispostos no céu. A localização de todos os membros com espectroscopia confir-
mada são marcadas com símbolos azul. O círculo maior em preto indica o raio virial do
aglomerado,1.7Mpc, equivalento a 5.4′ no céu. À direita, mosaico de 41 imagens para MS0451
arranjados continuamente no céu. A localização de todos os membros com espectroscopia
confirmada também são marcadas em azul. O raio virial de MS0451, 2.66Mpc, corresponde
a 7.0′ no céu. Ambas as imagens foram obtidas em Moran (2007).
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A classificação morfológica dos objetos tanto em CL0024 quanto em MS0451 é possível,
no referencial de repouso, até a magnitude absoluta na banda-V MV = −19.6 (limite
máximo para uma galáxia ser considerada membro Moran (2007)), correspondendo
a magnitude I = 22.1 para MS0451 e I = 21.1 em CL0024. Assim, as morfologias
foram atribuídas de acordo com o esquema do Medium Deep Survey introduzido por
Abraham et al. 1996: T=-2=Estrela, -1=Objetos Compactos, 0=E, 1=E/S0, 2=S0,
3=Sa+b, 4=S, 5=Sc+d, 6=Irr, 7=Não-Classificado, 8=Objetos em Fusão (Merger),
9=Erro. Dessa forma, todas as galáxias atribuídas com as numerações T=0, 1, 2 são
nomeadas como early-types ou E+S0s, e todas as galáxias com as atribuições T=3, 4,
5 são nomeadas como espirais. Para CL0024 o M∗

V correspondente equivale a I ∼ 19.5
(Smail et al. 1997). De modo geral, ambos os campos possuem classificação morfológica
com distinção mais criteriosa até M∗

V + 1.6 e uma classificação mais geral e ampla
extendendo-se até M∗

V + 3.0 (Moran 2007).

2.1.3 Levantameto WINGS

O projeto WINGS (Fasano et al. 2006) é um levantameto (survey) de imageamento em
multicomprimentos de onda com espectroscopia, extraído a partir do catálogo ROSAT
de aglomerados com emissão em raio-X, com restrição em redshift (0.04 < z < 0.07) e
distâncias a partir do plano galáctico (|b| ≥ 20 deg). O objetivo do survey WINGS
é um estudo sistemático da variância cósmica local da população de aglomerados,
e as propriedades das galáxias dos aglomerados como função das propriedades do
ambiente ao qual pertencem. Com uma amostra global de 77 aglomerados (36 no
hemisfério Norte e 41 no Sul) selecionados a partir das restrições acima, o foco do
projeto consiste no imageamento dos aglomerados selecionados nas bandas B e V. O
imageamento e a espectroscopia dos dados foram coletados usando, respectivamente,
o WFC@INT no hemisfério Norte e WYFFOS@WHT no hemisfério Sul. O catálogo
apresenta dados fotométricos para um grande número de galáxias (∼550000) e estrelas
(∼190000) em um campo de 34’x34’, bem como informação morfológica para uma
subamostra (∼50000) de galáxias.

2.1.3.1 Amostra Utilizada nesse Estudo - WINGS-SPE

Nossa amostra de galáxias utilizada reúne propriedades a partir de vários estudos
realizados nos aglomerados do projeto WINGS (e.g., Ramella et al. 2007; Fritz et al.
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2007; Cava et al. 2009; Varela et al. 2009; Moretti et al. 2014; D’Onofrio et al. 2014),
tendo como ponto de partida principal uma subamostra espectroscópica do survey
WINGS, um programa chamado WINGS-SPE. A amostra WINGS-SPE (Cava et al.
2009) consiste de 48 aglomerados com 6137 galáxias, medidas de redshift, ascensão
reta, declinação, identificação de membros (membership flag), campo do aglomerado
e “nomes” das galáxias (WINGS identifier JHHMMSS.ss+DDMMSS.s), isto é, uma
atribuição única para cada objeto que utilizamos para fazer um “cruzamento” (cross
match) e obter mais propriedades para os objetos a partir de outros estudos realizados
sobre o WINGS. A seleção dos alvos da amostra WINGS-SPE teve como base a
amostra fotométrica apresentada por Varela et al. (2009). Na amostra WINGS-SPE,
apenas as galáxias com magnitude V dentro de uma fibra com abertura de V < 21.5
são selecionadas. Aqui V representa a magnitude total nessa banda apresentada pela
opção MAG_AUTO do SExtractor utilizado no estudo de Varela et al. (2009). O
SExtractor é uma ferramenta para encontrar fontes em imagens astronômicas, Bertin
and Arnouts (1996). No entanto, uma vez que a amostra fotométrica apresentada por
Varela et al. (2009) alcança 90% de completeza até V ∼ 21.7, significa que a amostra
WINGS-SPE também compartilha tal completeza em V , que pode ser traduzido em
termos de luminosidade para ∼ M∗

V + 6 de acordo com Varela et al. (2009). Além
do nome de cada aglomerado, número de redshifts por aglomerado, raio virial (R200),
dispersão de velocidades do aglomerado compilados a partir da literatura e por meio
da espectroscopia obtida, a amostra WINGS-SPE tem como principal objetivo estudar
a dinâmica e cinemática dos aglomerados WINGS e suas galáxias constituentes, de
forma a explorar a relação entre as propriedades espectrais e a evolução morfológica
em ambientes de diferentes densidades.

Através do WINGS identifier (JHHMMSS.ss+DDMMSS.s) e seu cross-match, obtemos
as seguintes propriedades a partir dos seguintes estudos anteriores:

(i) Magnitude fotométrica total na banda V, a partir de Varela et al. (2009);

(ii) Taxa de Formação Estelar em 4 bins de idade (0-20Myr, 20-600Myr, 0.6-5.6Gyr,
>5.6Gyr), a partir do WINGS-SPE II (Fritz et al. 2011);

(iii) Fração de Massa Estelar seguindo 3 definições aplicadas aos 4 bins de idade
previamente mencionados, a partir do WINGS-SPE II (Fritz et al. 2011);

definição 1: Massa inicial da Single Stellar Population-(SSP), em idade zero, ou seja,
a massa de gás transformada em estrelas;
definição 2: A massa armazenada em estrelas, tanto aquelas que ainda estão na fase
de queima nuclear e remanescentes tais como anãs brancas e buracos negros;
definição 3: Massa de estrelas que ainda estão brilhando, ou seja, na fase de queima
nuclear.

(iv) Logaritmo da massa estelar total de acordo com as três definições anteriores, a
partir do WINGS-SPE II (Fritz et al. 2011);
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(v) Logaritmo da massa estelar total e as magnitudes absolutas nas 4 bandas do SDSS
(Sloan Digital Sky Survey) u, g, r, i, z, a partir do WINGS-SPE II (Fritz et al. 2011);

(vi) Metalicidade, a partir de Fritz et al. 2011;

(vii) Idade ponderada pela massa e pela luminosidade, vindas de Fritz et al. 2011;

(viii) R200 e dispersão global do aglomerado, a partir de Cava et al. (2009).

Após o cross-match entre os catálogos e a remoção de todos os objetos não-membros
identificados por uma flag, o número de galáxias em nossa amostra final é de 3114
galáxias. Abaixo, a imagem ilustra o projeto WINGS.

Figura 2.2: À esquerda, mosaico de alguns dos aglomerados do levantamento WINGS
em um campo de visão de 34’ x 34’. À direita, mapa do céu da amostra de aglomerados
(coordenadas equatoriais) com o desenho das linhas delimitando a região |b| ≤ 20, Fasano
et al. (2006).
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2.2 Métodos

2.2.1 A Linguagem R

Todo o desenvolvimento computacional utilizado e aplicado às amostras de dados já
descritas, foram implementados na linguagem R. O R é um ambiente computacional
estatístico, contendo vários pacotes integrados e de código livre desenvolvido sobre a
licença GNU General Public License (GPL; Ihaka and Gentleman 1996, http://www.r-
project.org), possibilitando que uma vasta variedade de análises sejam realizadas,
sejam elas de natureza linear, não-linear, por meio de séries temporais, e até mesmo
por meio de recursos gráficos avançados, o que o destaca frente as outras linguagens.

O R é derivado da linguagem S (e.g., Chambers 1998) e permitir que o utilizador
desenvolva seus próprios programas por meio da definição de novas funcões. Além
disso, o R tem um amplo console possibilitando ao usuário escrever suas rotinas em C
e até mesmo FORTRAN, além de que também é permitida a compilação e escrita de
documentos em LaTeX.

2.2.2 Perfis de Dispersão de Velocidades

Para calcularmos os perfis de dispersão de velecidades, utilizamos o estimador de
escala biweight (SBI), introduzido por Beers et al. (1990), e amplamente usado nas
últimas décadas para se determinar a dispersão de velocidades de aglomerados. O
estimador SBI foi proposto por Beers et al. (1990) como uma alternativa para o
cálculo das propriedades cinemáticas dos aglomerados, visto que os métodos canônicos
de se estimar tais proprieadades (velocidade média e dispersão de velocidades, por
exemplo), ou assumem a hipótese de gaussianidade para a distribuição radial de
velocidades do aglomerado ou realizam “cortes” na população do aglomerado até que
a gaussianidade da distribuição seja verificada.

O estimador biweight é definido como:
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SBI = n1/2
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, (2.1)

onde M é a mediana da amostra e ui é dado por

ui = (xi −M)
cMAD

, (2.2)

sendo c conhecido como a tuning constant e é escolhida como sendo igual a 9.0
(Mosteller and Tukey 1977) e o desvio absoluto da mediana, ou MAD, também
definido como MAD = median(|xi −M |).

Em seguida, calculamos as dispersões de velocidades por meio do estimador SBI
da seguinte maneira: para a amostra de aglomerados com a qual estamos lidando
consideramos inicialmente para o cálculo dos perfis de dispersão as 10 primeiras galáxias
do aglomerado e em seguida, iterativamente a cada loop completo, adicionamos uma
galáxia à amostra anterior, de forma que a estimativa da dispersão de velocidades é feita
sobre esse novo conjunto, a cada passo. O procedimento é repetido até todas as galáxias
serem utilizadas. A figura abaixo dá uma melhor visualização do procedimento.

Ou seja, à medida que cada iteração é realizada de forma a adicionar uma galáxia
(localizada a uma distância projetada 4Rn da amostra anterior) no conjunto antece-
dente utilizado para o cálculo da dispersão, todo o conjunto (o qual representa um
ponto no gráfico da dispersão projetada) passa a localizar-se na posição projetada da
galáxia adicionada.

Com o intuito de calcularmos os envelopes de confiança dos perfis, recorremos ao
uso do procedimento bootstrapping-resampling technique (e.g. Barrow et al. 1984,
Bradley Efron 1993). Este procedimento é uma técnica de reamostragem que calcula
a acurácia de uma estimativa (neste caso a dispersão) em determinada amostra, e
tem uma significativa aplicabilidade em astrofísica quando destinada a tal finalidade,
como, por exemplo, Norberg et al. (2009). A técnica de bootstrapping-resampling usa
o conjunto de dados tomados para o cálculo das dispersões a cada loop e, a partir
destes, um novo conjunto de dados é gerado com o mesmo tamanho a partir de uma
nova amostragem com substituição destes dados, o que significa que os dados gerados
pela reamostragem não são idênticos aos dados originais, ou seja, são independentes.
A amostragem com substituição acontece quando uma unidade dos dados é retirada
aleatoriamente a partir da população e em seguida devolvida à mesma, logo depois
um segundo elemento é aleatoriamente escolhido, retirado e devolvido ao conjunto e
assim sucessivamente. Este procedimento é realizado 1000 vezes para cada conjunto e
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Figura 2.3: Aglomerado de galáxias visto por um obsevador na linha de visada.
As galáxias (pontos mais escuros), os incrementos (∆R) e o material gasoso que
compõem o aglomerado (dando uma visualização mais próxima da real situação de
um aglomerado) são mostrados na ilustração.

em cada uma dessas iterações a dispersão é calculada. Os envelopes são obtidos a um
nível de 90% de confiança.

De posse da distribuição que compõem os perfis de dispersão de velocidades
estimamos a curva representativa destes através da função ou algoritmo LOWESS.
O algoritmo LOWESS - locally weighted scatterplot smoothing, proposto por
Cleveland (1979), é um método de regressão não-paramétrica que gera ajustes
polinomiais locais em uma dada vizinhança de pontos com ampla utilização em
astrofísica, por exemplo, veja os estudos de Biviano and Katgert 2004 e Hand-
berg and Lund 2014. De maneira resumida, o método consiste em se encaixar
uma regressão polinomial em uma vizinhança de x, isto é, encontrar um β que minimize

n−1
n∑
i=1

Wki(x)
yi − p∑

j=0
βjx

j

2

, (2.3)
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onde Wki(x) é uma função peso que pondera localmente os pontos considerados. De
maneira geral, o procedimento realizado pela função LOWESS calcula uma regressão
ponderada para cada ponto dos dados no espaço. A ponderação é feita pela função
tricúbica, Wki(x), dada por

Wki(x) =
1−

∣∣∣∣∣xi − xkd(x)

∣∣∣∣∣
3
3

, (2.4)

sendo xi um valor predito associado com um valor do espaço adotado para ser suavizado,
xk são os valores vizinhos mais próximos de xi definidos pelo espaço e d(x) é a distância
ao longo da abscissa entre xi e xk no espaço. Assim, os valores tomados para serem
suavizados têm maior peso e influência no ajuste, enquanto que os pontos fora da
extensão (espaço considerado) têm peso nulo e nenhuma influência sobre o ajuste.

2.2.3 Estudo do Estado Dinâmico dos Aglomerados

Um passo não somente necessário para correlacionarmos os perfis de dispersão de
velocidades com o estado dinâmico dos aglomerados, mas também fundamental para
avaliarmos as VDPs por meio de um conjunto mais geral de dados denominado stacked
cluster (sistemas “empilhados”), é analisarmos estatisticamente a distribuição de
velocidades desses sistemas com o intuito de classificar os mesmos como Gaussianos
(G) e Não-Gaussianos (NG) e posteriormente compor os sistemas “empilhados” apenas
com sistemas pertencentes a uma das classes dinâmicas consideradas.

Tendo em vista que a forma dos perfis de dispersão de velocidades reflete, ou pelo menos,
sugere o estado dinâmico subjacente aos aglomerados de galáxias, montar sistemas
“empilhados” implica em considerarmos a hipótese de homologia como sendo válida para
esses sistemas, sendo a premissa fundamental dessa hipótese considerar que diferentes
aglomerados são estruturalmente idênticos, diferindo apenas pelas escalas dadas por
σcl (dispersão global do aglomerado) e R200. Assim, uma vez que estudos teóricos e
fenomenológicos sobre as distribuições de velocidades dos aglomerados indicam que o
estado de equilíbrio virializado de sistemas gravitacionais (esféricos) é descrito, em
uma boa aproximação, por uma única e mesma função de distribuição, a função de
distribuição de Maxwell-Boltzmann, Lynden-Bell (1967) e Barnes and Williams (2012),
de modo que em tais sistemas não há a presença de subestruturas, introduzimos nesse
ponto, a Distância de Hellinger (Hellinger Distance-HD) como método de análise das
distribuições de velocidade e consequentemente do estado dinâmico dos sistemas e o δ
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de Dressler-Shectman com o propósito de análise dos sistemas quanto a presença ou
não de subestruturas.

2.2.3.1 A Distância de Hellinger - HD

A HD, em probabilidade e estatística, também conhecida como distância de Bhatta-
charyya, referenciando Anil Kumar Bhattacharya, quem originalmente propôs este
método, é utilizada para quantificar a similaridade entre duas distribuições de pro-
babilidades. Neste trabalho as duas distribuições são as distribuições de velocidades
observadas das galáxias nos aglomerados e a esperada, a distribuição normal. A
Distância de Hellinger fez sua estreia na astronomia através de Ribeiro et al. 2013 ao
estudar o grau de gaussianidade das distribuições de velocidade de galáxias em grupos.
A idealização por trás do critério de Hellinger é que dado um conjunto de medidas
(Ω, B, ν) representativas de um espaço, e seja P o conjunto de todas as probabilidades
medidas em B, assumidas serem continuas com respeito a ν, temos que para duas
medidas de probabilidades P1 e P2 ∈ P, o coeficiente de Bhattacharyya entre P1 e P2,
medindo a proximidade das duas distribuições de probabilidades, é definida em temros
da seguinte integral de Hellinger (introduzida por Ernst Hellinger em 1909):

p(P1, P2) =
∫

Ω

√
dP1

dν
.
dP2

dν
dν (2.5)

Assim, a HD é derivada a partir do coeficiente de Bhattacharyya, de modo que para
duas medidade de probabilidades discretas P e Q, com densidades p e q, podemos
escrever a Distância de Hellinger como

HD2(p, q) = 2
∑
x

[√
p(x)−

√
q(x)

]2
, (2.6)

onde x é uma variável aleatória. Os valores possíveis para a HD estão no intervalo
dado por [0,

√
2], mas seguindo Ribeiro et al. (2013) normalizamos o intervalo de

valores possíveis para [0, 1]. A HD foi estimada usando códigos disponível no ambiente
R, sob o pacote distrEx (Ruckdeschel 2006). Nesse caso, o código R utilizado para
calcular a estimativa de HD suaviza a distribuição de entrada (dados observados)
usando um kernel de tamanho igual a σr/2, com σr sendo uma estimativa robusta do
desvio padrão da distribuição (o fator 2 foi determinado empiricamente).

Sucintamente, dado um número N de pontos representando a distribuição de veloci-
dades a ser analisada, após normalizarmos essa distribuição (média e desvio padrão,
respectivamente dados por, µ = 0 e σ = 1) criamos 1000 realizações da mesma, onde
a determinação da natureza dinâmica dos sistemas analisados (se G ou NG) é feita
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comparando os valores de HD encontrado a cada uma das 1000 realizações com os
valores previamente calibrados para uma dada distribuição de mesmo tamanho N , de
forma que o valor de HD irá representar um sistema G ou NG se o mesmo estiver
abaixo ou acima de um limite previamente estabelecido na calibração (mediana dos
valores de HD encontrado nas 1000 realizações + 3σHD, onde σHD é o desvio padrão
das medianas calculado a partir dos quartis de 25% e 75%). A figura 2.4, representa o
procedimento de calibração e ilustra o limiar adotado.

Figura 2.4: Calibração da relação entre HD e o número de observações N , e o
número de realizações, de Carvalho et al. 2017. A linha verde indica o valor mediano
de HD para um dado N e a linha vermelha mostra o valor da mediana de HD +
3σHD, esta linha separa os sistemas G e NG para uma dada amostra de tamanho
N .

2.2.3.2 Desvio Cinemático de Dressler-Shectman (ou δ de Dressler-Shectman -
DS)

Subestruturas podem manifestar-se como variações detectáveis na estrutura espacial
ou distribuição de velocidades de um aglomerado. O objetivo do teste DS é buscar
por subestruturas em aglomerados de galáxias que podem fornecer evidências acerca
da dinâmica do aglomerado, Hou et al. (2012). Adicionalmente, o teste de Dressler-
Shectman nos oferece uma importante ferramenta na predição da população de galáxias-
membros nos aglomerados, através do desvio cinemático de Dressler-Shectman (δ de
DS), vide, por exemplo, o trabalho de Park and Hwang (2009) para remoção de
interlopers. O δ de DS calcula a velocidade média local e os valores de dispersão
de velocidades, para cada galáxia individual e suas vizinhas mais próximas, e então
compara esses valores com os valores encontrados para todo o aglomerado. O δ de DS,
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calculado para cada galáxia, indica um desvio local a partir da velocidade sistêmica
(vsis), vide definição abaixo, e da dispersão (σaglo) do aglomerado como um todo
(Dressler and Shectman 1988). Dessa forma, o δ de Dressler-Shectman é definido por

δ2 = Nnn

σ2
aglo

[
(vlocal − vsis)2 + (σlocal − σaglo)2

]
, (2.7)

onde Nnn é o número de galáxias próximas que definem o ambiente local, aqui adotado
como sendo N1/2

tot, aglo, em que Ntot, aglo é o número total de galáxias que compõem o
aglomerado. vsis é a velocidade do aglomerado (média das velocidades que fazem
parte do aglomerado), σlocal e vlocal são, respectivamente, a dispersão das velocidades
e a velocidade (também determinada pela média das velocidades) deste conjunto de
galáxias fixadas determinado por N1/2

tot, aglo . Assim, a estatística do teste é determinada
através do valor ∆ que é dado por

∆ =
∑
i

δi , (2.8)

de modo que um sistema pode ser considerado com subestrutura se este tiver ∆/N ≥ 1.4
(Cohn 2012), onde N é igual ao número de galáxias no aglomerado. Ainda, com o
intuito de atribuir significância estatística ao valor ∆ encontrado, calculamos também
o valor P do teste DS através da comparação do valor ∆-observado com o ∆-shuffled
(reamostrado) que são calculados por meio de reamostragens das velocidades observadas
e reatribuindo-as as suas respectivas posições. Esse procedimento é nomeado de Monte
Carlo shuffling (Hou et al. 2012). Os P valores são dados por

P∆ =
∑ 1

Nshuffled
(∆shuffled > ∆observado ) , (2.9)

onde Nshuffled é o número de reamostragens utilizadas. Neste trabalho, para estimar o
valor-P do teste DS adotaremos o número 1000 como sendo o valor de randomizações a
ser realizada sobre as velocidades dos aglomerados em análise. Logo, com o intuito de
diagnosticar os sistemas com subestruturas mais significantes na estrutura dinâmica
dos aglomerados, consideramos que um aglomerado possui subestrutura se ∆/N ≥ 1.4
e P∆ ≤ 0.05.

Na Fig.2.5, vemos a ilustração do método utilizado em Hou et al. (2012) para um
grupo em particular. Na imagem, as bolhas representam, espacialmente, as galáxias
que compõem o aglomerado, onde o tamanho de cada bolha é proporcional a exp(δ) de
cada galáxia. O raio de cada círculo indica o desnível cinemático na posição centrada
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em cada aglomerado evidenciando galáxias pertencentes a possíveis subestruturas
presentes no sistema.

Apesar do teste Dressler-Shectman utilizar informação espacial e de velocidade para
detectar a presença de subestruturas, é importante salientar que o mesmo apresenta
determinada sensibilidade à linha-de-visada utilizada para identificação dos aglome-
rados. Por exemplo, Cohn (2012) obteve como resultado, utilizando o teste DS, que
as subestruturas em aglomerados de sua amostra (obtidos por meio de simulação
cosmológica) são mais frequentemente detectáveis quando estas estão perpendiculares
à linha-de-visada.

Figura 2.5: Gráfico de bolhas para o grupo GEEC 25, Hou et al. (2012).

Os resultados mostrados por Cohn (2012), podem ser entendidos se levarmos em conta
o fato de que subestruturas que “caem” nos aglomerados na direção perpendicular
à linha de visada não possuem grandes offsets de velocidades radiais em relação
ao aglomerado principal, mas podem ser espacialmente detectáveis, enquanto que
subestruturas que “caem” nos aglomerados ao longo da linha-de-visada não aparentam
ser espacialmente distintas, porém possuem grande diferenças nas velocidades radiais
e nas dispersão de velocidades com relação ao aglomerado principal. Vijayaraghavan
et al. (2015), por exemplo, apresentam um estudo recente sobre a questão. Tal
oposição de cenários, mostra portanto a vulnerabilidade do teste DS à linha-de-visada
de análise dos aglomerados quando o mesmo é utilizado com o propósito detecção de
subestruturas.
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2.2.4 Perfis de Densidade Projetada

A evidência da existência da matéria escura (componente dominante em aglomerados
de galáxias) é conhecida desde as primeiras observações realizadas por Fritz Zwicky em
1933 ao mostrar que as velocidades das galáxias no aglomerado de Coma superam as
expectativas estimadas baseando-se apenas na soma das massas das galáxias individuais,
sendo assim necessária uma quantidade significativa de massa, na época denominada
de “massa faltante”, para explicar o efeito observado. Desde então, o número de
observações astronômicas e dados observacionais que corroboram a importância da
matéria escura na caracterização de sistemas bariônicos vem se tornando cada vez
mais crescente, sendo a predição da existência dos halos dessa componente de matéria,
inicialmente devido ao comportamento plano das curvas de rotação de galáxias espirais,
fundamental na formação e dinâmica dos aglomerados de galáxias.

A estrutura dos halos de matéria escura, formados através de processos não-dissipativos
a partir de um cenário cosmológico inicial (e.g. Fukushige and Makino 2003), tem
sido estudada por muitos pesquisadores desde a descoberta de um perfil “universal”
por Navarro, Frenk & White - NFW (Navarro et al. 1996; Navarro et al. 1997). NFW
realizaram simulações de N-corpos da formação dos halos e encontraram que os perfis de
densidade dos halos de matéria escura eram bem ajustados por uma simples expressão,
dada por

ρNFW = ρ0

(r/r0)(1 + r/r0)2 , (2.10)

onde ρ0 é uma densidade caracteristica e r0 é um raio de escala. NFW argumentaram
que o perfil dos halos de matéria escura tem a mesma forma, independente da massa
do halo, do espectro de potência das flutuações iniciais, ou do valor dos parâmetros
cosmológicos.

Embora os resultados de NFW tenham sido confirmados com relação à inclinação
logarítmica do perfil (e.g. Fukushige and Makino 2003 ), desacordos com relação à
inclinação central foram reportados por subsequentente estudos nos quais simulações
com maiores resoluções foram realizadas. Os principais desacordos encontrados,
resumidamente, são:

• A inclinação no centro é mais íngreme do que aquele encontrado por NFW.
Fukushige and Makino (1997), realizaram uma simulação com 768 mil partículas,
enquanto estudos anteriores o máximo empregado foi apenas 20 mil, e mostraram
que a relação encontrada para os halos em sua simulação tem um cusp mais
íngrime do que ρ ∝ r−1.
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• A inclinação logaritmica na região central não é universal. Jing and Suto (2000)
também realizaram um série de simulações de N-corpos e concluíram que a
potência do pico (cusp) depende da massa, em contradição ao que havia sido
estabelecido em estudos anteriores. Eles mostraram que o valor da inclinação
varia a partir de 1.5 para halos com massa equivalente a de galáxias e de 1.1
para halos com massa semelhantes a de aglomerados.

Para uma maior caracterização dos pontos acima, vide Fukushige and Makino
(2003).

Assim, complementarmente aos perfis de dispersão de velocidades, investigaremos os
perfis de densidade projetada das nossas amostras para diferentes modelos fenomeno-
lógicos, visto que o modelo proposto por NFW é menos universal do que se pensava
inicialmente.

A conexão dos perfis teóricos com as observações (galáxias da nossa amostra) é feita
por meio do perfil de densidade projetada, Σ(R), ao longo da linha de visada x‖,
relacionado por

Σ(R) =
∫
dx‖ ρ(x‖, R) , (2.11)

onde r = (x‖, R) e R é a distância projetada ao plano do céu. A seguir mostramos os
perfis de densidade com as suas aproximações projetadas.

2.2.4.1 O perfil de NFW

Como mencionado anteriormente, o perfil de NFW (Navarro et al. 1996; Navarro et al.
1997) foi proposto com o intuito de ajustar dados de simulações de N-corpos de halos
de matéria escura, de forma que após um stacking dos halos haver sido montado, a
expressão do ajuste encontrada foi

ρ(r) = ρs
(r/rs)(1 + r/rs)2 , (2.12)

onde ρs e rs são parâmetros de escala. O perfil de NFW tem uma expressão analítica
para o perfil de densidade superficial Σ(R), encontrada em Bartelmann (1996), dada
por

Σ(R) = 2ρsrsF (R/rs) , (2.13)

onde
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F (X) =



1
X2 − 1

1− 2√
1−X2

arctgh

√
1−X
1 +X

 , (X < 1)

1
3 , (X = 1)

1
X2 − 1

1− 2√
X2 − 1

arctgh

√
X − 1
X + 1

 . (X > 1)

Esse perfil, tem uma divergência não-física na origem variando com r−1 nas regiões
internas e nas partes mais externas varia com r−3, implicando em uma massa total
infinita. Uma maneira de resolver esse problema é “truncar” o perfil no raio máximo,
nesse caso o raio virial.

2.2.4.2 O perfil de Hernquist

O perfil de Hernquist (Hernquist 1990), proposto por Hernquist em 1990 inicialmente
para galáxias esféricas e bojos, tem a seguinte forma analítica

ρ(r) = ρs
(r/rs)(1 + r/rs)3 , (2.14)

diferindo do perfil de NFW apenas nas partes exteriores, onde o mesmo varia com r−4.
Tal modelo foi encontrado por meio de expressões analíticas tais como, o potencial
gravitacional, a função de distribuição de energia e a densidade de estados. Assim, o
perfil de densidade relacionado é dado por

Σ(R) = 2ρsrsG(R/rs) , (2.15)

onde

G(X) = [(2 +X2)H(X)− 3]
2(1−X2)2 , (2.16)

e
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H(X) =



1√
1−X2

sech−1X , (X < 1)

1 , (X = 1)

1√
X2 − 1

sech−1X . (X > 1)

o que implica que dadas as condições acima

lim
X→1

G(X) = 2/15 ,

em que X ≡ R/rs, semelhantemente ao perfil de NFW.

2.2.4.3 O perfil de King

O perfil de King, incialmente idealizado para sistemas estelares (King 1962) e posterior-
mente aplicado ao aglomerado de Coma (King 1972), é descrito por um perfil espacial
tridimensional que se ajusta a regiões centrais dos sistemas aos quais é empregado por
meio da seguinte expressão (Bahcall et al. 1997)

ρ(r) = n0

(1 + r2/R2
c)3/2 , (2.17)

que quando projetado a linha de visada, adquire a seguinte forma

Σ(Rp) = Σ0

(1 +R2
p/R

2
c)
, (2.18)

onde n0 e Σ0 são respectivamente a densidade central tridimensional do modelo e a
densidade central projetada, com Rc equivalendo o raio do núcleo (do inglês core, isto
é, região central do aglomerado) do sistema considerado.

2.2.4.4 Ajuste dos Perfis de Densidade Projetados

O método usualmente empregado na análise da distribuição projetada de galáxias
(e.g. Zwicky 1957; Balicall 1972; Avni and Bahcall 1976) é por meio da binagem dos
dados em posição. Ou seja, as galáxias são ordenadas em distância projetada em
relação ao centro do aglomerado e subsequentemente as mesmas são divididas em anéis
centrados no centro do sistema, de forma que distribuição radial é determinada através



42 2. Dados & Métodos

do ajuste das contagens dos anéis por uma distribuição hipotética enquanto o χ2 é
minimizado.

Este método traz consigo um número de problemas relacionados à sua análise. O
primeiro deles envolve a binagem de dados e sua dependência com a escolha da largura
dos bins. Por exemplo, a binagem pode “mascarar” a real natureza dos dados utilizados,
fazendo com que em casos onde os anéis de binagem sejam muito largos, flutuações na
distribuição oriundas de pequenas estruturas sejam apagadas da distribuição projetada
(e.g. Bahcall 1975; Sarazin 1980), e em casos em que os anéis são muito pequenos as
incertezas estatísticas aumentam.

Admitindo a relevância dos possíveis problemas considerados anteriormente juntamente
com o fato de que a inferência estatística a partir do conceito de Verossimilhança
é mais coerente com a prática cientifica (e.g. Royall 2000), em vez da metodologia
padrão utilizaremos o método da Máxima Verossimilhança para realizarmos o ajuste
dos perfis projetados.

O método da Máxima Verossimilhança, basea-se no fato de que para uma dada amostra
com n observações, Xn = {x1, x2, x3, x4, ..., xn}, de uma certa população, onde a
população de interesse é caracterizada pela sua função de densidade de probabilidade
p(x), a função de Verossimilhança para um parâmetro genérico, será dada por:

L(θ) =
n∏
j

p(xn|θ) (2.19)

onde θ pode representar um parâmetro ou um conjunto de parâmetros e a densidade de
probabilidade p dá a probabilidade de que uma dada observação seja desenhada a partir
de uma dada distribuição. Assim, o método da Máxima Verossimilhança, consiste em
estimar os parâmetros de um modelo utilizando as estimativas que tornam máximo o
valor da função de verossimilhança. No entanto, para que a manipulação matemática da
verossimilhança se torne mais fácil, empregamos a função log-verossimilhança negativa,
que consiste em aplicar a função logarítmo (natural ou neperiano), e transformar o
sinal:

−ln(L) = −ln
 n∏

j

p(xn|θ)
 , (2.20)

resultando em

−ln(L) = −
n∑
j

ln p(xn|θ) . (2.21)
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Como o valor do númerico da verossimilhança é geralmente (mas não necessariamente)
inferior a um, o logaritmo desse valor será negativo, de maneira que a transformação
do sinal é realizada para que o log-verossimilhança negativa seja um valor positivo, que
na maioria das vezes ocorre. Dessa forma, encontraremos os valores para os parâmetros
de um dado modelo que tornam mínima a função de verossimilhança, mediante os
dados observados.

Portanto, para o caso em questão, perfis de densidade projetados, a densidade de
probabilidade ou a probabilidade de medir uma galáxia em determinado raio projetado
R em um modelo esférico de concentração c e fundo (do inglês background) b, de
acordo com Mamon et al. (2010) é dada por

p(Rj | c, b) =
2πRj

[∑(Rj; c) +∑
bg

]
Np(Rmax; c)−Np(Rmin; c) + π

∑
bg(R2

max −R2
min) , (2.22)

onde ∑(R) e Np(R) são respectivamente o perfil de densidade superficial considerado
e número de objetos dentro de um determinado raio projetado, enquanto ∑bg é a
constante de fundo da densidade superficial.

Contudo, a variável Np(R) acima ainda pode ser expressada em termos de ∑(R),
facilitando a aplicação do método da verossimilhança. Para isto, consideramos um
resultado particular obtido por Mamon et al. (2013) que ao modelar os perfis de
anisotropia e massa de uma amostra de aglomerados encontrou que a densidade
superficial de objetos observados no espaço de fase projetado pode ser obtida através
da seguinte expressão:

g(R, vz) =
∑

(R) 〈h(vz|R, r)〉LOS (2.23)

onde

∑
(R) =

∫ +∞

−∞
ν(r)dz = 2

∫ +∞

−∞

rνdr√
r2 −R2

(2.24)

é a densidade superficial em um dado raio projetado R, e

h(vz|R, r) =
∫ +∞

−∞
dv⊥

∫ +∞

−∞
fv(vz, v⊥, vφ)dvφ , (2.25)

representa a distribuição de velocidades na linha de visada (line-of-sight) obtida ao se
integrar as componentes perpendiculares a essa mesma linha, com f(r,v) = ν(r) fv(v|r)
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representando a função de distribuição para um sistema com simetria esférica. Assim
a densidade superficial de objetos observados no espaço de fase será

g(R, vz) = 2
∫ ∞
R

r ν(r)√
r2 −R2

∫ +∞

−∞
dv⊥

∫ +∞

−∞
fv(vz, v⊥, vφ)dvφ . (2.26)

Uma vez obtida tal densidade, ainda é necessário se saber quais os objetos da amostra
que está sendo utilizada realmente pertencem ao sistema de forma que a densidade
superficial no espaço de fase estimada por meio de g(R, vz) não contenha este tipo
viés. Com o intuito de remover objetos intrusos ao sistema (interlopers), Mamon et al.
(2013) consideram que em sistemas com objetos cujos raios projetados se estendem
de Rmin a Rmax, e com velocidade máxima na linha de visada em um dado raio R,
sendo teoricamente igual a vesc(R) =

√
−2Φ(R), uma maneira de evitar tal problema

é realizando o seguinte processo

∫ Rmax

Rmin

2π R dR
∫ vcut(R)

−vcut(R)
g(R, vz) dvz =∫ Rmax

Rmin

2π R dR
∫ vcut(R)

−vcut(R)

{
Σ(R)

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
fv(vz, v⊥, vφ) dvφ dv⊥

}
dvz =∫ Rmax

Rmin

2π R dRΣ(R)
∫ vcut(R)

−vcut(R)

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
fv(vz, v⊥, vφ) dvφ dv⊥ dvz ,

(2.27)

mas, uma vez que fv(vz, v⊥, vφ) representa a função de distribuição de velocidades,
tem-se por construção que esta deve ser a mesma em todas as direções, de maneira
a preservar o caráter isotrópico do sistema, ou seja, o movimento em uma direção é
independente das outras direções, chegando assim ao seguinte resultado

∫ Rmax

Rmin

2π R dR
∫ vcut(R)

−vcut(R)
g(R, vz) dvz =∫ Rmax

Rmin

2π R dRΣ(R)
∫ vcut(R)

−vcut(R)
fv(vz) dvz

∫ +∞

−∞
fv(v⊥) dv⊥

∫ +∞

−∞
fv(vφ) dvφ .

(2.28)

Como
∫+∞
−∞ fv(vi) dvi = 1 para i = z,⊥, φ, visto que fv representa uma função de

distribuição, obtemos dessa forma a seguinte expressão de interesse

∫ Rmax

Rmin

2π R dR
∫ vcut(R)

−vcut(R)
g(R, vz) dvz = 2π

∫ Rmax

Rmin

R
∑

(R)dR = 4Np . (2.29)

4Np = Np(Rmax)−Np(Rmin) = 2π
∫ Rmax

Rmin

R
∑

(R)dR . (2.30)
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Para maiores detalhes na dedução acima vide Mamon et al. (2013). Utilizando o
resultado da equação 2.30 e aplicando na expressão 2.22, temos que

p(Rj|c, b) =
2πRj

[∑(Rj; c) +∑
bg

]
2π
∫ Rmax
Rmin

R
∑(R)dR + π

∑
bg(R2

max −R2
min)

. (2.31)

É importante ainda ressaltar que, uma vez que os valores de fundo geralmente encon-
trados são da ordem de 4.10−5 galáxias por segundo de arco ao quadrado (arcsec2) (e.g.
Adami et al. 1998b) e que devido a dispendiosidade de tempo do método númerico
empregado para o ajuste, neste trabalho consideramos ∑bg ' 0. A expressão final 2.31
será utilizada neste trabalho para o ajuste dos perfis de densidade.



3
Resultados

Neste Capítulo apresentaremos os resultados obtidos para as três amostras de aglo-
merados analisados: Amostra de YANG, Aglomerados CL0024+17 & MS0451-03 e o
Catálogo WINGS.
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3.1 Resultados

3.1.1 Análise da amostra de Yangi

Dos 319 aglomerados pertencentes à amostra de Yang (com suas principais caracterís-
ticas já descritas na seção 2.1.1.1), concentramos a análise que se segue apenas nos
grupos que obtiveram os seguintes critérios satisfeitos em de de Carvalho et al. (2017):
(i) ter a confiabilidade de seu estado dinâmico (Gaussiano ou Não-Gaussiano) maior que
70%, estimado por meio da Distância de Hellinger; e (ii) possuir massa ≥ 1014M�, o
que implica, através da relação entre M200 e NR200 (em que NR200 representa o número
de galáxias interior a R200 com Mr ≤ −20.55), que todos os aglomerados considerados
possuem no mínimo 20 galáxias dentro de R200, ou seja, NR200 = 20 para uma massa
igual a 1014M�. Satisfeitas essas condições a nossa amostra final é composta por um
total de 177 aglomerados, sendo 143 G e 34 NG. A amostra Gaussiana totaliza 9720
galáxias enquanto que a Não-Gaussiana possui 6832 galáxias.

Uma vez estabelecidos os grupos a serem analisados, montamos dois aglomerados
compostos (stacked clusters, ou seja, sistemas “empilhados”) um composto apenas pelos
sistemas G e outro pelos grupos NG, visto que esta é a maneira mais apropriada de se
investigar galáxias em múltiplos sistemas galácticos (Biviano and Girardi 2003; Ribeiro
et al. 2010). Ainda, no que diz respeito às estimativas dos perfis de dispersão de veloci-
dades, levamos em conta na análise o problema da colisão de fibras. Colisão de Fibras
implica que galáxias no centro de um aglomerado não são totalmente observadas, e é
por isso que o SDSSii está revisitando uma amostra de galáxias com o intuito de resolver
o problema - http://www.sdss.org/dr12/algorithms/ancillary/boss/collisionfree/ . Por
exemplo, a função de correlação de dois pontos (que fornece o grau (probabilidade)
de afastamento entre galáxias em função da distância) sofre com tal efeito, tornando
necessária correções como as propostas por Guo et al. (2012). Também, a colisão de
fibras afeta a pairwise velocity dispersion das galáxias, isto é, a velocidade relativa entre
dois corpos ligados gravitacionalmente, por cerca de 20km/s até distâncias projetadas
de Rp < 3h−1Mpc, como mostrado no Apêndice B de Jing et al. (1998).

Assim, a colisão de fibras poderia ser um efeito negligenciado apenas se as galáxias
pudessem ser tratadas como partículas teste do potencial, o que não é permitido
devido a segregação em luminosidade existente, por exemplo a Figura 1 apresentada
por Goto (2005) (também mostrada na Fig.3.1 (a) abaixo) mostra que a dispersão de

iOs resultados referentes às VDPs para essa amostra foram aceitos para publicação no Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. O artigo está anexado no Apêndice A.

iiSloan Digital Sky Server, York et al. (2000).
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velocidades para as galáxias mais luminosas (bright - Mz < 23) é significativamente
menor do que a dos objetos menos luminosos (faint - Mz ≥ 23).

(a) Dispersão de velocidades em
função da magnitude absoluta em
z. Figura 1 apresentada por Goto
(2005).

(b) Histograma da magnitude ab-
soluta em r para galáxias dos
aglomerados compostos G e NG
dentro de Rp/R200 ≤ 0.16.

Figura 3.1: Dispersão de Velocidades obtida por Goto 2005 e Histograma de magnitudes
em r para amostra de Yang, utilizados para um melhor entendimento do problema da colisão
de fibras.

Dado que a colisão de fibras se faz presente apeans em pequenas escalas, estimamos
que o raio interior ao qual esse efeito pode ser importante para as nossas amostras é de
0.15h−1Mpc (55′′). Logo, com um R200 típico (calculado a partir dos 319 aglomerados)
de 0.95h−1Mpc, desconfiamos das medidas interiores a Rp/R200 ∼ 0.16, embora nossos
resultados e as interpretações dos mesmos permaneçam inalterados, pois estes referem-
se a regiões externas a essa. Na figura 3.1 (b) mostramos o histograma de magnitudes
absolutas Mr para galáxias dentro de 0.16Rp/R200 onde Mr abrange o intervalo de
−24 a −18. Desse modo, uma vez que as observações sempre começam com os objetos
mais luminosos, é razoável assumir que a colisão de fibras pode subestimar a dispersão
de velocidades no centro de um aglomerado.

Na figura 3.2 mostramos o perfil de dispersão de velocidades para a amotra Gaussiana,
σ/σM200 como função de Rp/R200, onde σM200 é a dispersão de velocidades correspon-
dendo a M200 medido pela técnica do shift-gapper. Nessa figura vemos claramente que
a dispersão de velocidades aumenta até aproximadamente Rp/R200 ∼ 0.35, e para raios
maiores o perfil é monotonicamente decrescente. Para os sistemas classificados como
NG, figura 3.3, vemos que a forma do perfil de dispersão de velocidades composto
exibe uma depressão central e então cresce a partir de regiões com Rp/R200 ∼ 0.5 até
1.0. Essa tendência crescente também é verificada em dois grupos NG estudados por
Hou et al. (2009), e é interpretado como uma assinatura de merger por Menci and
Fusco-Femiano (1996).

Essas diferenças entres as VDPs compostas (obtidas por meio dos sistemas “empilha-
dos”) para os grupos G e NG sugerem fortemente que esses sistemas estão em estágios
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Figura 3.2: Perfil de dispersão de velocidades composto (stacked) para os aglomerados
classificados como G. Os pontos em cinza representam a dispersão de velocidade estimada
em cada Rp/R200 considerado e a linha sólida na cor preta representa a melhor estimativa
da função LOWESS para todas as galáxias ao longo do perfil. As linhas em cinza são
representativas dos envelopes de confiança (90%) obtidos através de 1000 bootstraps, e a
linha vertical tracejada representa o raio interno ao qual o problema da colisão de fibra pode
ser considerado.

distintos de evolução. Na VDP composta para os sistemas G, vemos um aumento do
perfil até aproximadamente Rp/R200 ∼ 0.35, o que pode ser indício da presença de
um remanescente de cool core, característico de sistemas relaxados, provenientes de
um processo de relaxação violenta como notado por Dressler and Shectman (1988) e
den Hartog and Katgert (1996). Essa tendência para sistemas relaxados também é
consistente com os resultados obtidos por Girardi et al. (1998). Em regiões externas
a Rp/R200 ∼ 0.35, a VDP composta é decrescente, como esperado para sistemas G
(sem subestruturas), ou seja, em regiões onde existe uma predominância de órbitas
radiais (e.g. Natarajan et al. 1997). Quanto à VDP composta para os sistemas NG,
a depressão vista na região central, interna a Rp/R200 ∼ 1.0, sugere que subgrupos
de galáxias podem estar em algum estágio de merger, um cenário consistente com a
ausência de cool core, o que permite que subestrutras possam penetrar fundo no poço
de potencial e perturbar a dinâmica central do sistema (Churazov et al. 2003; Ribeiro
et al. 2011). Finalmente, para regiões Rp/R200 & 1.0, a VDP composta torna-se
levemente plana (flat), refletindo a energia cinética total das galáxias nessa região (e.g.
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Fadda et al. 1996).
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Figura 3.3: VDP composta para aglomerados classificados como NG. Os pontos e as linhas
(nas cores cinza e preto) tem o mesmo significado daqueles explicados na figura 3.2.

Subsequentemente, como mencionado na seção 2.1.1.1, estendemos nossa análise das
VDPs “empilhadas” a dois regimes de luminosidades, galáxias mais luminosas (Bright)
possuindo Mr ≤ −20.55 e menos luminosas (Faint) com −20.55 < Mr ≤ −18.40,
considerados nas duas classes dinâmicas, G e NG. As VDPs “empilhadas” para esses
regimes de luminosidades são mostrados nas figuras 3.4 e 3.5. Os perfis vermelho e azul
representam as VDPs “empilhadas” medidas usando apenas as galáxias mais luminosas
e menos luminosas, respectivamente. Ambos os perfis estão dentro do envelope de
confiança para os grupos G e NG, indicando que suas características não refletem
efeitos espúrios.

Na figura 3.4, vemos que as VDPs “empilhadas” mais luminosas e menos luminosas
seguem a mesma tendência geral: a componente mais luminosa exibe uma menor
dispersão de velocidade com respeito a componente menos luminosa ao longo de todo
o perfil, como também obtido por Goto (2005) (Mz < −23.0) e para objetos mais
luminosos (MR ≤ −21.5) em grupos G por Ribeiro et al. (2010). Resultados vindos
de Aguerri et al. (2007), considerando as galáxias mais brilhantes (Mr < −21.0) para
sua amostra de 88 aglomerados próximos vindos do SDSS, também corroboram essa
característica.
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Figura 3.4: VDPs para sistemas G com a superposição de perfis para galáxias classificadas
como mais luminosas (cor vermelha) e menos luminosas (cor azul). Ambos perfis estão
dentro do envelope de confiança obtido através de todos os objetos da amostra G.

Na Figura 3.5, notamos que até Rp/R200 ∼ 1.0 a VDP composta não é apenas consi-
deravelmente reduzida com relação ao que encontramos para os sistemas Gaussianos,
mas também parecem ser indistinguivéis para ambos os regimes de luminosidades.
Esse comportamento reforça o fato de que sistemas NG são dinamicamente distintos e
menos evoluídos do que os G. Nesse caso, não vemos qualquer segregação significativa
na região interna como encontrada para a amostra G. No entanto, para Rp/R200 >1.0,
a VDP composta da população menos luminosa predomina sobre a componente mais
luminosa. Uma possível interpretação para esse efeito é que a componente menos
luminosa esteja manifestando um grande número de galáxias infalling (e.g. Colín et al.
2000). Essa interpretação concorda com os resultados de Mahajan et al. (2011) quem
tem mostrado que dentro de 1.0 - 2.0Mpc, galáxias infalling são a população dominante
no espaço de fase para determinados valores de velocidade na linha de visada. De fato,
esses achados estão em acordo com aqueles encontrados por outros autores (e.g. Mohr
et al. 1996; Mahdavi et al. 1999; Ellingson et al. 2001), que tem demonstrado que
grupos infalling nos aglomerados são dominados por galáxias azuis, exibindo linhas de
emissão, tendo uma maior dispersão de velocidades do que as galáxias vermelhas e
mais evoluídas.
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Figura 3.5: VDPs para as populações mais luminosas e menos luminosas pertencentes
a amostra NG. Os perfis azul e vermelho representam os dois domínio de luminosidade
considerados.

Assim, a partir de nossa análise das VDPs correspondentes a amostra de Yang,
importantes diferenças dinâmicas surgem entre as populações G e NG. Em síntese
nossos achados são:

(i) Primeiro, a forma da VDP dos grupos G mostram um comportamento com um
pico, o qual interpretamos como sendo equivalente à região central que, provavelmente,
já sofreu o processo de relaxação violenta e agora apresenta cool core, com galáxias em
órbitas isotrópicas seguindo uma função de distribuição Gaussiana (e.g. Lynden-Bell
1967; White 1996). O próprio pico e a pequena escala do núcleo do sistema (ou
seja, região central, core) (Rp/R200 ∼ 0.35) podem ter evoluído a partir de interações
entre galáxias, ou devido a compressões adiabáticas causadas pelo acúmulo de matéria
caindo (infalling), processos que podem fazer o raio região central ser diminuido com
o tempo, e a dispersão de velocidade central ser aumentada (Maoz 1990).

(ii) O núcleo dos sistemas G é rodeado por objetos em órbitas predominantemente
radiais, com dispersão de velocidades decrescentes, indicando a existência de acreção
de galáxias vindas das vizinhanças do aglomerado (e.g. Solanes et al. 2001). Esse
comportamento geral (pico + monotonicidade decrescente do perfil) é consistente, por
exemplo, com o trabalho de Dressler and Shectman (1988) para Abell 1983 e DC
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0428-53, aglomerados que não mostram subestruturas significantes quando o teste
Dressler-Shectman é aplicado. Resultados equivalentes são encontrados por outros
autores: Mohr et al. (1996) estudando Abell 576, um aglomerado de galáxias com um
núcleo frio (cold core), apresentando um pico associado à dispersão de velocidade da
amostra composta por galáxias sem linhas de emissão, e o comportamento decrescente
é relacionado à amostra composta por galáxias com linhas de emissão (nesse estudo a
amostra de galáxias sem linhas de emissão é significativamente mais luminosa do que
a amostra com linhas de emissão); Rines et al. (2003) para Abell 496, um aglomerado
com emissão em raio-X bastante simétrica, e considerado como relaxado tanto na
distribuição de galáxias quanto em raios-X por Durret et al. (2000); e Biviano and
Katgert (2004) ao estimar a dispersão de velocidades para as galáxias elípticas mais
luminosas do levantamento ENACS

(iii) Outra importante característica para a VDP representativa dos grupos Gaussianos
é a segregação cinemática entre as componentes mais luminosa e menos luminosa, com
a VDP “empilhada” da componente mais luminosa exibindo uma baixa dispersão de
velocidades em todos os raios. Isso pode ser indicativo de que, em média, a população
classificada como menos luminosa é composta por galáxias mais recentemente acretadas
do que as que compõem a VDP da população mais luminosa. Alguns autores encontram
resultados similares para amostras definidas em termos de morfologia ou cor, vide, por
exemplo, Goto (2005) e Aguerri et al. (2007).

(iv) Finalmente, para os grupos NG, a tendência irregular da VDP até Rp/R200 ∼ 1.0
exibindo uma depressão corrobora a ideia de que sistemas NG tem diferentes VDPs
quando comparados aos grupos Gaussianos, possivelmente devido a mergers e infall de
subgrupos na região central. Também, a predominância exibida pela VDP composta
pelos objetos classificados como menos luminosos sobre a população mais luminosa
em regiões mais externas do sistema sugere uma maior taxa de infall, provavelmente
dominado por objetos menos luminosos (e.g. Rines et al. 2005; Haines et al. 2015),
nos sistemas Não-Gaussianos.

No que diz respeito aos perfis de densidade projetada, uma vez que os mesmos refletem
a distribuição radial subjacente das galáxias desses sistemas como consequência do
seu potencial gravitacional, e que sistemas ditos regulares mostram-se centralmente
concentrados, ou seja, com a densidade de galáxias aumentando significativamente
à medida em que se aproxima da região central, analisamos também os perfis de
densidade projetada com o intuito de verificar as possíveis diferenças entre os sistemas
G e NG com relação à distribuição espacial das galáxias que compõem essas amostras.
Para tal, realizamos a aplicação dos modelos de Navarro, Frenk & White, King e
Hernquist, já descritos anteriormente, aos aglomerados “empilhados” compostos pelos
grupos G e NG. Na figura 3.6 vemos o resultados dos ajustes para os três modelos
de perfis de densidades. A Figura 3.6 ilustra os perfis de densidade para ambas as
amostras. As estimativas das densidades projetadas, Σ(R), foram normalizadas pelo
valor da densidade projetada correspondente à região considerada como virializada,
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cuja extensão radial máxima é comumente representada pelo R200. Esse valor de
densidade projetada é representado por Σ200.
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Figura 3.6: Perfis de densidade projetada para ambos sistemas empilhados G e NG.
Em (a) representamos o sitema composto pelos aglomerados Gaussianos, enquanto em
(b) representamos o sistema empilhado por grupos NG. Em ambos os gráficos, a linha
vertical sólida delimita a região interior a qual o problema da colisão de fibras afeta nossos
aglomerados. O valor da linha vertical também é 0.16Rp/R200. As barras de erro padrão são
mostradas em cor magenta sobre os pontos e são em alguns casos, menores do que tamanho
dos símbolos.

Pela inspeção visual e de acordo com o fator de máxima verossimilhança dos ajustes
realizados na figura 3.6, podemos comprovar que o modelo que mais se adequou
à binagem dos dados foi o modelo de NFW, uma vez que para se quantificar a
concordância de qualquer ajuste em sistemas em que colisões de fibra enviesem a
estatística das estimativas centrais, é necessário que correções de colisões de fibras
sejam feitas, entre elas a da função de correlação como discutido anteriormente. Apesar
da importância do problema de colisões de fibras, não solucionado para essa amostra,
ressaltamos que a dificuldade imposta por esse problema para nossa análise é mínima,
visto que o mesmo afeta apenas um bin radial dentre os vinte considerados. Abaixo,
quantificamos os valores das escalas centrais obtidas pelos três modelos para os dois
sistemas “empilhados” considerados.
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Tabela 3.1: Resultados obtidos para o sistema “empilhado” Gaussiano.
Modelo rs ; Rc (unidades de R200) ρs ; Σ0 [log10]
NFW 0.363± 0.011 4.165± 0.012
King 0.292± 0.006 4.058± 0.110

Hernquist 0.953± 0.010 3.597± 0.019

Tabela 3.2: Resultados obtidos para o sistema “empilhado” Não-Gaussiano.
Modelo rs ; Rc (unidades de R200) ρs ; Σ0 [log10]
NFW 0.674± 0.027 3.390± 0.016
King 0.454± 0.011 3.645± 0.023

Hernquist 1.569± 0.032 2.911± 0.231

Uma vez que o modelo de NFW se mostra o modelo com maior aderência às nossas
distribuições de densidade projetada, doravante nossas análises de ajustes dos aglome-
rados G e NG serão realizadas apenas para esta forma teórica de perfil de densidade.
Assim com o intuito de verificar a existência de possíveis diferenças espaciais nos
sistemas G e NG, superpomos ambas distribuições radias de densidade projetada junto
com o perfil de densidade teórico de NFW (linhas tracejadas). Tal superposição é
mostrada na figura 3.7 onde notamos a diferença entre os valores de Σ(R)/Σ200 para as
amostras G e NG bem como para o modelo de NFW. Enquanto que para os sistemas
G as densidades projetadas são maiores em regiões internas à Rp/R200 ∼ 0.7, a partir
dessa região a densidade projetada para o sistema “empilhado” NG torna-se maior
que a dos G. As escalas centrais (ou estimativas dos raios dos núcleos, cores, e.g.
Schneider 2007) dos sistemas encontradas através do ajuste do modelo de NFW foram
de rs = 0.363± 0.011 para o sistema “empilhado” dos grupos G e rs = 0.674± 0.027
para os NG, como mostrados nas tabelas 3.1 e 3.2. Tais valores indicam que os objetos
presentes na população G estão mais centralmente concentrados em relação aos da
população NG, como é de se esperar, visto que sistemas ditos G encontram-se em
uma situação dinâmica mais evoluída do que os NG. O perfil de densidade ajustado
de acordo com o modelo de NFW aos sistemas “empilhados” é mais íngrime para o
sistema G do que NG, o que também corrobora a interpretação dinâmica considerada,
dado que um perfil de densidade central mais íngrime parece ser característico das
mais massivas estruturas relaxadas no Universo, por exemplo, Lima Neto (2005).
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Figura 3.7: Perfil de densidade projetada para os sistemas compostos pelas amostras
Gaussianas e Não-Gaussianas. As linhas nas cores azul e vermelho, representam o modelo de
NFV ajustado à distribuição espacial (pontos em vermelhos e azuis) das galáxias pertencentes
a ambas amostras (G e NG). Em alguns pontos, as barras de erro padrão, obtidas fazendo-se
1000 bootstraps das contagens em cada bin, são menores do que o tamanho dos símbolos
representando as observações.

Ao compararmos os perfis de densidade projetada, Figura 3.8, para as componentes
mais luminosa e menos luminosa dentro de uma mesma classe dinâmica e entre as
diferentes classes, painéis superior e inferior da Fig.3.8 respectivamente, podemos notar
determinadas diferenças e semelhanças não apenas quanto à inclinação dos perfis,
mas também com relação aos valores das escalas centrais, rs, encontradas. Os valores
das escalas centrais obtidas para as populações mais luminosas e menos luminosas
pertencentes ao sistema “empilhado” Gaussiano foram de rsG_B = 0.362 ± 0.016 e
rsG_F = 0.369 ± 0.015 sugerindo a similaridade entre as distribuições radiais das
galáxias dessas populações, como visto na figura à esquerda do painel superior da
Fig.3.8. Para o sistema “empilhado” Não-Gaussiano, figura à direita do painel superior
da Fig.3.8, vemos uma pequena diferença entre os perfis para as populações mais
luminosa e menos luminosa, sendo que os valores encontrados das escalas centrais
foram de rsNG_B = 0.569 ± 0.039 e rsNG_F = 0.704 ± 0.036. No painel inferior,
comparamos a população mais luminosa do sistema composto Gaussiano contra a
população mais luminosa do sistema composto Não-Gaussiano. O mesmo é feito com
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a população menos luminosa. Em ambas figuras, notamos que as populações mais
luminosas e menos luminosas da amostra Gaussiana possuem uma maior inclinação
do perfil de densidade com relação aos apresentados pelas componentes do sistema
empilhado Não-Gaussiano, o que, de certa forma, valida o cenário no qual a amostra
Gaussiana é composta por sistemas mais centralmente concentrados do que a amostra
Não-Gaussiana.
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Figura 3.8: Comparação dos perfis de densidade projetada para as populações mais luminosa
e menos luminosa entre os sistemas “empilhados” Gaussianos e Não-Gaussianos.
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Nossa análise para a amostra de Yang, indica a existência de uma relação entre a
forma das VDPs e o estado dinâmico dos grupos Gaussianos e Não-Gaussianos, com a
amostra Gaussiana apresentando um comportamento de VDP inicialmente com um
pico, sugerindo o limite da região caracterizada como cool core do sistema, com a
medida da escala central, rs, obtida através do ajuste do modelo de NFW ao perfil
de densidade, dando suporte a esse cenário inicial da VDP composta representando a
amostra G. Para a amostra NG, também notamos uma consistência entre os resultados
da VDP composta e o perfil de densidade, este apresentando uma medida da escala
central maior do que a do sistema “empilhado” G, sugerindo a provável juventude
dinâmica desses sistemas quando comparados com os G.

3.1.2 Resultados CL0024+17 & MS0451-03

Tendo em vista os resultados encontrados anteriormente para a amostra de Yang, isto
é, as diferenças dinâmicas refletidas através da forma das VDPs obtidas separando
as galáxias nos regimes de luminosidade correspondendo aos objetos mais luminosos
(Bright) e menos luminosos (Faint), realizaremos agora um estudo de caso de dois
aglomerados localizados em redshifts intermediários, CL0024+17 & MS0451-03, com
lookback time de 2.99Gyr e 3.72Gyr respectivamente, que podem ser considerados
sistemas em um estágio de evolução precoce quando comparados aos aglomerados de
Yang, que possuem um lookback time médio de 0.56Gyr.

Neste sentido, demos início à análise desses dois campos limitando ambos em MV =
−19.5 com o intuito de obter o comportamento dos perfis de dispersão de velocidades
não apenas para os dois grupos de luminosidade que serão separados, mas também para
as famílias morfológicas posteriormente consideradas. Dessa forma, para uma primeira
análise dos perfis de dispersão de velocidades separamos inicialmente as galáxias nos
regimes de luminosidade +L e −L, onde atribuimos às galáxias a classificação de +L
todos os objetos em ambos os campos que possuam magnitude absoluta na banda-V
menor ou igual ao valor mediano das magnitudes dos objetos nessa banda, ou seja,
para CL0024 temos que +L implica em objetos com MV ≤ −20.7 e MV ≤ −20.95
para MS0451. Galáxias com atribuições −L em ambos os campos são os objetos com
magnitudes maiores que o valor mediano considerado.

Na figura 3.9, vemos o perfil de dispersão de velocidades para CL0024, onde a linha
sólida em preto representa a VDP considerando todas as galáxias (170) desse campo
dentro do limite MV = −19.5. As linhas em vermelho e em azul mostram os perfis
de dispersão de velocidades para as populações consideradas +L e −L. As linhas em
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cinza que contornam todos os perfis representam os envelopes de confiança obtidos de
maneira similar ao que foi feito para a amostra de Yang.
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Figura 3.9: Perfil de dispersão de velocidades para CL0024 (linha sólida preta). As linhas
azul e vermelha representam as VDPs estimadas para as galáxias −L e +L, respectivamente.
As linhas sólidas em cinza representam os envelopes de confiança obtidos através de 1000
bootstraps para a população geral. As dispersões de velocidades são normalizadas pela
dispersão equivalente à região virializada, R200 ∼ 0.95Mpc, onde esta é estimada de acordo
com Carlberg et al. (1997a).

Na figura 3.10 mostramos a VDP referente ao aglomerado MS0451 (244 galáxias) onde
superpomos os perfis de dispersão de velocidades para as galáxias consideradas +L e
−L. Das figuras 3.9 e 3.10 vemos que os perfis de dispersão de velocidades exibem
um comportamento totalmente distinto não somente para a VDP geral, mas também
para as populações separadas em luminosidade. Enquanto que em CL0024 (Fig.3.9)
existe uma depressão na VDP em torno de 0.5R/R200 seguida por uma ascendência e
logo depois uma tendência de platô, para MS0451 (Fig.3.10) vemos que o perfil geral
(linha sólida em preto), como um todo, exibe uma leve tendência decrescente na qual
a partir de 1.0R/R200 estabiliza a uma forma, também, de platô.

A depressão vista em CL0024, apesar de mais acentuada, é similar à encontrada na
VDP para a amostra de Yang representando os grupos Não-Gaussianos (vide Fig.3.5)
sugerindo assim também um cenário no qual subgrupos de galáxias possam estar
experimentando uma situação de fusão (merger), como discutido por vários autores,
por exemplo, Menci and Fusco-Femiano (1996), Churazov et al. (2003), Ribeiro et al.
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Figura 3.10: Perfil de dispersão de velocidades para MS0451 (linha sólida preta). As linhas
azul e vermelha representam as VDPs estimadas para as galáxias −L e +L, respectivamente.
As linhas sólidas em cinza também representam os envelopes de confiança obtidos através
de 1000 bootstraps para a população geral. As dispersões de velocidades também foram
normalizadas pela dispersão equivalente à região virializada, R200 ∼ 1.45Mpc, como feito na
Fig.3.9.

(2011) e Costa et al. (2018). Tal cenário para CL0024 é corroborado não apenas pela
presença de ao menos duas subestruturas próximas à região virial deste campo, como
mostrado em Moran et al. (2007), mas também pela observação de galáxias elípticas
de massa intermediária que estão próximas dessa região sofrendo um aumento (burst)
da sua formação estelar que é indicada pela linha de emissão [OII]. Assim, uma vez que
objetos emissores em [OII] geralmente residem em regiões de baixa densidade, Moran
et al. (2007) sugerem que os dois processos físicos que podem ser responsáveis pela
presença de tais galáxias nessa região, são o assédio galáctico (harassament) e choques
no Meio Intra Aglomerado, ambos causados por atividades de fusões de subgrupos,
fortalecendo a possível relação entre as depressões nas VDPs e a ocorrência de fusões.

Na figura 3.11, vemos um diagrama esquemático obtido através da aplicação de relações
de escala, em Moran et al. (2007), com o intuito de se estimar o regime de influência
de processos físicos fundamentais que podem atuar nas galáxias de cada campo. Na
Fig.3.11 chamamos atenção para o fato de que os processos físicos que atuam em
maiores distâncias radiais são o harassament e o merging.

Com relação às componentes +L e −L, observa-se que em CL0024 a componente −L
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Figura 3.11: Diagrama esquemático indicando os raios a partir do centro de cada aglomerado
sobre os quais cada um dos vários mecanismos físicos mostrados podem ser efetivos na
transformação, ou não, da morfologia e propriedades das galáxias em cada sistema. A linha
sólida representa CL0024 e a tracejada MS0451. Figura extraída de Moran et al. (2007).

exibe uma maior dispersão de velocidades do que a componente +L ao longo de todo o
perfil, como é visto também na Fig.3.4 para a VDP da amostra de Yang correspondendo
às componentes mais e menos luminosas (Bright e Faint, respectivamente) para os
grupos Gaussianos, embora CL0024 seja um sistema Não-Gaussiano de acordo com a
métrica de Hellinger (100% de confiabilidade). Para MS0451 as componentes +L e −L
seguem o comportamento dos envelopes de confiança, onde a dispersão de velocidades
das galáxias classificadas como +L são maiores do que as classificadas como −L, com
ambas componentes seguindo o comportamento da VDP geral do campo.

Em virtude da disponibilidade das informações morfológicas das galáxias pertencentes
a CL0024 e a MS0451 (vide seção 2.1.2), separamos agora as galáxias de acordo com
a sua classificação morfológica dividindo-as em duas famílias, a saber: Early (116
galáxias para CL0024 e 130 para MS0451) que engloba as classficações E, E/S0, S0
e Late (54 galáxias para CL0024 e 114 para MS0451) correspondendo a S, Sa+b e
Sc+d. Na Fig.3.12 mostramos os perfis para CL0024 e MS0451 com a superposição
das famílias separadas em morfologia.

Para CL0024 observamos que a componente da VDP que representa a população
early nesse sistema apresenta um comportamento similar à forma da VDP geral,
também com uma depressão, porém a partir de aproximadamente 0.5R/R200 a VDP



62 3. Resultados

Rp R200

σ
σ R

20
0

0 0.5 1 1.5 2

0.
6

0.
7

0.
8

0.
9

1
1.

1
1.

2
1.

3

early (E; E/S0; S0)
late (S; Sa+b; Sc+d
early (E; E/S0; S0)
late (S; Sa+b; Sc+d)CL0024

(a) Dispersão de velocidades para CL0024 com
superposição das dispersões para as familias
early (vermelha) e late (azul).

Rp R200

σ
σ

R
2
0

0

0 0.5 1 1.5 2

0
.9

1
1

.1
1

.2
1

.3

early (E; E/S0; S0)
late (S; Sa+b; Sc+d)

MS0451

(b) Dispersão de velocidades para MS0451 com
superposição das dispersões para as galáxias
early (vermelha) e late (azul).

Figura 3.12: VDPs para CL0024 (a) e MS0451 (b) com superposição das VDPs obtidas
separando as galáxias em early e late de acordo com a classificação obtida através do Medium
Deep Survey introduzido por Abraham et al. 1996.

exibe um comportamento de platô, enquanto que o perfil de dispersão de velocidades
da população late em regiões internas a 0.5R/R200 apresenta valores mais baixos
de dispersão, sendo ao mesmo tempo significativamente mais elevado do que a da
componente early e a do sistema como um todo em regiões externas a essa. Interior a
R200 a distância de Hellinger indica Não-Gaussianidade (com 99% de confiabilidade)
não apenas do sistema como um todo, isto é, considerando todas as galáxias, mas
também para as populações early e late individualmente (vide Tabela 3.3). Nas
partes externas a R200 o diagnóstico de Não-Gaussianidade se mantém para essas
populações.

Em MS0451 observamos que inicialmente a dispersão de velocidades da componente
early é maior do que a da familia late, e de modo geral a VDP da população early exibe
um comportamento no qual Girardi et al. (1998) interpretam como sendo consistente
com órbitas isotrópicas no centro e velocidades mais radiais em raios externos, conforme
discutido no Capítulo 1. Para a família late, com VDP em azul, inicialmente a mesma
apresenta um comportamento ascendente a partir do centro (ou de queda para o
centro) e então, a partir de 0.5R/R200, a mesma flutua em torno da VDP geral,
linha sólida em preto. Para MS0451, o diagnóstico da distribuição de velocidades
desse sistema (HD) indica um sistema com uma distribuição indeterminada dentro de
R200 (62% de confiança para a classificação NG) e não-gaussiana em regiões externas
a R200 (98% de confiança). As distribuições de velocidades das populações early
e late internas a R200 são indeterminadas (HD), embora estas tenham apresentado
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maiores diagnósticos de Não-Gaussianidade (57% e 67%, respectivamente). Nas partes
externas do sistema, ou seja, fora de 1R/R200 ambas as famílias possuem distribuição
de velocidades Não-Gaussiana (99% de confiabilidade para ambas), vide Tabela 3.4.

As formas das VDPs de CL0024 e MS0451 sugerem que estes aglomerados são distintos
dinamicamente. No entanto, o indicador HD classifica ambos como sistemas NG
(MS0451 foi indeterminado para o corte em confiabilidade de 70%, como o adotado
em de Carvalho et al. 2017, mas um corte um pouco mais brando, 60%, por exemplo,
faria o diagnóstico convergir para NG). Em princípio, isto sugere um desafio ao uso da
forma da VDP como indicador dinâmico direto.

Diante deste problema, aplicamos adicionalmente dois testes estatísticos, Anderson-
Darling (AD) e Jarque-Bera (JB), com o intuito de ampliarmos o diagnóstico relacio-
nado à dinâmica dos sistemas. O teste Anderson Darling (Stephens 1974) vem sendo
usado sistematicamente nos últimos anos em dados de aglomerados de galáxias, por
exemplo, Hou et al. (2009), Hou et al. (2012) e Roberts et al. (2018), tendo como
propósito verificar se determinada amostra de dados vem de uma população com dis-
tribuição de probabilidades gaussiana, dando mais “peso” às caudas dessa distribuição
e sendo considerado um método bastante sensível a desvios de gaussianidade (e.g.
Hou et al. 2009). O teste Jarque-Bera (Bera and Jarque 1981) mede afastamentos
da normalidade baseados na skewness e kurtosis da distribuição, sendo considerado
mais conservador do que outros testes de normalidades conforme a análise apresentada
por Sampaio and Ribeiro (2014). Para aplicação dos respectivos testes, fizemos uso
da função rjb.test (pacote lawstat) para o teste JB (versão robusta) e da função
ad.test do pacote nortest. Devido ao fato de as principais diferenças nas VDPs das
famílias late e early serem dentro de 1R/R200, analisamos o comportamento de ambas
famílias aplicando os testes AD e JB às mesmas de maneira independente nas regiões
internas e externas a 1R/R200. Além disso, os testes HD e DS também foram aplicados
a essas duas regiões, porém agora considerando apenas as galáxias localizadas nestes
ambientes. As tabela 3.3 e 3.4 abaixo mostram os resultados obtidos.



64 3. Resultados

Tabela 3.3: Resultados obtidos para CL0024.

CL0024

Dentro de 1R/R200: Teste Resultado (HD, ∆/N , Valor-P )

Todas as galáxias HD 1 (99% de confiança)
Todas as galáxias DS 1.72 (P∆ V alue = 0.73)
População: early/late JB 9.22× 10−5/5.35× 10−6

População: early/late AD 5.19× 10−3/2.02× 10−5

População: +L HD/AD/JB 1(100%) / 4.0× 10−3 /1.4× 10−4

População: -L HD/AD/JB 1(99%) / 2.57× 10−6 / < 2.22× 10−16

Fora de 1R/R200: Teste Resultado (HD, ∆/N , Valor-P )

Todas as galáxias HD 1 (99% de confiança)
Todas as galáxias DS 2.10 (P∆ V alue = 0.04)
População: early/late JB 5.53× 10−12/0.11
População: early/late AD 2.60× 10−3/5.15× 10−3

População: +L HD/AD/JB 1(99%) / 0.01 /2.22× 10−16

População: -L HD/AD/JB 1(99%) / 0.001 /0.06
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Tabela 3.4: Resultados obtidos para MS0451.

MS0451

Dentro de 1R/R200: Teste Resultado (HD, ∆/N , Valor-P )

Todas as galáxias HD 2 (NG (62%) & G (38%))
Todas as galáxias DS 1.54 (P∆ V alue = 0.99)
População: early/late JB 0.44/0.53
População: early/late AD 0.52/0.037
População: +L HD/AD/JB 1(82%) / 0.73 /0.60
População: -L HD/AD/JB 1(72%) / 5.0× 10−3 /0.18

Fora de 1R/R200: Teste Resultado (HD, ∆/N , Valor-P )

Todas as galáxias HD 1 (98% de confiança)
Todas as galáxias DS 1.65 (P∆ V alue = 0.33)
População: early/late JB 0.57/0.25
População: early/late AD 0.09/2.56× 10−4

População: +L HD/AD/JB 1(89%) / 0.43 /0.64
População: -L HD/AD/JB 1(99%) / 5.0× 10−3 /0.32
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Diante dos valores encontrados nas tabelas 3.3 e 3.4, podemos notar que para CL0024 o
diagnóstico sobre a distribuição de velocidades (HD) converge para um resultado de Não-
Gaussianidade enquanto o teste DS também sugere a presença de subestruturas para
essa localidade (∆/N > 1.4), porém com uma baixa confiabilidade (P∆ V alue > 0.05).
Para a parte externa à região 1R/R200 tanto o teste aplicado na distribuição de
velocidades quanto o teste de detecção de subestrutras (dessa vez com alta significância,
P∆ V alue < 0.05) sugerem que essa região encontra-se fora do equilíbrio, estando de
acordo com o que foi verificado por Moran et al. (2007), ou seja, que existem pelo menos
duas subestrutras ao redor (infalling) de 1R200 desse sistema. Já para as populações
early e late, ambas também apresentam distribuição de velocidades Não-Gaussianas nas
duas regiões, diagnóstico que é refletido pelo comportamento das VDPs para essas duas
populações, ou seja, a VDP para a família late possui uma característica ascendente a
partir de ∼ 0.5R/R200 enquanto que os objetos do tipo early, por exemplo, seguem o
padrão da VDP geral na região central do campo. É importante ressaltar que apenas
um dos testes, Jarque-Bera, o mais conservador entre os testes utilizados, indicou um
resultado divergente para a população late na região externa a 1R/R20. Ainda em
CL0024 ambas as populações +L e −L tanto dentro quanto fora de 1Rp/R200 são
classificadas como NG, excetuando a população −L fora de 1Rp/R200 que, de acordo
com o teste JB, foi classificada como G.

Com relação a MS0451, vemos na Tabela 3.4 que os resultados para a região interior a
1R/R200 desse sistema mostram que a distribuição de velocidades é indetermindada de
acordo com a HD e não apresenta significância suficiente que sugira uma possível Não-
Gaussianidade para as populações early e late pelos testes AD e JB. Nas partes externas
a 1R/R200 a distribuição de velocidades de todas as galáxias nessa região é considerada
Não-Gaussiana pela HD. Os testes AD e JB aplicados na população early não mostram
valores-P que indiquem rejeição da hipótese nula (que a distribuição de velocidades seja
Gaussiana). Para a família late o teste JB não rejeita a distribuição normal, enquanto
o teste AD a rejeita (valor P < 0.05). Ainda, o teste DS não apresentou valores
de P∆ V alue que dessem significância aos diagnósticos de subestrutras obtidos tanto
dentro quanto fora de 1R/R200. Para as populações +L e −L dentro de 1Rp/R200,
ambas são classificadas como populações Não-Gaussianas de acordo com a HD. Os
testes AD e JB para a população +L contradizem a HD sugerindo Gaussianidade
dessa população. Para a distribuição de velocidades da população −L nessa região o
teste AD concorda com o diagnóstico de HD, isto é, também encontra NG enquanto
que o teste JB diverge mais uma vez, encontrando uma distribuição de velocidades
Gaussiana. No que diz respeito a essas duas populações (+L e −L) na região externa à
1Rp/R200, encontramos os mesmos diagnósticos que foram obtidos analizando a região
interna à 1Rp/R200.

Os novos diagnósticos parecem reiterar que CL0024 é um sistema NG, reforçando a
ideia de que VDP ascendentes, com depressões, podem ser assinaturas de sistemas
perturbados, por outro lado os diagnósticos referentes a MS0451 não são totalmente
convergentes. Na figura 3.13, mostramos duas representações de cada campo nas quais
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ilustramos as regiões divididas para os testes realizados acima, bem como os resultados
dos testes HD e DS em ambas regiões. Em cada diagrama mostramos também a fração
de objetos +L, −L, early e late em cada uma das duas regiões. Uma vez que em
sistemas mais evoluídos se espera uma maior fração de objetos mais luminosos e do
tipo early nas regiões centrais (relação morfologia-densidade, por exemplo), estudos
de segregação espacial em aglomerados de galáxias são importantes indicadores não
apenas de evolução, mas também do estado dinâmico dos aglomerados. Dessa forma,
através dos diagramas da fig.3.13 esperamos verificar a possível existência de um
comportamento incomum relacionado à fração de alguma dessas famílias estudadas
que possa auxiliar na interpretação dos diagnósticos obtidos anteriormente.

CL0024

61% ETG

52% +L

NG  (HD)

70% ETG

50% +L

NG (HD) & SS (DS)

CS  (DS)

2.40R

1.0R

200

200

(a) Diagrama para o aglomerado CL0024 ilus-
trando as frações das famílias selecionadas em
cada uma das duas regiões definidas anterior-
mente.

MS0451

35% ETG

45% +L

NG (HD)

58% ETG

51% +L

SS (DS) & IND (HD)

SS (DS)

1.0R200

2.02R200

(b) Diagrama para o campo MS0451 mos-
trando também as frações das famílias dentro
e fora de 1R/R200

Figura 3.13: Representação esquemática das frações de objetos utilizados na composição
das VDPs em cada aglomerado. As abreviações SS e CS significam Sem-Subestrutra e
Com-Subestrutra, respectivamente.

Como visto na Fig.3.13, a região interna a 1R/R200 em CL0024, círculo em vermelho,
as galáxias do tipo early (ETG no diagrama para CL0024 da Fig. 3.13) representam
uma maior fração sobre a população total de galáxias, mostrando-se mais centralmente
localizadas. Para os objetos externos a 1R/R200, existe também uma maior predomi-
nância da fração de galáxias do tipo ETG nessa região que é acompanhada por uma
fração significativa de galáxias consideradas +L que predominam, similarmente, sobre
o total de galáxias existentes nessa localidade, interpretada como halo do sistema.
Tais valores de frações fora de 1R/R200 podem estar relacionados, possivelmente, às
subestruturas localizadas nesta região. Os diagnóstico dos testes HD e DS obtidos nas
tabelas anteriores são mostrados em cada região. O diagrama para MS0451 mostra um
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cenário diferente nas frações dos objetos early (ETG) e +L em cada uma das regiões
consideradas, sendo a região interna 1R/R200 possuindo uma maior fração tanto de
objetos ETG quanto dos +L, ou seja, MS0451 tem a distribuição espacial de early
(ETG) e +L que sugerem um sistema mais evoluído (ou menos perturbado do que
CL0024).

De fato, em CL0024 o teste DS detecta a presença de subestrutras na região externa
a 1R/R200, em MS0451 o teste não identifica nenhuma aglomeração que se distingua
cinematicamente do campo global. Na região delimitada pelo círculo em vermelho
observamos que em CL0024 os avaliadores das distribuições de velocidade (HD, AD e
JB) indicam que tal região está fora do equilíbrio, considerando não apenas todas as
galáxias mas também àquelas pertencentes às populações early e late. Em MS0451 os
testes aplicados sugerem que tal região pode encontrar-se em uma situação de maior
equilíbrio em relação a CL0024, excetuando o teste AD para a população late que
correlaciona-se com a forma ascendente da VDP dessa população interna a 1R/R200.

Complementando a análise, investigamos a presença de possíveis lacunas (do inglês
gaps) nas distribuições radiais de velocidades que podem ser significativos o suficiente
para fazer com que uma dada distribuição seja classificada como multimodal. Nossa
análise de gaps, similar à empregada em Nascimento et al. (2016) para o par de
aglomerados A3407 + A3408, visa estimar a complexidade cinemática do campo de
velocidades desses sistemas, uma vez que aglomerados com maior presença de gaps
sugerem um estado dinâmico mais complexo.

A análise de gaps estima a probabilidade de que uma lacuna de um dado tamanho
e localização entre as velocidades radiais ordenadas, possa ser produzida por uma
amostragem aleatória vinda de uma população Gaussiana. Para iniciar a análise
primeiro ordenamos as velocidades radiais de maneira crescente de modo que o i-ésimo
gap na distribuição radial de velocidade é dado por gi = vi+1 + vi. O ponderamento
para tal gap é determinado por wi = i(N − i). Logo, o valor do gap ponderado é
descrito como √wi gi. Os gaps ponderados são normalizados pela divisão do valor da
média central da distribuição de gaps ponderados, dado por

MM = 2
N

3N/4∑
i=N/4

√
wi gi . (3.1)

Aqui, procuramos por gaps normalizados que sejam maiores que 3.0, visto que lacunas
maiores do que este valor surgem em apenas, aproximadamente, 0.2% dos casos
(e.g. Wainer and Schacht 1978 e Beers et al. 1991). Assim, escolhendo como gaps
significativos valores maiores que 3.0, garantimos que os gaps detectados tenham alta
probabilidade de serem reais e não devidos a flutuações na distribuição. Os resultados
dessa análise são mostrados na figura 3.14. Além dos gaps encontrados, estimamos
também a posição da média da distribuição por meio do estimador robusto de posição
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CBI , discutido em Beers et al. (1990), juntamente com a posição da galáxia mais
brilhante (BCG) em ambos os campos.
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Figura 3.14: Histogramas das distribuições radias de velocidades dos aglomerados CL0024
e MS0451, juntamente com a superposição da distribuição normal teórica com mesma média
e desvio padrão dos dados. A linha tracejada representa a posição da BCG em ambos os
campos. Os traços em vermelho representam a posição dos gaps encontrados e a linha azul a
posição da estimativa dada pelo CBI . Na base de cada gráfico mostramos um rug plot onde
vemos a posição das galáxias em cada distribuição.

Das duas figuras 3.14 (a) e (b), a correspondente a CL0024 chama atenção não só pelo
fato de possuir um considerável número de gaps na sua distribuição radial de velocidades
(indicando um campo de velocidades complexo), mas também pelo afastamento entre
a posição da BCG e o estimador de localização CBI para este aglomerado. Em
MS0451 (Fig.3.14 (b)) a distribuição apresenta dois gaps próximos que, devido a
essa proximidade, podem ser considerados como um só. Este gap único, embora seja
indicador de bimodalidade, sugere um campo de velocidades menos complexo que
o de CL0024. Com relação à posição da BCG e a do estimador de localização CBI
é possivel notar que a diferença entre ambos é muito pequena (∆V ∼ 64.77 km/s),
sugerindo uma situação dinâmica menos perturbada do que a vista em CL0024.
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Figura 3.15: Comparação do espaço de fase projetado para ambos aglomerados, CL0024 e
MS0451. Nos dois painéis superiores vemos o espaço de fase para CL0024 onde superpomos
os contornos de isodensidade para as populações early e late.

Finalmente, analogamente ao discutido por Lopes et al. (2017), realizamos uma análise
do espaço de fase de ambos os campos com a finalidade de apresentarmos um quadro
dinâmico tão completo quanto possível para esses dois sistemas. Diagramas no espaço
de fase são ferramentas úteis no estudo do comportamento cinemático e dinâmico
de populações de galáxias, por exemplo, Diaferio et al. (2001), Mamon et al. (2010),
Haines et al. (2012), Oman et al. (2013) e Jaffé et al. (2015). Começamos a análise
suavizando o espaço de fase de CL0024 e MS0451 por meio da função kde2d (pacote
MASS) que estima a densidade espacial a partir de dados bivariados, transformando
os pontos (|Vlos|/σ200, R/R200) em mapas de densidade através da técnica de kernel
adaptativo (vide, por exemplo, Venables and Ripley (2013)).

Na figura 3.15 vemos o espaço de fase desses dois aglomerados. Nos dois gráficos
superiores da fig.3.15 mostramos o mesmo espaço de fase para CL0024 e nas duas
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inferiores exibimos também o mesmo espaço de fase para MS0451. A diferença é que
nos respectivos espaços de fase superpomos as curvas de isodensidade para as famílias
early e late. Em cada painel a linha tracejada na cor verde foi obtida a partir da equação
|Vlos|
σ

= −4
3

R
Rvirial

+ 2 obtida em Oman et al. (2013) para dados simulados. Para dados
observados projetados é necessário realizar as seguintes correções: Rvirial = 2.5

2.2R200

e σ =
√

3σgrupo. Tal reta tem como objetivo estimar o tempo de infall das galáxias
membros no aglomerado, além de também poder ser utilizada como discriminadora
de infall recente (τ < 1Gyr) e os que não são tão recentes (τ > 1Gyr) de acordo com
Agulli et al. (2017).

No espaço de fase para CL0024 vemos que os contornos de isodensidade para a popu-
lação early são encerrados pela linha tracejada em verde completamente, porém ainda
assim entre 1.5R/R200 a 2.0R/R200 existem galáxias dessa população que permanecem
de fora da região delimitada o que pode explicar a fração relativamente alta (61%)
de objetos do tipo early (ETG) em regiões externas à região central desse campo,
integrando possivelmente alguma das subestruturas externas identificadas por Moran
et al. (2007). Para o espaço de fase com os contornos para a população late vemos
que em offsets de velocidades menores que 2, ou seja, |Vlos|/σ200 < 2 os contornos de
isodensidade exibem dois picos que, de uma maneira aproximada, são separados pela
reta obtida por Oman et al. (2013) (doravante, reta de Oman) e para |Vlos|/σ200 > 2
existe uma quantidade considerável de objetos late presentes na região central desse
sistema com uma cinemática distinta. No que diz respeito a MS0451, percebemos
que a distribuição dos contornos de isodensidade para a população late se dá de uma
maneira mais uniforme do que a que é vista em CL0024 parra essa mesma família.
Neste aglomerado, a reta de Oman não mostra uma delimitação significativa para
qualquer uma das populações estudadas.

Em seguida aplicamos a função kde.test (pacote ks) do R para realizar comparações
entre as familias não só de um mesmo aglomerado mas realizando também comparações
de uma mesma família para aglomerados diferentes. O algoritmo transforma os pontos
de dados em densidades através de um kernel adaptativo e desenvolve um teste
multivariado de duas amostras, não paramétrico, para comparar de forma direta e
quantitativa diferentes distribuições. A hipótese nula testada pela função kde.test
é H0 : D1 ≡ D2, ou seja, que as duas distribuições passadas à função são tiradas de
uma mesma população. A tabela 3.5 abaixo mostra os resultados do teste aplicado.
Adotamos aqui, para rejeição da hipótese nula, o nível de confiança de 90%.

Nossa expectativa é a de que em um sistema mais evoluído, as populações early e late
apresentem diferenças significativas em suas distribuições no espaço de fase. Como
observado na tabela 3.5, esta expectativa inicial é confirmada para o aglomerado
MS0451 (valor-p = 0.08), mas não se confirma para o sistema CL0024 (valor-p = 0.27).
Além disso, verificamos que enquanto as populações early de cada aglomerado não se
distinguem significativamente (valor-p = 0.33), as populações late são distintas a um
nível de confiança de 90% (valor-p = 0.07). Estes resultados, mais uma vez sugerem
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que, embora ambos os sistemas encontrem-se fora do equilíbrio, o aglomerado MS0451
é provavelmente menos complexo (ou menos perturbado) do que o sistema CL0024.

Tabela 3.5: Resultados da comparação entre as amostras dos aglomerados.

Resultados do kde.test

Amostras Campo Valor-P

Early X Late CL0024 0.27
Early X Late MS0451 0.08
Early X Early CL0024 X MS0451 0.33
Late X Late CL0024 X MS0451 0.07

Portanto, de maneira geral nossos resultados para ambos aglomerados são:

(i) CL0024 apresenta uma VDP característica de sistema Não-Gaussiano tendo em
vista os resultados apresentados na análise de Yang para os sistemas NG, e a depressão
observada para esse campo sugerindo também possíveis atividades de fusão, como
levantado por Moran et al. (2007) ao explicar o burst na formação estelar de galáxias
elípticas de massa intermediária nesse aglomerado. CL0024 possui uma constituição
irregular para as populações early e late sendo isso observado tanto no diagrama
com as informações sobre as frações de ETG e diagnósticos de Gaussianidade (ou
não), quanto no seu espaço de fase por meio do teste kde que indica uma mistura
das populações early e late desse sistema. Por fim, a análise de gaps mostrando não
apenas os cinco gaps relevantes encontrados na distribuição de velocidades, como
também o significativo afastamento entre a posição da BCG e do estimador de posição
CBI sugerem um cenário no qual CL0024 pode ser considerado dinamicamente menos
evoluído do que MS0451.

(ii) Para MS0451, a VDP com comportamento inicialmente decrescente e logo em
seguida tendendo a um platô nos sugere que o campo apresenta algum grau de
regularidade na sua distribuição de velocidades. Essa possível regularidade é sustentada
pela baixa fração de galáxias do tipo early (ETG) contabilizada em regiões externas à
região central definida no diagrama esquemático da figura 3.13, onde notamos também
que a maior fração de objetos pertencentes às familias early e +L encontram-se na
região central do aglomerado, o que é de se esperar em sistemas considerados mais
evoluídos. Ainda, apesar do perfil de dispersão de velocidades das galáxias +L ser
mais alto do que o perfil das −L, o perfil de dispersão para a população early tem um
comportamento inicialmente decrescente com tendência a um platô, similar à forma da
VDP geral para esse aglomerado. O comportamento da VDP para a população early
nos indica que essa população experimenta uma situação de equilíbrio, corroborada
pelos testes AD e JB nas regiões interna e externas a 1R/R200. Por fim, a análise
de gaps da distribuição radial de velocidades mostra uma proximidade significativa
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entre a galáxia mais luminosa do campo e a localidade do estimador de posição, CBI ,
indicando provavelmente uma situação de maior estabilidade dinâmica do sistema em
relação a CL0024, embora a análise de gaps tenha revelado a existência de um gap na
distribuição.

Os resultados mostram as possíveis dificuldades na interpretação dos diagnósticos
dinâmicos de aglomerados. No que se refere às VDPs, estes resultados sugerem que
seu uso como indicador do estágio evolutivo de sistemas de galáxias requerem algum
tipo de calibração adicional. Um possível esboço de como isto pode ser efetuado é
apresentado na próxima subseção.
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3.1.3 Resultados da amostra do WINGS

Para os 48 aglomerados inicialmente presentes na amostra utilizada, WINGS-SPE,
calculamos os perfis de dispersão de velocidades de maneira individual para cada campo.
Aqui, em razão do fato de estarmos interessados nos comportamentos individuais dos
perfis de dispersão de velocidades, em adição à maneira adotada para o cálculo do perfil
(considerando os dez primeiros objetos ordenados em distância projetada ao centro do
aglomerado, seção 2.2.2), definimos que a quantidade mínima de dados necessária para
que se possa verificar alguma tendência comportamental da VDP é a de 30 membros.
A imposição desses critérios faz com que alcancemos eficácias superiores a 80% nas
estimativas com biweight (Beers et al. 1990).

As figuras 3.16, 3.17 e 3.18, são as VDPs obtidas para os 26 aglomerados remanescentes
após a imposição do critério em número de objetos. De imediato, notamos que os
aglomerados com as maiores extensões radiais, 0.8 rp/R200, são A3809 e A3497, o que
torna claro que a nossa análise será restrita às regiões centrais desses sistemas. A
tabela 3.6 quantifica os resultados dos indicadores dinâmicos, obtidos pelos testes
HD e DS. No que se refere ao teste de Dressler-Shectman - DS, consideramos que
determinado aglomerado possui indício de subestrutras se ∆/N = ∑

δi/N (sendo δi o
desnível cinemático individual estimado de cada galáxia) for maior que o valor de 1.4
(Cohn 2012) e possuir um valor-P menor que 0.05, ou seja, sistemas com ∆/N > 1.4
e P∆ value < 0.05 são classificados como tendo subestruturas. Para a Distância de
Hellinger, diagnósticos conclusivos (G ou NG) foram apresentados apenas em sistemas
que obtiveram confiabilidade igual ou maior do que 70%. Em sistemas nos quais o
valor da confiabilidade do diagnóstico foi menor do que 70%, atribuímos a classificação
de “Indeterminados”.

Na tabela 3.6, a coluna contendo os resultados finais (Result.Final), constam as
seguintes categorias:

• SS+G Sistema sem a presença de subestruturas e com distribuição de velocidades
Gaussiana (18).

• SS+Ind Sistema sem subestruturas e distribuição de velocidades Indetermina-
dadas (7).

• SS+NG Sistema sem a presença de subestruturas e com distribuição de veloci-
dades Não-Gaussiana (1).
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Figura 3.16: Perfis Dispersão de Velocidades obtidos para toda a amostra WINGS-SPE
considerada. A linha sólida é a VDP estimada com a técnica LOWESS. As linhas em cinza
representam os envelopes estimados a 90% de confiança por meio do bootstrap.
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Figura 3.17: Continuação das VDPs para os aglomerados da amostra de WINGS-SPE.
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Figura 3.18: Continuação das VDPs para os aglomerados da amostra de WINGS-SPE.
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Tabela 3.6: Cada coluna abaixo representa as seguintes quantidades: coluna (1) Nome dos
Aglomerados (Cluster); coluna (2) número de objetos em cada campo; coluna (3) resultado do
teste de Dressler-Schectman (∆); coluna (4) valor-P do teste DS ; coluna (5) diagnóstico do
teste DS baseado na signifância dada pelo valor-P; coluna (6) diagnóstico dado pela Distância
de Hellinger; coluna (7) confiabilidade do teste HD; coluna (8) conjunto dos resultados dados
pelos testes DS e HD.

Cluster Num.Obj ∆/N P∆ value Diag.DS Diag.HD Confi.HD (%) Result.Final
1 A1069 40 1.96 0.292 SS Ind 0.00 SS + Ind
2 A0119 158 1.31 0.348 SS G 96.00 SS + G
3 A0151 90 1.57 0.378 SS G 91.00 SS + G
4 A1631a 123 1.47 0.369 SS G 76.30 SS + G
5 A1644 169 1.52 0.338 SS G 98.00 SS + G
6 A1983 31 1.49 0.568 SS Ind 0.00 SS + Ind
7 A2382 152 1.40 0.388 SS Ind 0.00 SS + Ind
8 A2399 124 1.26 0.333 SS G 80.40 SS + G
9 A2415 98 1.48 0.431 SS G 95.10 SS + G
10 A2457 36 1.37 0.525 SS G 85.90 SS + G
11 A3128 204 1.51 0.220 SS Ind 0.00 SS + Ind
12 A3158 177 1.12 0.439 SS NG 91.20 SS + NG
13 A3266 221 1.37 0.455 SS G 77.30 SS + G
14 A3376 91 1.18 0.484 SS G 88.90 SS + G
15 A3395 125 1.34 0.409 SS G 92.30 SS + G
16 A3490 80 1.80 0.406 SS Ind 0.00 SS + Ind
17 A3497 81 1.51 0.408 SS Ind 0.00 SS + Ind
18 A3556 111 1.29 0.477 SS G 94.40 SS + G
19 A3560 116 1.29 0.568 SS G 81.30 SS + G
20 A0376 43 1.68 0.607 SS G 72.30 SS + G
21 A3809 104 1.59 0.453 SS G 83.20 SS + G
22 A0500 89 1.31 0.462 SS G 91.10 SS + G
23 A0754 123 1.71 0.446 SS G 97.30 SS + G
24 A0957x 64 1.46 0.368 SS Ind 0.00 SS + Ind
25 A0970 116 1.22 0.448 SS G 73.70 SS + G
26 Z8338 39 1.50 0.422 SS G 81.90 SS + G
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Nossos resultados mostram uma categorização esperada das VDPs (flat, ascendentes ou
decrescentes). As VDPs interpretadas como sendo flat são esperadas dentro da hipótese
de isotermalidade dos aglomerados em equilíbrio. Perfis decrescentes possivelmente
estão relacionados a uma maior fração de objetos do tipo early na região central dos
aglomerados (Adami et al. 1997) com órbitas ainda predominantemente radiais, tendo
estes objetos entrado no aglomerado, posteriormente à sua formação, via infall (e.g.
Katgert et al. 1996). Assim, tais objetos ainda não termalizaram com o aglomerado,
promovendo uma dispersão de velocidades central maior. Por fim, VDPs ascendentes
podem estar relacionadas a sistemas cuja dinâmica interna defina poços de potencial
secundários nas regiões centrais dos aglomerados, por exemplo, uma galáxia cD pode
fazer com que um grupo de galáxias menores, satélites, se acumulem em torno de si,
resultando na diminuição da dispersão de velocidades central.

Em nossa análise, observamos que todos os aglomerados foram considerados sem a
presença de subestruturas (valores-P para o teste DS acima de 0.05). Os seguintes
aglomerados classificados como Gaussianos de acordo com a Distância Hellinger, A0119,
A2399, A2415, A2457, A3266, A3395, A3556, A3560, A3809, A0376, A0500, A0754,
A0970, A0151, A1631a e A1644 possuem, no geral, uma boa acordância com a forma
característica esperada para este diagnóstico, isto é, perfis de dispersão de velocidades
apresentando um comportamento de platô a partir de regiões externas a 0.1 rp/R200,
ou um pico em regiões em torno de 0.1Rp/R200 seguido de uma forma decrescente.
Assim, supõe-se que a hipótese de isotermalidade pode ser assumida para a maioria
destes sistemas, concordando com Muriel et al. (2002) e Hou et al. (2012).

Com relação aos aglomerados A1069, A1983, A2382, A3128, A3490 e A0957x, isto
é, sistemas avaliados como indeterminados quanto à sua distribuição de velocidades
através da Distância de Hellinger, com exceção de A2382 e A0957x que possuem VDPs
totalmente flat em regiões externas a 0.1 rp/R200, todos os outros apresentam VDPs
também decrescentes. Para os campos A3376 e Z8338, embora ambos tenham sido
classificados como Gaussianos, os mesmos exibem VDPs inicialmente com quedas em
relação ao centro e logo depois uma depressão seguida de ascendência.

De forma geral, nosso estudo mostrou um razoável acordo entre os resultados dados
pelos indicadores dinâmicos aplicados e a forma interna da VDP desses aglomerados.
A maioria das formas das VDPs ou exibe um comportamento flat em raios maiores que
0.1 rp/R200, equivalendo a ∼ 53% das VDPs, ou mostra uma forma decrescente (∼ 38%
das formas das VDPs). Para este caso de VDP den Hartog and Katgert (1996) sugere
que o mecanismo físico mais provável que pode dar origem a tal comportamento seriam
as interações de maré entre as galáxias e a distribuição de massa do aglomerado, que
poderiam fazer surgir uma distribuição de densidade seguindo uma lei de potência tão
íngrime quanto γ = −4, como também modelado por Merritt (1985). Os estudos de
Merritt (1985) predizem que em tais aglomerados uma segregação de massa inversa é
originada, tal que a região central desses aglomerados mostra uma significativa ausência
de galáxias massivas. Nos estudos de den Hartog and Katgert (1996) três aglomerados
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de sua amostra, entre eles A0119 (também aqui analisado e com a mesma forma
de VDP), mostraram sinais de segregação de massa inversa. Porém, o fato de que
nossa amostra de galáxias compreende regiões internas ao raio virial dos aglomerados
considerados, regiões nas quais se espera um maior equilíbrio dos objetos com o poço
de potencial dos respectivos aglomerados, também contribui para a predominância de
VDPs flat para essa amostra.

3.1.4 VDPs como assinatura dinâmica de aglomerados de galáxias

Como observado na análise anterior, notamos que a maioria dos sistemas teve como
configuração final SS+G, e no entanto diferenças surgem entre as suas VDPs. Isto
sugere uma nova abordagem do problema.

Em vista dos resultados obtidos para os aglomerados CL0024 e MS0451 na seção
3.1.2, isto é, as importantes diferenças nas VDPs que emergem quando separamos as
galáxias de acordo com a morfologia de cada objeto, realizaremos agora uma análise
composta dos perfis de dispersão de velocidades mostrados nas figuras 3.16, 3.17
e 3.18, onde, desta vez, antes de realizarmos as análises das VDPs em morfologia,
faremos primeiramente o empilhamento dos aglomerados considerando, agora, a forma
das VDPs como fator de agrupamento para os sistemas, considerando que estas são
não apenas assinaturas diretas do estado dinâmico de cada aglomerado mas refletem
também, indiretamente, o comportamento orbital das galáxias presentes em cada
sistema. Separamos os perfis de dispersão de velocidades em três famílias de acordo
com as formas das VDPs obtidas por nesta análise que de acordo com o estudo feito
por Girardi et al. (1998) estar relacionadas a anisotropia da populaçao de galáxias que
compõe cada sistema. Para maiores detalhes vide a seção 1.4.

Assim, as três famílias de VDPs consideradas são:

(i) Família ISO → RAD: VDPs que descrevem aglomerados com velocidades isotró-
picas na região central e velocidades mais radiais em regiões externas, como esperado
em sistemas que estejam sofrendo infall de regiões periféricas ao aglomerado. Como
exemplo, temos os aglomerados A0119 e A3490;

(ii) Família CIRC → ISO: VDPs que representam sistemas nos quais órbitas
circulares predominam no centro enquanto nas partes externas a predominância é de
órbitas mais isotrópicas. O aglomerado A2382, por exemplo, é classificado com VDP
CIRC → ISO;

(iii) Família IRREGULAR: Esta terceira e última família é composta por aglomerados
cujas VDPs apresentam irregularidades que as impossibilite de serem agregadas nas
duas famílias anteriormente definidas, como, por exemplo, depressões. Neste caso,
sistemas como A2399 são classificados nessa família.
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Tabela 3.7: Relação dos aglomerados com VDPs analisados anteriormente atribuídos a
cada uma das famílias de VDPs definidas.

Famílias: ISO → RAD CIRC → ISO IRREGULAR
A0119 A0151 A2399
A1983 A1631a A3376
A2415 A1644 A3560
A3128 A2382 A0957x
A3266 A3395 Z8338
A3490 A0500
A3497
A3809
A0754

Na tabela 3.8 quantificamos quais dos 26 aglomerados analisados na seção anterior
pertencem a cada uma das famílias aqui definidas. Como visto na tabela 3.8, a família
ISO → RAD ficou composta de 9 aglomerados, 6 na família CIRC → ISO e
apenas 5 na família dos IRREGULARES. Após o empilhamento dos aglomerados
presentes em cada uma dessas famílias o número de galáxias total presente em cada
aglomerado composto foi de: 1100 galáxias para a família ISO → RAD ; 748 galáxias
na família CIRC → ISO e ; 434 galáxias na família dos IRREGULARES. Findo o
procedimento de empilhamento dos aglomerados pertencentes a cada uma das três
famílias de VDPs, demos início às análises das VDPs de cada família realizando
a separação das galáxias, presentes em cada aglomerado composto, por meio da
morfologia.

A informação morfológica utilizada das galáxias presentes nos aglomerados do levan-
tamento WINGS são baseadas no estudo de Fasano et al. (2012) os quais aplicaram
uma ferramenta de classificação morfológica, MORPHOT (Fasano et al. 2007), às imagens
das galáxias do levantamento WINGS na banda V. Em linhas gerais o algoritmo
MORPHOT inicia com um conjunto de 21 diagnósticos morfológicos e os combina de
duas maneiras diferente (independentes), produzindo assim o tipo morfológico final do
objeto. A primeira abordagem de classificação é baseada em máxima verossimilhança
(Maximmum Likelihood-ML) e a outra é baseada em processos de redes neurais (Neural
Netwok machine). O resultado final da combinação das estimativas é testado sobre
uma amostra de ∼ 1000 galáxias classificadas visualmente e atribuído ao objeto em
análise. A tabela abaixo dá o tipo morfológico e o código (numeração) correspondente
às morfologias atribuídas pelo MORPHOT.
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Tabela 3.8: Classificações morfológicas atribuídas as galáxias de acordo com o MORPHOT.
Código Morfologia (MORPHOT Type)

-6 cD
-5 E
-4 E/S0
-3 S0-
-2 S0
-1 S0+
0 S0/a
1 Sa
2 Sab
3 Sb
4 Sbc
5 Sc
6 Scd
7 Sd
8 Sdm
9 Sm
10 Im
11 cI

Com as classificações morfológicas de cada galáxias fizemos as seguintes separações
das mesma em cada família de VDP empilhada:

(i) População 1: Galáxias com as morfologias cD, E e E/S0 ;

(ii) População 2: Objetos classificados como S0-, S0, S0+, S0/a ;

(iii) População 3: Galáxias com identificações como Sa, Sab e Sb ;

(iv) População 4: São os objetos que possuem morfologias do tipo Sbc, Sc, Scd, Sd e
Sdm ;

(v) População 5: Galáxias classificadas como Sm, Im e cI.

Estabelecidas as três famílias compostas por sistemas que possuem uma mesma forma
de VDP e a separação morfológica de galáxias posteriormente realizada em cada
sistema, iniciamos às análises para cada uma dessas três famílias.

3.1.4.1 Sistema ISO → RAD

A primeira análise referente a este sistema é a realização da VDP stacked para todas
as galáxias que compõem o mesmo. Na figura 3.19, vemos o perfil de dispersão de
velocidades onde notamos um comportamento inicial de queda e em seguida a forma
da VDP tende a um platô.
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Figura 3.19: Perfil de dispersão de velocidades para o sistema ISO → RAD. O perfil
é inicialmente decrescente com alta dispersão na região central e à medida que avança
radialmente torna-se menos decrescente, se aproximando de um platô.

Aplicamos a Distância de Hellinger a este aglomerado composto, sendo que o diagnós-
tico sobre a distribuição de velocidades indica que tal sistema é gaussiano com uma
confiabilidade de 83.1%. Em seguida realizamos estudos individuais sobre as distri-
buições de velocidades das populações definidas buscando aspectos que as diferencie
frente ao estado dinâmico sugerido pela forma geral da VDP. É importante ressaltar
que devido ao número de galáxias presentes na população 5 ser geralmente inferior ao
número mínimo utilizado na seção 3.1.3 para compor as VDPs, as análises para essa
população foram omitidas.

Os estudos feitos para as 4 primeiras populações foram: realizações individuais das
VDPs para cada população; estudo individual das distribuições de velocidades utili-
zando a Distância de Hellinger; análise do terceiro e quarto momentos da distribuição
usando os estimadores de forma Skewness e Kurtosis, tendo em vista que enquanto a
Skewness indica assimetria, a Kurtosis da distribuição indica achatamentos da mesma
comparados a uma Gaussiana. Ressaltamos que utilizamos o excesso de kurtosis
(kurtosis−3) para medirmos os possíveis alargamentos ou achatamentos da distribui-
ção; verificamos também os valores da métrica de Hellinger aplicada em cada população
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e, por fim, o cálculo das frações radiais das populações. A figura 3.20 mostra o primeiro
conjunto de resultados.
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Figura 3.20: Figura (a) mostramos as VDPs individuais para cada população. Em (b) é
mostrado a distribuição de densidade dos valores de Vlos/σ e no gráfico em (c) mostramos
a evolução dos valores obtidos pela Distância de Hellinger para cada uma das populações
analisadas bem como os valores de skewness e kurtosis para as respectivas populações. Em
(d) verificamos a fração radial de cada população.
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Pela figura 3.20 notamos que existem diferenças, cinemáticas e espaciais, significativas
entre as quatro populações estudadas. No gráfico (a) notamos que enquanto as popu-
lações 1, 2 e 3 tem comportamento similar, isto é, todas seguindo um comportamento
decrescente, a população 4 apresenta não só uma forma de VDP diferente com uma
tênue depressão interna seguida de um platô, mas também apresenta valores de disper-
são de velocidades maiores do que os das populações 1, 2 e 3 a partir de 0.2Rp/R200.
No gráfico (b) mostramos as distribuições de densidade de Vlos/σ para cada população.
Neste gráfico a bimodalidade da população 4 em relação às demais distribuições das
populações é corroborada não apenas pela sua forma, mas também pelo maior valor
obtido pela Distância de Hellinger sobre essa população que é mostrado no gráfico em
(c) juntamente com os valores de skewness e kurtosis para cada uma das populações
estudadas. Neste caso, vemos que a população 4 é a que possui valores de skewness
e kurtosis mais negativos dentre as demais. No gráfico (d) deste painel (fig.3.20)
observamos a variação radial da fração de objetos pertencentes a cada população, de
modo que enquanto inicialmente as frações das populações 1 e 2 mostram-se maiores
em relação às populações 3 e 4, à medida que avançamos em raio o comportamento das
frações entre estas populações se mistura, onde em 0.6Rp/R200 a fração apresentada
pela população 4, por exemplo, predomina sobre todas as outras frações. Na tabela
3.9 vemos os diagnósticos da Distância de Hellinger sobre as populações.

Tabela 3.9: Diagnósticos obtidos pela Distância de Hellinger para cada uma das populações
estudadas no sistema ISO → RAD.

População (Pop) №.Objetos Diagnóstico Confiabilidade
1 370 0 98.7%
2 376 2 34.6% G & 65.4% NG
3 232 2 44.8% G & 55.2% NG
4 122 1 98.4%

De acordo com a análise conjunta da figura 3.20 e da tabela 3.9, nossos resultados
apontam para um cenário de clara segregação cinemática entre as quatro populações
estudadas, com a população 4 mostrando um estágio de maior juventude dinâmica no
sistema, sendo possivelmente composta por objetos oriundos de recentes acreções em
torno dos sistemas que foram empilhados. Tal cenário é reforçado pelos valores das
frações, que para esta população aumentam à medida que nos aproximamos da periferia
do sistema, pelo diagnóstico de Não-Gaussianidade apresentado pela Distância de
Hellinger, e também por apresentar o valor de skewness mais negativo dentre as demais
populações, uma vez que sistemas que estejam sofrendo processo de fusões e infall
exibem uma distribuição de velocidades assimétrica, como, por exemplo, mostrado por
Merritt (1987) e Fitchett and Webster (1987) ao constatarem que a distribuição de
velocidades das galáxias no aglomerado de Coma exibe determinado grau de skewness,
sugerindo assim que a dinâmica de Coma é dominada por infall e acreção de galáxias.
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3.1.4.2 Sistema CIRC → ISO

Similarmente ao realizado na subseção anterior, iniciamos as análises desse sistema
empilhado fazendo o perfil de dispersão de velocidades geral considerando todos os
6 aglomerados utilizados na composição desta família. Como resultado obtemos a
VDP mostrada na figura 3.21 na qual o perfil de dispersão de velocidade possui
característica similar àquele realizado por Girardi et al. (1998), o qual foi bem ajustado
por um parâmetro de anisotropia da forma β(r) = −c/r (vide seção 1.4 para uma
recapitulação).
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Figura 3.21: Perfil de dispersão de velocidades para a família CIRC → ISO. A VDP
apresenta inicialmente uma tendência de subida a partir do centro do sistema (ou queda em
direção ao centro do aglomerado) e em distâncias maiores que ∼ 0.2Rp/R200 o perfil assume
a forma de um platô.

Para este sistema composto a Distância de Hellinger não pode oferecer um diagnóstico
a respeito da distribuição de velocidades com uma confiabilidade que fosse igual ou
superior àquela definida anteriormente (≥ 70%), embora as parciais de confiabilidades
obtidas, 67.5% G e 32.5% NG, favoreçam a suposição de que este sistema seja um
sistema relaxado. Posteriormente, realizamos o estudo das quatro populações morfoló-
gicas presentes nesse aglomerado composto, de maneira análoga à feita anteriormente.
Os resultados são mostrados na figura 3.22.
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Figura 3.22: Na figura (a) construímos as VDPs individuais para cada população. Em (b)
mostramos a distribuição de densidade dos valores de Vlos/σ. No gráfico em (c) observamos
a evolução dos valores obtidos pela Distância de Hellinger para cada uma das populações
analisadas juntamente como os valores de skewness e kurtosis para as respectivas populações.
Na figura (d) é mostrada a fração radial de cada população.

Dos resultados observados na figura 3.22 notamos que as VDPs individuais no gráfico (a)
exibem distintos comportamentos, em particular para as populações 3 e 4. Enquanto
que as populações 1 e 2 apresentam comportamentos similares entre si e com a
forma geral da VDP que representa todo o sistema CIRC → ISO, a forma das
VDPs das populações 3 e 4 são distintas não somente entre as mesmas, mas também
quando comparadas com as populações 1 e 2. A VDP para a população 3 possui um
comportamento decrescente ao longo de todo a extensão radial com uma leve queda
para o centro do sistema. Para a população 4 apesar desta possuir maior dispersão de
velocidades do que as populações 1 e 2, a mesma também apresenta uma depressão
seguida de ascendência. A partir do gráfico (b) notamos que as distribuições de
densidades dessas populações exibem um gradiente de skewness e kurtosis começando
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pela população 1 e terminando na população 4, que de acordo com a Distância de
Hellinger é Não-Gaussiana (100%). Ver tabela 3.10 para esse e demais diagnósticos. No
gráfico (c) mostramos as variações dos valores assumidos pela HD para cada população
em conjunto com os valores de skewness e kurtosis e em (d) calculamos a variação
radial das frações de cada população.

Tabela 3.10: Diagnósticos da Distância de Hellinger para as quatro populações estudadas
no sistema CIRC → ISO.

População (Pop) №.Objetos Diagnóstico Confiabilidade
1 248 2 58.2% G & 41.8% NG
2 221 0 94% G
3 168 2 34.1% G & 65.9% NG
4 111 1 100%

Dentre o conjunto de resultados encontrados, destacamos as diferentes formas das
VDPs representando as populações de galáxias 3 e 4. Um dos aspectos mais relevantes
é que apesar de ambas populações de galáxias (3 e 4) terem vindo de sistemas com
formas de VDPs que se assemelhem à VDP geral do aglomerado empilhado (fig. 3.21),
isso não garantiu que todas as populações de galáxias presentes no sistema analisado
compartilhassem a mesma situação dinâmica, ou seja, a mesma forma de VDP das
demais galáxias presentes no aglomerado estudado. Nesta análise, a forma do perfil de
dispersão de velocidades para a população 3 sugere que tal população é dominada nas
partes externas por galáxias de infall, isto é, sistemas com órbitas predominantemente
radiais, havendo uma sinuosa queda do perfil em relação ao centro do aglomerado,
indicando, talvez, o início do processo de relaxação dos objetos mais centralmente
localizados que pertencem à essa população, como proposto por Girardi et al. (1998)
para VDPs com essa forma inicial. Com relação à população 4, todos os indicadores
aplicados à sua distribuição de velocidades (HD, Skewness e Kurtosis) concordam com
as características que a VDP desta população exibe, ou seja, mostrando uma depressão
inicial seguida de ascendência, ambas características de populações Não-Gaussianas,
observadas também em grupos estudados por Hou et al. (2012).

3.1.4.3 Sistema IRREGULAR

Como última familia a ser analisada, temos a família composta pelos cinco aglomerados
classificados com VDPs irregulares. Apresentamos na figura 3.23 a VDP stacked que
representa esse sistema. Os valores da Distância de Hellinger levam à classificação
do sistema como indeterminado. As parciais de confiabilidade foram de 68.7% para
distribuição de velocidade Gaussiana e 31.3% para NG.

De maneira similar aos casos ISO → RAD e CIRC → ISO, realizamos as análises
que serão apresentadas a seguir com a intenção de verificar as possíveis influências de
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Figura 3.23: Perfil de dispersão de velocidades para o sistema composto integrado pelos
aglomerados classificados como irregulares. A VDP inicialmente apresenta uma queda em
direção ao centro do sistema sugerindo uma situação dinâmica mais evoluída, possivelmente
representada pelas galáxias que estão nos aglomerados há mais tempo, em seguida a mesma
exibe uma depressão e posteriormente tende a um platô em σnormalized ∼ 1.0.

cada uma das populações no estado dinâmico e forma da VDP geral (fig. 3.23). Os
resultados dessa análise são mostrados na figura 3.24.
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Figura 3.24: Em (a) temos as VDPs individuais para cada população. No gráfico (b)
mostramos a distribuição de densidade para as velocidades na linha de visada, normalizados
pela dispersão de cada população. Em (c) observamos os valores obtidos pela Distância de
Hellinger para cada uma das populações analisadas em conjunto como os valores de skewness
e kurtosis para as respectivas populações. Na figura (d) é mostrada a fração radial de cada
população.

Da análise dos resultados obtidos na figura 3.24 observamos importantes contribuições
para a intepretação da VDP geral mostrada na figura 3.23. No gráfico em (a) vemos que
as populações 2 e 4 exibem claras depressões em seus perfis de dispersão de velocidades,
enquanto as populações 1 e 3 mostram comportamentos totalmente diferentes a esse.
Nesse sistema composto a população 1 (com valor de kurtosis nulo e skewness positivo)
já experimenta provavelmente uma situação dinâmica de maior equilíbrio em relação
às demais populações tendo em vista a forma de sua VDP, enquanto que as populações
2 e 4 são responsáveis pela depressão exibida no perfil de dispersão de velocidades
mostrado na fig. 3.23. Novamente, as depressões exibidas pelas populações 2 e 4, diante
do que já foi discutido até este momento, por si só já indicam a existência de possíveis
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mecanismos físicos que afastam o sistema de uma situação de maior equilíbrio, como
por exemplo, a presença de fusões. Os resultados dados pela Distância de Hellinger
aplicada sobre as distribuições de velocidades das populações é mostrado na tabela
3.11, onde a população 4 é totalmente Não-Gaussiana enquanto que para a população
2 a HD não ofereceu diagnóstico conclusivo, apesar da mesma possuir uma parcial de
confiabilidade Gaussiana maior. Por outro lado, os valores de kurtosis e skewness nos
induzam a interpretar essa população como também sendo NG,.

Tabela 3.11: Diagnósticos da Distância de Hellinger para as quatro populações estudadas
no sistema IRREGULAR.

População (Pop) №.Objetos Diagnóstico Confiabilidade
1 123 2 63.6% G & 36.4% NG
2 116 2 64.5% G & 35.5% NG
3 120 2 35.8% G & 64.2% NG
4 75 1 92.1%

Finalmente, no que diz respeito às frações das populações, observamos que, como
esperado, os valores de frações para a população 1 diminuem à medida que são
calculados em regiões mais externas ao aglomerado, em acordo com a relação morfologia-
densidade. O oposto é observado na população 4 com valores de fração que predominam
na periferia do aglomerado. Assim, de maneira geral observamos que os valores das
frações mostram-se segregados em raios≤ 0.2Rp/R200 e≥ 0.5Rp/R200 com cruzamentos
em raios dentro desse intervalo.

Nesta seção, investigamos a possibilidade do uso de perfis de dispersão de velocidades
como indicadores conclusivos do estado dinâmico dos aglomerados de galáxias, de forma
independente da aplicação de testes que corroborem o resultado sugerido pela forma
da VDP. O objetivo é verificar se para uma dada forma de VDP encontrada podemos
inferir de maneira correta o comportamento dinâmico não apenas do aglomerado como
um todo, mas também das populações de galáxias presentes no mesmo.

Analisando as três famílias de perfis de dispersão de dispersão de velocidades definidas
anteriormente, juntamente com os testes adicionais realizados, foi possível observar
que existem, de fato, diferenças cinemáticas fundamentais nas populações de galáxias
que compõem cada uma das três famílias. Tais diferenças, quando consideradas juntas,
resultam nos perfis de dispersão de velocidades vistos e deixam evidente que as mesmas
influenciam no estado dinâmico dos sistemas como um todo. A figura 3.25 mostra o
quão diferente são os perfis de dispersão de velocidades quando exibidos num mesmo
gráfico.

Assim, as análises realizadas anteriormente sugerem que o uso das VDPs como proxy
dinâmico direto dos aglomerados podem nos revelar não apenas o estado global de
evolução dos aglomerados de galáxias, mas também podem lançar luz sobre a situação
dinâmica das populações de galáxias que compõem o sistema estudado.
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Figura 3.25: Perfis de dispersão de velocidades para as três famílias estudadas nessa seção,
ISO → RAD (linha vermelha), CIRC → ISO (linha verde) e IRREGULAR (linha
amarela). Os envelope de confiança foram omitidos com o intuito de se evitar a saturação da
figura.

3.1.4.4 Efeitos de Incompleza da Amostra

É importante ressaltar que todos os resultados encontrados foram obtidos utilizando
o corte em magnitude na banda-V de ∼ 21.7 (Varela et al. 2009 e Cava et al. 2009)
correspondendo a 90% de completeza até MV = −15.7 (Valentinuzzi et al. 2011). No
entanto, com o intuito de realizarmos comparações diretas com o estudo feito sobre a
amostra de Yang, apresentada na seção 3.1.1, utilizamos as magnitudes na banda-r
(SDSS) presentes na amostra WINGS-SPE. Ao avaliarmos o histograma da distribuição
de Mr [figura 3.26 (a)] verificamos uma acentuada incompleteza nos dados para esse
corte (V ∼ 21.7), como pode ser visto nas consideráveis quedas de contagens dos
objetos a partir do pico da distribuição em Mr (∼ −19.5). A completeza da amostra
para o corte de Varela et al. (2009) pode ser estimada em ∼40%, o que põe em dúvida
os resultados apresentados nas seções anteriores.
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Figura 3.26: No gráfico (a) acima vemos o histograma da distribuição das magnitudes na
banda-r (SDSS) para as galáxias da amostra WINGS-SPE, onde Q1 e Q2 representam as
quedas nas contagens de Mr após o pico da distribuição. Em (b) mostramos no espaço de
redshift×magnitude absoluta as seis amostras de volumes definidas por Choi et al. (2007) a
partir de galáxias do SDSS.

Para contornar este problema usamos como suporte o estudo de Choi et al. (2007),
onde são definidas amostras de galáxias, vindas do SDSS, limitadas por volumes onde
as distâncias comóveis e limites em redshifts de cada volume são definidas por uma
magnitude absoluta dada pela seguinte expressão

mr,lim −Mr,lim = 5 log[r(1 + z)] + 25 +K(z) + E(z) , (3.2)

onde K(z) é a média da correção-K, E(z) é a média da correção de luminosidade
devido à evolução e r é a distância comóvel correspondente ao redshift z. Para a
determinação da fronteira de cada amostra usou-se o seguinte ajuste polinomial para
a correção-K,

K(z) = 3.0084(z − 0.1)2 + 1.0543(z − 0.1)− 2.5log(1 + 0.1) . (3.3)

A correção de evolução é dada por Tegmark et al. (2004), E(z) = 1.6(z − 0.1). O
resultado das amostras definidas em volume por Choi et al. (2007) é mostrado na
figura 3.26 (b), onde destacamos (linha amarela) que o corte em magnitude absoluta
que torna os nossos dados completos para o redshift máximo presente na amostra
(z ∼ 0.07) é de Mr = −19.0. Porém, realizando este corte (linha tracejada em amarelo
na figura 3.26 (a)) nossa amostra final seria composta por apenas 1914 galáxias das
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3114 consideradas inicialmente impossibilitando a reanálise da amostra por meio da
metodologia utilizada, isto é, decompondo a VDP geral nas VDPs das famílias definidas
por tipos morfológicos. No entanto, o resultado geral de que as famílias ISO → RAD,
CIRC → ISO e IRREGULAR possuem VDPs com formas distintas é mantido,
conforme vemos em seguida na figura 3.27. Este resultado é importante porque agora
refere-se a uma amostra completa em volume. No entanto, não somos capazes de
decompor as VDPs por insuficiência de dados.
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Figura 3.27: Perfis de dispersão de velocidades das três famílias estudadas (ISO → RAD
- linha vermelha, CIRC → ISO - linha verde e IRREGULAR - linha amarela) para uma
amostra completa em volume, isto é, com um corte em em Mr = −19.0.

Uma alternativa para este problema seria diminuir a completeza da amostra até que
a decomposição da VDP geral seja possível e verificar se os resultados continuam os
mesmos. Baseando-nos na distribuição de Mr mostrada anteriormente no histograma,
observamos a existência de duas quedas na contagem de objetos (Q1 e Q2) que
podem ser utilizadas como cortes para definir níveis de completeza para nossos dados.
Consideramos aqui uma diminuição (queda) significativa da contagem aquela em que
haja uma diminuição de pelo menos 10% do número total de galáxias presentes na
amostra em relação ao em relação ao bin anterior. Neste caso, a queda que satisfaz
este critério é a queda representada por Q2 (Mr = −18.0) com uma diminuição de 352
galáxias em relação ao bin centrado em Mr = −18.5. Fazendo o corte em Mr = −18.0



3.1. Resultados 95

o número total de objetos que permanecem na amostra foi de 2661 galáxias, permitindo
refazer quase toda a análise.

Para o corte de completeza feito em Mr = −18.0 nossa amostra resultante torna-se
∼ 60% completa para o redshift z ∼ 0.07. Mostramos a seguir na figura 3.28, como
exemplo, três gráficos de VDPs para este corte, representando cada uma das famílias
anteriormente estudadas ISO → RAD, CIRC → ISO e IRREGULAR, com o
propósito de verificar possíveis alterações nos comportamentos das populações devido
à efeitos de incompleza na amostra. Após o corte em Mr = −18.0 a quantidade total
de objetos que permaneceram em cada família foram: ISO → RAD = 942 galáxias;
CIRC → ISO = 616 galáxias e ; IRREGULAR = 347 galáxias.
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Figura 3.28: No gráfico (a) apresentamos as VDPs para as populações em morfologia
definidas para na família ISO → RAD. Em (b) e (c) temos também as VDPs para as
populações morfológicas das famílias CIRC → ISO e IRREGULAR, respectivamente.

De modo geral, como observado na figura 3.28 vemos que as populações que mais foram
afetadas pelo corte realizado em Mr = −18.0 foram as populações 3 e 4. No entanto,
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apesar de que em alguns casos, como no da população 4 para a família ISO → RAD

ter sido verificada uma mudança na forma inicial da VDP (para uma forma mais
íngrime no seu início), o comportamento geral ainda é o mesmo daquele analisado na
seção anterior. Já para a família dos IRREGULARES, o corte realizado tornou mais
aguda a depressão vista nessa mesma população em comparação à análise realizada
na figura 3.24. Em suma, os resultados aproximadamente são mantidos, fazendo-se a
ressalva de que a completeza da amostra em volume é de apenas 60%.



4
Conclusões e Perspectivas

Neste capítulo apresentaremos as conclusões acerca dos resultados obtidos e perspectivas
do estudo da relação existente entre VPDs e a dinâmica dos aglomerados que as mesmas
representam.
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4.1 Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho, realizamos um estudo dos perfis de dispersão de velocidades de três
amostras de aglomerados de galáxias com o intuito de obter informações sobre o
estado dinâmico dos sistemas nelas contidos, bem como analisar as propriedades das
populações de galáxias que compõem essas amostras. Utilizamos aglomerados de
galáxias pertencentes aos catálogos de Yang e WINGS, e dois aglomerados compilados
através dos trabalhos de Moran et al. (2007). Os aglomerados vindos do catálogo
de Yang são 319 grupos redefinidos por de Carvalho et al. (2017) totalizando 593736
galáxias vindas do SDSS-DR7 no intervalo de redshift de 0.03 < z < 0.1, enquanto que
os aglomerados que foram utilizados do levantamento WINGS cobrem um intervalo de
redshift de 0.04 < z < 0.07 compreendendo em 48 aglomerados próximos.

Para a realização dos perfis de dispersão de velocidades (VDPs) utilizamos o estimador
robusto de escala biweight. No que diz respeito às principais análises dinâmicas
realizadas nos aglomerados fizemos uso das seguintes técnicas: a Distância de
Hellinger, que quantifica a similaridade entre duas distribuições (uma gaussiana
teórica e a outra observada do aglomerado); indicadores de forma das distribuições,
Skewness e Kurtosis; e finalmente o teste Dressler-Schectman para identificar possíveis
subestruturas nos aglomerados. Assim, as principais conclusões desta dissertação para
as três amostras são:

• De acordo com os estudos anteriores, mostramos que os perfis de dispersão de
velocidades exibem diferentes formas dependendo, em geral, do estado dinâmico global
dos aglomerados, com sistemas Gaussianos manifestando comportamentos de platô ou
decrescentes enquanto que, na maioria dos casos, os sistemas Não-Gaussianos exibem
depressões nas suas VDPs.

• Para os aglomerados de Yang notamos que de acordo com as formas apresentadas pelas
VDPs, importantes características das populações de galáxias foram refletidas por esse
importante proxy de assinatura dinâmica. Interpretamos que, de acordo com a forma da
VDP exibida, em sistemas G há uma predominância de galáxias com velocidades radiais
em regiões externas à região central a qual geralmente apresenta um pico indicando
que tal região já passou por processos de relaxação de maneira que a população de
galáxias presente nessa região exibe um comportamento totalmente isotrópico. Nos
sistemas NG a depressão vista na VDP indicando a existência de atividades de merger
corrobora a juventude dinâmica dos sistemas NG quando comparados aos sistemas
G.

• Ao separarmos as populações de galáxias (dos dois grupos dinâmicos estudados) em
dois regimes de luminosidade, isto é, considerando os objetos mais luminosos e aqueles



4.1. Conclusões e Perspectivas 99

de menor luminosidade, percebemos que as mesmas nos sistemas G encontram-se
segregadas contrariamente do que é visto nos sistemas NG, sugerindo, mais uma vez,
estágios dinâmicos diferentes entre os sistemas.

• Ainda para os aglomerados de Yang, a análise complementar dos perfis de densidade
projetada revelou que o modelo de NFW foi o que melhor se ajustou aos nossos dados.
As escalas centrais obtidas através do ajuste deste modelo mostrou que os sistemas
G encontram-se mais concentrados dos que os NG, além de que nos sistemas NG as
densidade projetadas são maiores em regiões externas, reforçando o prognóstico visto
nas VDPs de que a taxa de infall em sistemas NG é maior do que nos sistemas G.

• Considerando as VDPs vistas na análise para os grupos de Yang, realizamos um
estudo de caso em dois aglomerados localizados em redshifts intermediários com o
intuito de verficar características nas VDPs que nos ajudassem a compreender melhor
a relação das mesmas com a dinâmica dos sistemas. A VDP de CL0024 exibe uma
depressão que é relacionada a atividades de fusão (mergers), corroborada pela presença
de subestruturas e de objetos emissores em [OII] neste sistema (Moran et al. 2007).
Para MS0451, a VDP apresenta leve forma decrescente seguida de estabilidade para
um platô. As populações +L (mais luminosas) e −L (menos luminosas) definidas,
mostraram comportamentos distintos em ambos os aglomerados assim como as galáxias
pertencentes às populações early e late também definidas. Nesta análise individual
de VDPs por populações verificou-se que as populações +L e −L seguem a forma
das VDPs em toda a sua extensão, ao passo que as populações early e late em
determinadas regiões divergem da característica global das VDPs. Nossa interpretação
desses resultados sugerem que as populações separadas em morfologia tem maior
influência na forma das VDPs do que aquelas definidas em luminosidade. Assim, a
análise desses dois aglomerados localizados em redshifts intermediários, CL0024 e
MS0451, tornou evidente que embora ambos sejam sistemas NG, excetuando algumas
de suas populações definidas para determinados testes, CL0024 mostrou-se como um
sistema com uma complexidade dinâmica maior do que a apresentada por MS0451.

• Uma vez que as análises de VDPs para os grupos de Yang se deram por meio do
empilhamento dos aglomerados de acordo com a sua classe dinâmica, e apesar das
análises para os aglomerados de Moran terem sido individuais, porém em apenas dois
sistemas com redshifts intermediários e com relevante juventude dinâmica sugerida
pelos seus lookback times (2.99Gyr e 3.72Gyr), analisamos em seguida os aglomerados
em redshifts próximos pertencentes ao levantamento WINGS, objetivando verificar
comportamentos individuais nas VDPs de cada sistema que por meio de análises stacked
foram encobertas. Nossa análise para os aglomerados da amostra WINGS mostrou
uma categorização, esperada, de VDPs entre as formas crescentes, decrescentes e em
formas de platô. De forma geral, encontramos que ∼ 53% das VDPs tem formas de
platô em regiões externas à 0.1Rp/R200 enquanto que ∼ 38% são decrescentes, ambos
diagnósticos indicando sistemas em algum estado de relaxação, corroborados pelos
diagnósticos da Distância de Hellinger e do teste Dressler-Schectman.
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• Posteriormente à análise individual dos aglomerados da amostra WINGS, optamos
por realizar uma análise stacked considerando a forma das VDPs como fator
de agrupamentos para os sistemas. Essa metodologia originou três famílias de
aglomerados empilhados, ISO → RAD, CIRC → ISO e IRREGULARES, onde
em cada uma investigamos a situação dinâmica de quatro populações em morfologia
também definidas. Nesta análise mostramos que, na maioria dos casos, as duas
primeiras populações definidas em morfologia, seguem a forma da geral da VDP
do sistema, enquanto que as duas últimas populações exibem comportamentos
divergentes, principalmente a última população que apresenta depressões além de
valores significativos de Skewness e Kurtosis, refletidos nas distribuições de velocidades
as quais também mostram picos secundários na sua forma.

Em suma, durante a realização deste trabalho diversas questões relacionadas ao
comportamento das VDPs e a dinâmica dos aglomerados que estas representam foram
discutidas. Pudemos perceber que geralmente as VDPs nos aglomerados distinguem-se
em três formas. A presença de depressões nas VDPs geralmente sugere sistemas
não-relaxados passando, possivelmente, por atividades de merger. Mesmo em sistemas
considerados relaxados, existem diferenças entre as formas das VDPs para as populações
(em luminosidade e em morfologia) que integram o sistema. Tais diferenças tornam-se
mais evidentes quando as populações em morfologia são analisadas

Como perspectivas, temos que uma possível continuação deste trabalho é relacionar
os perfis de dispersão de velocidades com os perfis de anisotropia para as mesmas
amostras. A estimativa do parâmetro de anisotropia dos aglomerados de galáxias, β, ou
do perfil de anisotropia desses sistemas, β(r), nos ajudam a compreender, juntamente
com as VDPs, o comportamento orbital das galáxias nos aglomerados em consequência
do estado dinâmico dos mesmos. Binney and Mamon (1982) foram os primeiros a
obterem os perfis de anisotropia para diferentes populações de galáxias por meio da
inversão da equação do equilíbrio dinâmico de Jeans

M(< r) = −r σ
2
r

G

(
d ln ν

d ln r
+ d ln σ2

r

d ln r
+ 2β

)
(4.1)

em que a anisotropia,

β(r) = 1− σ2
θ

σ2
r

, (4.2)

é obtida resolvendo-se o problema da degenerescência entre M(< r) e β(r). Aqui, σr,
σθ, r, e ν são medidas tridimensionais do sistema a que não possuímos acesso devido
aos efeitos de projeção. Porém, fazendo-se uso da inversão de Abel e das quantidades
projetadas σp(R) e ∑(R) quebramos a degenerescência entreM(< r) e β(r), e obtemos
estimativas de β(r) para os sistemas, por exemplo, Mamon et al. (2013).
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Pretendemos também analisar os aglomerados presentes no levantamento (com redshifts
intermediários) do GAMA (Baldry et al. 2008), bem como usar amostras de sistemas
extraídos de simulações, como, por exemplo, a simulação do MILLENNIUM (Lemson
and Virgo Consortium 2006), a simulação do projeto EAGLE (Schaye et al. 2015) e a
do ILLUSTRIS (Nelson et al. 2015). Nosso propósito, nesse caso, é verificarmos se
os cenários encontrados nas análises realizadas para as três amostras de aglomerados
serão identificadas.

Considerações Finais

Estudamos nesta dissertação uma importante ferramenta de análise relacionada ao
estado dinâmico dos aglomerados de galáxias. O estudo dos perfis de dispersão de
velocidades como assinaturas da dinâmica dos aglomerados de galáxias teve seu início
com o trabalho de Struble (1979) ao estimarem as VDPs para 13 aglomerados com mais
de 30 membros confirmados. No entanto, desde o pioneiro estudo de Struble (1979),
objetivando relacionar os perfis de dispersão de velocidades com a idade dinâmica dos
aglomerados presentes em sua amostra, os trabalhos que tiveram como foco principal
a investigação das VDPs como proxys dinâmicos dos aglomerados de galáxias só
ressurgiram na literatura extragaláctica em meados da década de 90, sendo o estudo
da dinâmica das regiões centrais dos aglomerados por Katgert et al. (1996) a principal
referência nessa retomada. Desde então, as VDPs voltaram a figurar como ferramenta
de investigação dinâmica dos aglomerados, porém não mais como principal técnica de
análise dinâmica destes sistemas mas como ferramenta auxilar (vide a subseção 1.4
para algumas referências ), fazendo-se necessário o uso de outros indicadores para este
tipo de análise, uma vez que, ainda hoje, não existe um consenso sobre a conexão entre
a forma das VDPs e o estado dinâmico dos aglomerados que estas representam. Nosso
estudo se insere nesse contexto mostrando que os perfis de dispersão de velocidades
podem ser usados como reflexos da assinatura dinâmica dos aglomerados de galáxias.
Porém, apesar de termos encontrado importantes tendências sistemáticas nas formas
das VDPs, como as depressões vistas em todos perfis de sistemas NG, sugerindo a
presença de fusões, ainda existem questões levantadas no decorrer deste estudo a serem
respondidas, como a decomposição da VDP geral nas VDPs das diferentes populações
que compõem os aglomerados; A mistura de tipos morfológicos e órbitas em cada raio
projetado dos aglomerados, assim como a fração de objetos virializados em cada época
são fatores que afetam o uso das VDPs como indicadores diretos do estado dinâmico
dos sistemas.

Apesar destas dificuldades, nosso estudo mostra uma distinção importante entre as
formas das VDPs de sistemas G e NG. Além disso, nossos resultados sugerem três
assinaturas de VDPs que podem distinguir aproximadamente três estados dinâmi-
cos: sistemas relaxados com presença de infall (ISO → RAD); sistemas que são
possivelmente relaxados com circularização central e pouco infall (CIRC → ISO);
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e sistemas provavelmente fora do equilíbrio (IRREGULAR). Este resultado, natu-
ralmente, requer estudos subsequentes que reforcem ou refutem as tendências aqui
observadas.



A
Anexos & Apêndices

Neste espaço apresentamos todos os materiais suplementatres referentes ao texto que
visam melhorar a compreensão do mesmo.
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ABSTRACT
Motivated by the existence of the relationship between the dynamical state of clusters and
the shape of the velocity dispersion profiles (VDPs), we study the VDPs for Gaussian (G)
and non-Gaussian (NG) systems for a subsample of clusters from the Yang catalogue. The
groups cover a redshift interval of 0.03 ≤ z ≤ 0.1 with halo mass ≥1014 M�. We use a
robust statistical method, Hellinger Distance, to classify the dynamical state of the systems
according to their velocity distribution. The stacked VDP of each class, G and NG, is then
determined using either Bright or Faint galaxies. The stacked VDP for G groups displays a
central peak followed by a monotonically decreasing trend which indicates a predominance of
radial orbits, with the Bright stacked VDP showing lower velocity dispersions in all radii. The
distinct features we find in NG systems are manifested not only by the characteristic shape of
VDP, with a depression in the central region, but also by a possible higher infall rate associated
with galaxies in the Faint stacked VDP.

Key words: galaxies: clusters: general.

1 IN T RO D U C T I O N

In a hierarchical universe (� cold dark matter, �CDM), galaxy
clusters constitute the last representative blocks of the large-
scale structures to be formed by accretion of lower mass sys-
tems from the general field and filamentary regions (e.g. Gunn &
Gott 1972; Press & Schechter 1974; White & Frenk 1991; Ebeling,
Barrett & Donovan 2004). In this scenario, clusters represent the
most massive structures recently collapsed in the universe and also
the most dynamically ‘immature’ (e.g. Boylan-Kolchin et al. 2009;
Iliev et al. 2010). An important tracer of the dynamical state of
galaxy clusters, is the velocity dispersion profile (e.g. Struble 1979),
which provides valuable information on the degree of anisotropy
of galaxy orbits and is also related to the cluster density profile
(e.g. Jing & Borner 1996; Biviano et al. 1997; Adami, Biviano &
Mazure 1998). Menci & Fusco-Femiano (1996), after numerically
integrating the Boltzmann–Liouville equation for colliding galax-
ies in the potential well of clusters, find that centrally increasing or
decreasing VDPs are associated with the balance between galaxy
interactions and the shape of the dark matter distribution. Using the
CNOC1 survey, Carlberg et al. (1997) show that velocity disper-
sion rises from 0.1 virial radius, reaches a peak around 0.3 virial
radius and then presents a roughly flat profile with a very slight de-

� E-mail: alissonpereira62@gmail.com (APC); albr@uesc.br (ALBR);
rrdecarvalho2008@gmail.com (RRdC)

cline (see also van der Marel et al. 2000). With a different approach,
studying the kinematics of groups in the SDSS DR7, Li et al. (2012)
find that the average velocity dispersion within the virial radius is
a strongly increasing function of the central galaxy mass. Gener-
ally, increasing or decreasing features of VDPs could be related to
the influence of cD galaxies in the first radial bin, two-body re-
laxation and orbit circularization in the central region of clusters
(den Hartog & Katgert 1996; Girardi et al. 1998). In other words, a
critical factor influencing the shape of the VDPs is the dynamical
state of clusters (e.g. den Hartog & Katgert 1996; Hou et al. 2009;
Pimbblet, Penny & Davies 2014).

Although galaxy clusters may go through different dynamical
states, they are usually classified in only two classes: relaxed and
unrelaxed (e.g. Hou et al. 2009; Ribeiro, Lopes & Trevisan 2011;
Cui et al. 2017). Dynamically relaxed clusters are expected to
have Gaussian line-of-sight velocity distributions (e.g. Yahil &
Vidal 1977; Bird & Beers 1993; Ribeiro et al. 2013), while un-
relaxed systems present significant departures from the Gaussian
distribution, which can be seen as evidence of different ongoing
physical processes: presence of interlopers; displacement of the
brightest cluster galaxy (BCG) from the peak of the projected galaxy
density, or from the peak of the X-ray emission; circular orbits;
and the most frequent, the presence of substructures (e.g. Beers &
Geller 1983; Lin & Mohr 2004; Owers, Couch & Nulsen 2009;
Lauer et al. 2014; Rossetti et al. 2016). All these effects reinforce
the idea that the shape of the VDPs can be assessed by investi-
gating the dynamical state of galaxy clusters. Hou et al. (2009),

C© 2017 The Authors
Published by Oxford University Press on behalf of the Royal Astronomical Society

Downloaded from https://academic.oup.com/mnrasl/article-abstract/473/1/L31/4259572
by Universidade Estadual de Santa Cruz user
on 24 November 2017



L32 A. P. Costa, A. L. B. Ribeiro and R. R. de Carvalho

using a sample selected from CNOC2, find that the VDPs of groups
with non-Gaussian velocity distribution are significantly different
from the Gaussian ones. Also, Hou et al. (2012) studying groups of
intermediate redshift from the Group Environment and Evolution
Collaboration (GEEC) catalogue, show that there is a relationship
between the shape of the VDPs and the presence of substructures in
clusters. Using the methodology prescribed by Bergond et al. (2006)
to compute the VDPs, they notice that all groups with substructures
have strictly increasing VDPs.

All these studies not only show the importance of the use of
VDPs as a proxy of the dynamical state of clusters, but also point
to a possible relationship, between their behaviour and the different
physical mechanisms in action within clusters. In previous studies,
the shape of VDPs was analysed considering a number of dynamical
indicators (e.g. Menci & Fusco-Femiano 1996; Hou et al. 2009).
In this Letter, we study the VDPs of 177 groups selected by de
Carvalho et al. (2017) from the Yang catalogue (Yang et al. 2007),
taking into account the dynamical state of the groups based on
a robust statistical method (Section 2.2). We describe the sample
used in Section 2. The results obtained for the VDPs are presented
in Section 3 followed by a discussion in Section 4. Throughout this
work, we assume a �CDM cosmology with �M = 0.3, �� = 0.7
and H0 = 100 km s−1 Mpc−1.

2 DATA A N D M E T H O D O L O G Y

In this section, we will briefly describe the sample and the proce-
dures used to identify the dynamical state of the groups. For more
details on the sample and dynamical classification, see de Carvalho
et al. (2017).

2.1 Yang groups

To study the VDPs of Yang groups, we use an updated sample of
Yang catalogue (Yang et al. 2007) presented by de Carvalho et al.
(2017) based on 593 736 galaxies from SDSS-DR7 (York et al.
2000), supplemented with additional 3 115 galaxies with redshifts
from different sources. The galaxies from SDSS-DR7 covers an
interval of 0.03 ≤ z ≤ 0.1 and r magnitudes brighter than 17.78
(spectroscopic completeness limit of the survey), ensuring that we
cover the luminosity function up to M∗ + 1 for all systems. The
membership, R200, M200 and velocity dispersion for each group were
re-estimated by shift-gapper technique and virial analysis following
prescription described in Lopes et al. (2009). Finally, only systems
with more than 20 galaxies within R200 are used. After these con-
straints in redshift (0.03 ≤ z ≤ 0.1) and richness, the number of
groups/clusters remaining is 319.

2.2 Classifying the dynamical state of groups

To classify the dynamical state of the 319 groups/clusters we
use a new method, Hellinger distance (HD), which is based on
their line-of-sight velocity distribution. Succinctly, HD (Le Cam &
Yang 2012) measures how far from a Gaussian a given distribution
is. It was first introduced in astronomy by Ribeiro et al. (2013),
studying the degree of Gaussianity of the velocity distribution of
galaxies in Berlind’s groups (Berlind et al. 2006). We estimate HD
using codes available in R environment under the distrEx package
(Ruckdeschel 2006). Only Gaussian (G) or non-Gaussian (NG) sys-
tems with reliability greater than 70 per cent were considered (see
de Carvalho et al. 2017 for details). Also, we find that, through
the relation between M200 and NR200 (where NR200 is the number of

galaxies within R200 with Mr ≤ −20.55), a mass cutoff of 1014 M�
corresponds to NR200 = 20. These constraints define a final sample
of 177 groups/clusters, being 143 G and 34 NG. Also, in the analysis
that follows, we consider two specific domains of luminosity for the
final sample: bright, using galaxies with Mr ≤ −20.55, probing the
systems up to M∗ + 1 (Blanton et al. 2001); Faint, using galaxies
with −20.55 < Mr ≤ −18.40. The faint domain is only analysed
for groups/clusters in the range 0.03 ≤ z ≤ 0.04, examining the
luminosity function down to ∼M∗ + 3.

3 V ELOCI TY DI SPERSI ON PROFI LES
A NA LY S I S

The study of VDPs is a powerful tool for doing dynamical analysis
of galaxy clusters (e.g. Struble 1979; den Hartog & Katgert 1996;
Pimbblet et al. 2014). We probe the VDPs for clusters classified as
G and NG, first using all galaxies and then exploring both luminos-
ity domains previously defined. We estimate the cumulative veloc-
ity dispersion with the robust bi-weight scale estimator described
by Beers, Flynn & Gebhardt (1990), instead of the methodology
presented by Bergond et al. (2006). This method requires a careful
choice of the kernel scale parameter which is very sensitive, namely,
for large values some VDP features may disappear, while choos-
ing small values tend to add fake components to VDPs. Different
choices of the kernel parameter and their effects are detailed in Hou
et al. (2009) and Pimbblet et al. (2014).

Subsequently, we build composite clusters, since this is the most
appropriate way to investigate galaxies in multiple galaxy systems
(Biviano & Girardi 2003; Ribeiro, Lopes & Trevisan 2010). Also,
by using composite clusters, we reduce asymmetries in the galaxy
distribution (Biviano 2001). We create two composite groups, G
(composed of 143 systems) and NG (composed of 34 systems).
The stacked VDPs (SVDPs) for these two classes have distances
to the group centre normalized by R200 and their peculiar velocities
are scaled to the cluster velocity dispersion. VDPs are obtained
by ordering the members of the stacked cluster in distance and
measuring the scale within the radius of each galaxy considered
in each step starting with the first 10 galaxies ordered in distance,
since this number of galaxies corresponds to an efficiency between
70 per cent and 80 per cent of the estimates obtained by the bi-weight
estimator (Beers et al. 1990) and are also sufficient to obtain an
unbiased estimate of a cluster dispersion (Biviano et al. 2006). Fibre
collision problem can be an issue when measuring galaxy clustering
statistics on small scales and for that reason we estimate that the
radius within which the effect can be important is 0.15h−1Mpc (55
arcsec). With a typical R200 (evaluated from the 319 clusters) of
0.95h−1Mpc, we distrust measurements within Rp/R200 ∼ 0.16.

In Fig. 1, we plot the SVDPs for G groups, σ/σ M200, as a function
of Rp/R200, where σ M200 represents the estimated velocity disper-
sion measured by the shift-gapper technique (Lopes et al. 2009).
From this figure, we clearly see that velocity dispersion increases
to approximately Rp/R200 ∼ 0.35, and for larger radii the profile is
monotonically decreasing. For NG clusters, Fig. 2, we see that the
shape of the SVDP exhibits a central depression and then increases
from Rp/R200 ∼ 0.5 to 1.0. This upward trend is also observed in
two NG groups studied by Hou et al. (2009), which is interpreted
as a signature of merge by Menci & Fusco-Femiano (1996).

These differences between SVDPs for G and NG groups make it
more evident that these systems are in different stages of evolution.
In the SVDP for G groups, we see an increase up to Rp/R200 ∼ 0.35,
which might indicate a cool core remnant, characteristic of
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Figure 1. SVDP for clusters classified as G. The grey points represent the
velocity dispersion estimated in each Rp/R200 considered and the solid black
line represents the best Locally Weighted Scatterplot Smoothing (LOWESS)
estimates to the all galaxies along the profile. The grey lines are represen-
tative of the confidence intervals (90 per cent) obtained through 1000 boot-
straps, and the vertical dashed line represents the inner radius to which the
fibre collision problem can be considered.

relaxed systems, originating from a process of violent relaxation
as noticed by Dressler & Shectman (1988) and den Hartog & Kat-
gert (1996). This tendency for relaxed systems is also consistent
with the results presented by Girardi et al. (1998) and Cava et al.
(2017), who find similar behaviour for a stacked sample of clusters
classified as regular using the Dressler-Schetman test (Dressler &
Shectman 1988). In regions external to Rp/R200 ∼ 0.35, the SVDP
decreases, as expected for G systems (without substructures), i.e. in
regions where there is a predominance of radial orbits (e.g. Natara-
jan, Hjorth & van Kampen 1997). As for the SVDP of NG systems,
the depression seen in the central region, internal to Rp/R200 ∼ 1.0,
suggests that subgroups of galaxies may be in some stage of

Figure 2. SVDP for clusters classified as NG. The points and lines (grey
and black) have the same meaning as those explained in Fig. 1.

Figure 3. VDP for G systems with superposition of profiles for galax-
ies classified as Bright(red) and Faint(blue). Both profiles are within the
confidence envelope obtained through all objects in this sample.

Figure 4. VDPs for the Bright and Faint populations belonging to the NG
sample. The profiles blue and red represent the two domains of luminosity
considered.

merging, a scenario consistent with the absence of a cool dense
core, which allows substructures penetrate deep inside the potential
well and disturb the cluster central dynamics (Churazov et al. 2003;
Ribeiro et al. 2011). Finally, for regions with Rp/R200 � 1.0, the
SVDP becomes slightly flat, suggesting that the measured velocity
dispersion at larger radii is more representative of the total kinetic
energy of the cluster galaxies (e.g. Fadda et al. 1996; Biviano &
Girardi 2003; Zhang et al. 2011).

We extend our analysis of the SVDPs to the two luminosity do-
mains, Bright and Faint, and two dynamical classes, G and NG as
displayed in Figs 3 and 4. For reference, we superimpose the SVDPs
obtained when all galaxies are used. The red and blue profiles repre-
sent the SVDPs measured using only the Bright and Faint galaxies,
respectively. Both profiles are inside the confidence envelope for G

MNRASL 473, L31–L35 (2018)
Downloaded from https://academic.oup.com/mnrasl/article-abstract/473/1/L31/4259572
by Universidade Estadual de Santa Cruz user
on 24 November 2017



L34 A. P. Costa, A. L. B. Ribeiro and R. R. de Carvalho

and NG groups, indicating that their characteristics do not reflect
unphysical effects.

In Fig. 3, we see that the Bright and Faint SVDPs follow the
same general trend: the Bright component exhibits a lower velocity
dispersion with respect to the Faint one along the entire profile,
as also obtained by Goto (2005) (Mz < −23.0) and for bright ob-
jects (MR ≤ −21.5) in G groups by Ribeiro et al. (2010). Results
from Aguerri, Sánchez-Janssen & Muñoz-Tuñón (2007), consid-
ering the brightest galaxies (Mr < −21.0) for their sample of 88
nearby galaxy clusters from SDSS-DR4, seem to corroborate this
trait. In Fig. 4, we notice that up to Rp/R200 ∼ 1.0 the SVDP is
not only considerably reduced with respect to what we find for G
systems but also seem to be indistinguishable for both luminosity
regimes. This behaviour reinforces the fact that NG clusters are
dynamically distinct and less evolved than the G ones. In this case,
we do not see any significant segregation in the inner region as we
found for G clusters. However, for Rp/R200 >1.0, the Faint SVDP
predominates over the Bright one. A possible interpretation for this
effect is that the Faint SVDP may be manifesting a larger number
of infalling galaxies (e.g. Colı́n, Klypin & Kravtsov 2000). This
view agrees with the results of Mahajan, Mamon & Raychaudhury
(2011) who have shown that within 1.0–2.0 Mpc, infalling galax-
ies are the dominant population in phase space for certain values
of line-of-sight velocities. In fact, these findings are in agreement
with those encountered by other authors (e.g. Mohr et al. 1996;
Mahdavi et al. 1999; Ellingson et al. 2001) who have demonstrated
that groups infalling into clusters are dominated by blue, emission
line galaxies with larger velocity dispersion than the red and more
evolved galaxies.

4 D ISC U SSION

In this Letter, we study the VDPs for a sample of 177 galaxy clusters
from the Yang catalogue (Yang et al. 2007), with the main objective
of finding a relation between the shape of the VDPs and the dynami-
cal state of clusters. The dynamical state of each cluster (G or NG) is
defined following a robust statistical method (Hellinger Distance),
fully described in de Carvalho et al. (2017). From our analysis, im-
portant differences emerge when we compare the SVDPs behaviour
in G and NG groups.

(i) First, the shape of the SVDP of G groups shows the charac-
teristic behaviour of quiescent systems, with a peak corresponding
to the central regions that already underwent violent relaxation,
and now present cool cores with galaxies in isotropic orbits fol-
lowing a Gaussian distribution function (e.g. Lynden-Bell 1967;
White 1996). The peak itself and the small scale of the core (up
to Rp/R200 ∼ 0.35) may have evolved from interactions between
galaxies, or because of adiabatic compressions caused by the ac-
cumulation of infalling matter, processes that can make the core
radius be diminished with time, and the central velocity dispersion
be increased (Maoz 1990).

(ii) The core of G systems is surrounded by objects in predom-
inantly radial orbits, with decreasing velocity dispersions, indicat-
ing the existence of accreting galaxies from the cluster outskirts
(e.g. Solanes et al. 2001). This general behaviour (peak + mono-
tonic decreasing) is consistent, for example, with the work of
Dressler & Shectman (1988) for Abell 1983 and DC 0428-53,
clusters not showing significant substructures when the Dressler–
Shectman test is applied. Equivalent results are also found by others
authors: Mohr et al. (1996) studying Abell 576, a galaxy cluster with
a cold core, presenting a peak associated with the velocity disper-

sion of the non-emission line galaxy sample, and the decreasing
behaviour is related to the dispersion of the emission line galaxies
(in this study the non-emission line galaxy sample is significantly
brighter than the emission line sample); Rines et al. (2003) for Abell
496, a cluster that has a very symmetric X-ray emission, considered
as relaxed in both X-rays and in the galaxy distribution by Dur-
ret et al. (2000); and Biviano & Katgert (2004) when estimating
the velocity dispersion for the brightest elliptical galaxies from the
ENACS survey.

(iii) Other important feature for the SVDP of G groups is the
kinematical segregation between the Bright and Faint components,
with the Bright stacked VDP showing lower velocity dispersions in
all radii. This could be indicating that, on average, the Faint VDP
is built with more recently accreted galaxies than the Bright VDP.
Some authors find similar results for samples defined in terms of
morphology or colour, see for instance Goto (2005) and Aguerri
et al. (2007).

(iv) Finally, for the NG groups, the irregular trend of the inner
SVDP up to Rp/R200 ∼ 1.0, exhibiting a depression, corroborates
the idea that NG systems have different VDPs when compared to
Gs, possibly due to mergers and infall of subgroups in the central
region. Also, the excess of the Faint SVDP over the Bright one in the
outskirts of the systems, suggests a higher infall rate, probably dom-
inated by faint objects (e.g. Rines et al. 2005; Haines et al. 2015),
on to NGs.

AC K N OW L E D G E M E N T S

APC thanks Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel
Superior (CAPES) financial support, ALBR thanks Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq) grant
#309255/2013-9 and RRdC acknowledges financial support from
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A.1 Contrastes de Densidade no Regime Linear

Como discutido brevemente no início da seção 1.2 no Capítulo 1, para que o desenvol-
vimento de estruturas no regime linear de evolução seja possível é necessário que as
flutuações em um campo de densidade de matéria, ρ(x, t), levem a um contraste de
densidade que pode ser representado da seguinte maneira:

δ(x, t) = ρ(x, t)− ρ(t)
ρ(t) , (A.1)

onde ρ(x, t) representa o campo de densidades em uma posição comóvel x e ρ a
densidade global ou de fundo (do inglês background). A provável origem dessas
flutuações é que as mesmas sejam oriundas de processos em um Universo muito
primordial e que correspondam a flutuações em escalas quânticas que durante a fase
inflacionária expandiram-se em proporções macroscópicas.

No entanto, em escalas de Megaparsec (escala característica de aglomerados de galáxias,
nosso interesse) o estudo da formação de estruturas permite considerar o conteúdo
de matéria e radiação do Universo como um fluído contínuo logo, a formação e
modelamento dessas estruturas, nesse cenário, podem ser descritas pelas seguintes
equações: (i) A equação da continuidade, expressando a conservação de massa, a (ii)
equação de Euler, descrevendo a aceleração dos elementos do fluído como resultado da
pressão de força gravitacional no fluído e a (iii) equação de Poisson relacionando o
potencial gravitacional a densidade.

Perturbações Newtonianas em Larga Escala: Ao considerarmos o meio como um
fluido de pressão P , densidade ρ, potencial Φ(x, t) e campo de velocidades u em um
univero em expansão, as equações que descrevem o movimento desse fluido são:

∂ρ

∂t
+∇r · (ρu) = 0 , (A.2)

∂u
∂t

+ (u · ∇r)u = −1
ρ
∇rP −∇rΦ , (A.3)

∇2
rΦ = 4πGρ , (A.4)

onde as equações A.13, A.14 e A.15 são as equações da Continuidade, Euler e Poisson,
respectivamente. Porém, para que possamos de fato trabalhar com essas equações é
necessário as expressarmos em termos de coordenadas comóveis, para tanto devemos
estabelecer uma conexão entre as coordenadas físicas de determinado objeto e as suas
coordenadas comóveis.
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Como a localização de um objeto no Universo é especificada por suas coordenadas
físicas r, em um Universo em expansão a evolução desse objeto será ditada pela
expansão de Hubble, de modo que para um Universo idealmente uniforme, apenas a
expansão de Hubble muda as coordenadas. Considerando a expansão de Hubble como
uniforme ao longo do universo, ela pode ser representada por um fator de expansão
universal a(t), tal que a localização r de qualquer objeto será representada por

r(t) = a(t)x . (A.5)

Escolhe-se o fator de expansão (adimensional) tal que a(t0) = a0 = 1 para a atual
época cósmica. Consequentemente, temos que para a velocidade

r(t) = a(t)x→ u = dr
dt

= ȧx + aẋ = ȧx + v , (A.6)

com v ≡ aẋ.

Estabelecidas essas relações, podemos agora obter as relações para as derivadas
temporais e espacias. Enquanto que para a derivada espacial a transformação é
direta,

∇r →
1
a
∇x , (A.7)

para a derivada temporal temos o seguinte

(
∂

∂t

)
r
→
(
∂

∂t

)
x

+
(
∂x

∂t

)
r
· ∇x =

(
∂

∂t

)
− ȧ

a
x · ∇x . (A.8)

Ao perturbar as quantidades ρ, u e Φ com relação ao valores de background, temos os
seguintes valores:

ρ→ ρ(t) + δρ ≡ ρ(t)(1 + δ) , (A.9)

P → P (t) + δP , (A.10)

u→ a(t)H(t)x + v , H(t) = ȧ/a , (A.11)

Φ→ Φ(x, t) + φ . (A.12)

Substituindo as quantidades perturbadas nas equações de evolução do fluido (eq. A.13,
A.14 e A.15), obtemos:

∂δ

∂t
+ 1
a
∇x · (1 + δ)v = 0 , (A.13)
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∂v
∂t

+ 1
a

(v · ∇x) v + ȧ

a
v = − 1

aρ
∇xδP −

1
a
∇x φ . (A.14)

∇2
xφ = 4πGa2ρδ . (A.15)

Devido ao fato de estarmos no regime linear (δ � 1 ) podemos eliminar os termos de
maior ordem, ou seja, δv e (v · ∇x)v e as equações tornam-se:

∂δ

∂t
+ 1
a
∇x · v = 0 , (A.16)

∂v
∂t

+Hv = − 1
aρ
∇xδP −

1
a
∇x φ , (A.17)

∇2
xφ = 4πGa2ρδ . (A.18)

Para obtermos a primeira equação desejada, ou seja, a equação linearizada para o
crescimento de pertubações de densidade, δ(x, t), tomamos o divergente da equação
de Euler (eq. A.17) e substituimos as identidades encontradas pelas equações A.16 e
A.18, logo

∂

∂t
(∇x ·v) +H(∇x ·v) = − 1

aρ
∇2

xδP −
1
a
∇2

xφ , (A.19)

das A.16 e A.18 tiramos que

∇x ·v = −a ∂δ
∂t

, (A.20)

e
∇2

xφ = 4πGa2ρδ , (A.21)

logo, após um pouco de manipulação algébrica, obtemos

∂2δ

∂t2
+ 2H∂δ

∂t
− 4πGρδ = 1

a2ρ
∇2δP , (A.22)

onde o subíndice x do operador ∇ foi suprimido por conveniência. A equação A.22
representa o crescimento de flutuações de densidade num cenário clássico, ilustrando a
competição entre a matéria que “cai” (do inglês infall) pela atração gravitacional e
as forças de pressão. Ainda, se considerarmos, por simplicidade, que a pressão desse
fluido é dependente apenas da densidade, é razoável que δP = ∂P

∂ρ
ρδ de forma que ao

tomarmos a transformada de Fourier (∇ → −k2) da equação anterior, chegamos a:

∂2δk

∂t2
+ 2H∂δk

∂t
− 4πGρδk = − 1

a2ρ
k2∂P

∂ρ
ρδk , (A.23)
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logo,

∂2δk

∂t2
+ 2H∂δk

∂t
+ (k

2c2
s

a2 − 4πGρ)δk = 0 , (A.24)

onde c2
s = ∂P

∂ρ
. Aqui, vemos claramente que a eq.A.24 é equivalente a equação de um

oscilador amortecido (desde que k2c2
s

a2 > 4πGρ ) gerando oscilações no fluido, de modo
que nos casos em que k2c2

s

a2 < 4πGρ o sistema torna-se instável e sofre um colapso
gravitacional. É conveniente nesse ponto, definirmos uma escala característica de
notável relevância que também está associada à formação de estruturas, o comprimento
de Jeans:

λJ ≡
2πa
kJ

= cs

√
π

Gρ
, (A.25)

onde apenas perturbações com k < kJ podem crescer. Contudo, para que o cenário de
formação de estruturas em larga escala fique completo ainda é necessário conhecermos
como as outras quantidades envolvidadas nesse processo, isto é, φ(x, t), g(x, t) e v(x, t)
se comportam frente as pertubações de densidade.

Assim sendo, uma vez que já estabelecemos as equações, na forma perturbada, utilizadas
para descrever o crescimento de contrastes de densidades, podemos agora a partir das
mesmas obter as expressões ainda necessárias. Partindo da equação A.18 e utilizando
que ΩH2 = (8πG/3)ρ, sendo Ω o parâmetro de densidade matéria, a equação Poisson
torna-se

∇2φ = 3
2ΩH2a2δ(x, t) , (A.26)

de modo que a solução para essa equação, ou seja, o potencial gravitacional correspon-
dente às pertubações de densidade, φ(x, t), pode ser encontrado através do emprego
da função de Green. Logo, a solução será:

φ(x, t) = −3ΩH2a2

8π

∫ δ(x′
, t)

|x′ − x| dx
′
, (A.27)

onde a integral é realizada sobre o espaço comóvel x′ . Tendo encontrado o potencial
gravitacional equivalente às pertubações de densidade, estamos aptos a encontrar a
aceleração gravitacional peculiar, g(x, t), ou seja, a aceleração extra em relação ao
background. Sendo assim, tal quantidade é definida como,

g(x, t) ≡ −∇φ
a

, (A.28)
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portanto, derivando a expressão integral em A.27, obtemos a aceleração gravitacional
peculiar

g(x, t) = 3ΩH2a

8π

∫ (x′ − x)
|x′ − x|3 δ(x

′
, t) dx′

. (A.29)

A equação acima mostra que a aceleração gravitacional peculiar é o efeito integrado do
excesso de gravidade induzido pelas flutuações de densidade ao longo do Universo.

O fluxo de velocidade induzido, v, no regime linear pode ser expressado da seguinte
maneira (e.g. Peebles 1980; Hernandez and Jimenez 2013)

v = a
∂

∂ t

{
g

4π Gρ a

}
. (A.30)

Mas, uma vez que estamos no regime linear, g cresce de acordo com um fator universal
representado por Dg, em que

g(t) ∝ Dg(t) ∝
D

a2 →
g

4π Gρ a ∝ D(t) , (A.31)

onde D(t) é o fator de crescimento linear, logo:

v = a
∂

∂ t

{
g

4π Gρ a

}
= 1
D

dD

d t

{
g

4π Gρ a

}
. (A.32)

Vemos aqui, que a velocidade peculiar induzida é diretamente proporcional ao surgi-
mento de acelerações gravitacionais peculiares. Logo, para o fator de proporcionalidade
entre v e g corresponderá a

1
D

dD

d t
= 1
a

a

D

dD

da

d a

d t
= H(t) a

D

dD

da
≡ Hf. (A.33)

Portanto, num regime linear, a velocidade peculiar é caracterizada por

v H f

4π Gρ g = 2f
3HΩ g , (A.34)

em que f é um fator adimensional de crescimento linear para a velocidade que no
regime adotado é uma função analítica de Ω. Logo, aplicando A.29, encontramos a
expressão desejada:

v(x, t) = f(Ω)Ha
4π

∫ (x′ − x)
|x′ − x|3 δ(x

′
, t) dx′

. (A.35)
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O conjunto de equações que representam o crescimento das pertubações de densidade
que dão origem às estruturas que irão posteriormente colapsar é apresentado abaixo.
Tais equações descrevem o crescimento das pertubações em escalas que são substacial-
mente menores do que o raio de Hubble, ou seja, as mesmas sintetizam o crescimento
das estruturas num cenário em que a teoria Newtoniana é capaz de descrever de
maneira satisfatória os processos físicos envolvidos. Esse cenário de formação também
é conhecido como regime linear de formação de estruturas, válido quando os contrastes
de densidades são muito pequenos, δ � 1.



∂2δ

∂t2
+ 2H∂δ

∂t
− 4πGρδ = 1

a2ρ
∇2δP Eq. A.22 ,

g(x, t) = 3ΩH2a

8π

∫ (x′ − x)
|x′ − x|3 δ(x

′
, t) dx′ Eq. A.29 ,

v(x, t) = f(Ω)Ha
4π

∫ (x′ − x)
|x′ − x|3 δ(x

′
, t) dx′ Eq. A.35 .

A.2 O Colapso Esférico

Seja ri o raio de uma casca em algum tempo incial ti, com δi e ρi representando uma
sobredensidade (do inglês overdensity) e densidade de fundo no tempo considerado. A
massa encerrada por essa casca esférica é dada por

M(< r) = 4
3πr

3
i ρi [1 + δi] = 4

3πr(t)
3 ρ (t)[1 + δ(t)] . (A.36)

Utilizando o teorema de Birkhoff (a generalização do teorema de Newton que estabelece
que uma casca esférica não exerce nenhuma força gravitacional na matéria em seu
interior) podemos tratar a dinâmica dessa região esfericamente simétrica ignorando
todo o meio externo à casca. Assim, a equação de movimento para um elemento de
massa na superfície da esfera relativa ao centro da esfera é dada por

d2r

dt2
= −GM

r2 , (A.37)

que ao se integrar resulta em
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1
2

(
dr

dt

)2

− GM

r
= E , (A.38)

onde a constante de integração E representa a energia específica para a casca conside-
rada. Notando que E < 0 corresponde ao caso gravitacionalmente “ligado”, que na
nossa casca esférica provoca um colapso. Os casos de E para os quais tem solução da
equação acima são:

• E = 0: Nesse caso a solução da equação acima é simples

r(t) =
(9GM

2

)1/3
t2/3 , (A.39)

e, lembrando que o fator de escala a ∝ t2/3 vemos que r ∝ a, ou seja, a massa
da casca esférica cresce na mesma taxa que o Universo, implicando no não
surgimento e colapso de estruturas.

• Para E < 0, a solução pode ser escrita na forma paramétrica

r = A(1− cosθ) (A.40)

t = B(θ − senθ) (A.41)

com θ ∈ [0, 2π], com A = GM/2|E| e B = GM/(2|E|)3/2 implicando em A3 =
GMB2. Da solução para o caso E < 0 fica evidente os seguintes acontecimentos:
(i) a casca se expande a partir de r = 0 em θ = 0 (t = 0); (ii) a casca alcança
um raio máximo rmáx em θ = π (t = tmax = π B); (iii) a casca colapsa de volta
para r = 0 em θ = 2π (t = tcoll = 2tmax).

O tempo de máximo tamanho da casca é chamado de tempo de “virada” (do inglês turn-
around), tta = tmax, enquanto o tempo de colapso é chamado de tempo de virialização
tvir = tcoll = 2tta. Para obter mais informações a respeito da formação e evolução de
estruturas no regime não-linear, devemos fazer uso dos conceitos de conservação de
energia. Sob a aproximação de que a velocidade inicial da casca esférica se deve somente
ao fluxo de Hubble, temos o seguinte: vi = dri/dt = d(axi)/dt = ȧxi+aẋi ' ȧxi = Hiri.
De forma que a energia inicial da casca é

Ei = Ki + Ui = 1
2 H

2
i r

2
i −

GM

ri
, (A.42)

porém usando

M = 4
3π r

3
i ρi(1 + δi) = H2

i r
3
i

2G (1 + δi) (A.43)
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obtemos a seguinte expressão para a energia Ei = Ki −Ki(1 + δi). Como o colapso
da casca ocorre para Ei < 0, temos que δi > 0. Consequentemente, em um universo
Einstein-de Sitteri (isto é, espacialmente plano (flat) e dominado pela matéria) as
sobredensidades de matéria irão colapsar.

Na “virada” (θ = π e t = tmax) a casca tem energia cinética nula, ou seja, Kta = 0,
portanto

Eta = Uta = −GM
rmax

= −H
2
i r

3
i

2rmax
(1 + δi) , (A.44)

que ao ser comparada a energia inicial: Ei = −Kδi = −(H2
i r

2
i ) δi/2, resulta na seguinte

expressão a partir da conservação de energia

Eta
Ei

= 1 = ri
rmax

1 + δi
δi

(A.45)

de maneira que a relação entre os raios em função das flutuações iniciais δi, será

rmax
ri

= 1 + δi
δi
' δ−1

i , (A.46)

aqui, uma importante interpretação emerge: A eq.A.46 nos mostra que o raio de
“virada” depende apenas da sobredensidade inicial de matéria (não da massa atual
encerrada pela casca).

Continuando a evolução da sobredensidade de matéria interior a casca, temos que a
densidade média no interior da casca esférica será

ρ = 3M
4π r3 = 3M

4π A3 (1− cosθ)−3 , (A.47)

e para a densidade média de fundo temos

ρ = 1
6π G t2 = 1

6π GB2 (θ − senθ)−2 , (A.48)

sabendo que ρ = ρ(1 + δ), encontramos o seguinte valor, normalizado pela densidade
de fundo, para a densidade média no interior da casca

1 + δ = ρ

ρ
= 9

2
(θ − senθ)2

(1− cosθ)3 ≈ 5.55 , (A.49)

iEmbora tenhamos utilizado o modelo Einstein-de Sitter para descrever o colapso esférico das
estruturas consideradas, é importante ressaltar que já existem generalizações do modelo para diferentes
cosmologias, por exemplo, Basilakos et al. 2010 e Lee 2010.
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equivalendo ao seguinte contraste de densidade, δ ≈ 4.55. Logo, as cascas esféricas
começam a colapsar quando sua densidade alcança 5.55 vezes o valor da densidade de
fundo, ρ.

O modelo do colapso esférico é válido até o momento em que as cascas esféricas
passam a se cruzar, de modo que após o cruzamento a massa, M(< r), passa a não
ser mais conservada. No entanto, se re-escrevermos as equações A.40 e A.41 (soluções
paramétricas para o caso E < 0) em função do raio máximo que a esfera atinge no
instante tmax, temos o seguinte par de equações

r

rmax
= 1

2(1− cosθ) & t

tmax
= 1
π

(θ − senθ) , (A.50)

onde notamos mais explicitamente que para θ = 2π, equivalendo a t = 2 tmax, a
contração da região esférica ocorrerá até r → 0, ou seja, uma singularidade. Porém,
antes desse momento as cascas esféricas começam a interagir gravitacionalmente por
meio de oscilações individuais das mesmas, ocorrendo trocas de energia até o sistema
alcançar o chamado estado de virialização.

Virialização, significa que o sistema “relaxa” para o equilíbrio virial, onde passa a ser
válido o teorma do Virial, 2K + U = 0. Assim, a relação entre o raio do virial e o raio
de “virada” que se espera para que haja a virialização de uma casca esférica pode ser
encontrada da seguinte maneira:

{
Equilíbrio V irial : 2Kf + Uf = 0
Conservação de Energia : Ef = Kf + Uf = Ei = Eta ,

assim, uma vez que

Eta = Uta = −GM
rta

& Ef = Uf/2 = −GM2 rvir
, (A.51)

encontramos que

rvir = rta/2 , (A.52)

ou seja, uma casca esférica virializa na metade do seu raio de “virada” e a densidade
média de matéria encerrada pela casca é 8 vezes mais densa do que no raio de “virada”,
isto é, do que quando o halo começa a colapsar. A figura 1.3 mostrada na seção 1.3
exemplifica a sequência de processos compreendidos no modelo do colapso esférico,
aqui descrito.
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A.3 A Esfera Isotérmica

Após o colapso e a relaxação violenta, a estrutura dos objetos virializados (halos de
matéria) que condensam fora do fundo (do inglês background) do universo é comumente
caracterizada por um modelo de perfil de densidade baseado na ideia de que as regiões
virializadas são isotérmicas, isto é, que a temperatura ou energia cinética média das
partículas são constantes ao longo do aglomerado, tendo em vista que a distribuição
de velocidades na região relaxada é bem descrita por uma Maxwelliana. Assim, em
aglomerados regulares, a densidade espacial de galáxias aumenta para regiões centrais,
que são chamadas de núcleos (do inglês cores) dos aglomerados. Fora dos núcleos dos
aglomerados a densidade de galáxias decresce levemente até que a mesma desaparece
no fundo dos objetos não relacionados ao sistema. Desvios dessas características
podem ser indicativos de irregularidades nas estruturas, com implicações sobre o
estado dinâmico dos sistemas. Portando, a distribuição espacial de galáxias em um
aglomerado regular pode ser modelada pela distribuição de massa em uma esfera de
gás isotérmico. Tal perfil de densidade é sugestivavemente conhecido como a esfera
isotérmica, vide Oegerle W. (1990) e Iliev and Shapiro (2001) para revisões sobre o
assunto.

Para encontrarmos a forma da distribuição de densidade para esse sistema com simetria
esférica é necessário que usemos a equação para o equilíbrio hidrostático. Relembrando
que a distribuição de velocidade esperada é uma distribuição gaussiana na qual as
partículas possuam a mesma dispersão de velocidades, temos aproximadamente que

dP

dr
= d(ρ σ2)

dr
= σ2 dρ

dr
= −GρMr

r2 . (A.53)

Podemos supor que a solução para essa equação pode ser dada por meio de uma lei de
potência, pois sabemos que a equação de equilíbrio hidrostático requer uma densidade
que diminua com o raio, logo supomos uma solução da forma ρ = ρ0(r/r0)−α. Sendo
essa a densidade, a massa contida na região será

Mr =
∫ r

0
dm = ρ0

∫ r

0

(
r′

r0

)−α
4π r′2 dr′ = 4πρ0r

3
0

1
3− α

(
r

r0

)3−α
. (A.54)

Aqui, notamos que para α ≥ 3 não existem leis de potências que sejam bem comportadas
na origem e que contenham massa finita quando r −→ ∞. Mas se substituimos a
expressão para ρ e a eq.A.54 na equação hidrostática (eq.A.53), obtemos

− ασ2 ρ0 r
−1
0

(
r

r0

)−α−1
= −4π Gρ2

0 r0

3− α

(
r

r0

)1−2α
. (A.55)
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Consequentemente, as potências de r tem de ser as mesmas em ambos os lados, o que
nos leva a 1− 2α = −α− 1, ou α = 2, e

σ2 = 2π Gρ0 r
2
0

Mr = 4πρ0 r
2
0 r

= 2σ2 r/G

ρ = σ2/2π G r2 ,

(A.56)

onde observamos que a densidade tende ao infinito na origem e que a massa é propor-
cional ao raio na origem. Porém, devemos impor que a densidade deve ser finita. Para
isso “truncamos” a esfera em raio, isto é, limitamos a esfera de modo a evitar grandes
raios. Esse “truncamento” é realizado considerando os seguintes motivos (Longair
2008): (i) em grandes distâncias, a densidade de partículas torna-se tão baixa que o
livre caminho médio entre as colisões é muito longo. Consequentemente, a escala de
tempo de termalização torna-se maior do que a escala de tempo do sistema. O raio
onde isso ocorre é conhecido como raio de Smoluchowski; e (ii) as galáxias (partículas)
mais distantes são “arrancadas” do sistema (stripped) por interações de maré com
os vizinhos do mesmo. Esse processo define um raio de maré, rt, para o aglomerado.
Portando, se os aglomerados são modelados por esferas isotérmicas é razoável que um
corte adequado em grandes raios seja introduzido, resultando numa massa total finita.
O resultado ρ = σ2/2π G r2 na eq.A.56 é chamado de esfera isotérmica singular.

Navarro et al. (1996) deduziram em suas simulações númericas que a distribuição de
matéria presente nos aglomerados tem perfis de densidade auto-similares quando a
coordenada radial é normalizada por um raio contendo um contraste de densidade de
δ = 200. Essencialmente, definindo a densidade como

δ(rδ, z) ≡
3Mδ(rδ)

4π ρc(z) r3
δ

, (A.57)

onde ρc(z) = ρc0(1 + z)3 e ρc0 = 3H2
0/(8 π G), eles encontraram que aglomerados

são bem descritos por um perfil de densidade da forma ρ(x) ∝ x−1(1 + cx)−2, onde
x = r/r200. A variação em c(≈ 5−10) com a massa, parâmetros cosmológicos, e redshift
é considerada pequena conforme os estudos de Cole and Lacey (1996), Bartelmann
et al. (1998) e Eke et al. (1998), dando assim suporte ao cenário no qual os aglomerados
de galáxias formam uma família homóloga quando escalonados por uma determinada
densidade (e.g. Hjorth et al. 1998). Estudos ópticos (e.g. Carlberg et al. 1997b)
e observações de lentes (lensing) (e.g. Fischer and Tyson 1997) dão suporte a essa
hipótese.

Para aglomerados em uma situação próxima do equilíbrio (Natarajan et al. 1997), o
teorema do virial garante que para as componentes acolisionaisM(r) ∝ r〈 v2 〉r. Então,
se auto-similaridade implica que a constante de proporcionalidade depende apenas da
sobredensidade (do inglês overdensity) adotada. Para a temperatura global em raio-X,
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a mesma é assumida ser proporcional à dispersão média de velocidade global da matéria
escura, ou seja, TX ∝ 〈 v2 〉r. Assim, combinando essas hipóteses (quase-equilíbrio,
auto-similaridade, e proporcionalidade entre a dispersão de velocidade da matéria
escura e temperatura em raio-X) chegamos a uma simples relação de escala entre a
massa característica, o raio em uma dada sobredensidade e a temperatura global em
raio-X do gás quente. A relação é a seguinte

Mδ(rδ) = kδ rδ TX , (A.58)

em que kδ é uma constante dependendo de δ. A equação acima expressa a invariância
estrutural dos aglomerados de galáxias sobre mudanças em massa e em redshift, não
dependendo de qualquer perfil de densidade ou hipótese de equilíbrio hidrostático.
Ou seja, a eq.A.58 nos mostra que os aglomerados de galáxias, para determinado
estado dinâmico, devem ser estruturalmente similares (homólogos) diferindo apenas
por escala.
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