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 Galáxia típica: ~ 1011 estrelas⇒ 1011 M em estrelas
 Aglomerado típico: ~ 102 – 103 galáxias ⇒ 1013 – 1014 M em estrelas
 Meio Inter-Galáctico (ICM): ~ 2-20 × 1013 M

 Massa de Aglomerados (Virial, raios-X, Lentes): 1014 – 1015 M
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Bullet Cluster
É considerada a maior evidência de existência de matéria escura pois

revela separação de componente bariônica e escura após uma colisão de
aglomerados de galáxias.
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Dinâmica do Universo em Expansão
Utilizando simplesmente as leis de Newton:

Como a densidade é proporcional a R-3, definiremos R0 =1 como um
momento de referência para expansão do universo e trataremos da
densidade de forma relativa.

Para integrar isso fazemos como em sistemas planetários:

;

Lembrando que:

Que pode ser reescrito como:

onde k é uma constante de integração. Disso chegamos finalmente a:

k = 0

k > 0

k < 0



Importância do Efeito Relativistico
Quanto mais nos afastamos no universo, maiores são as velocidades

observadas dos objetos se afastando de nós, mas essas não podem violar o
princípio que a velocidade da luz é constante. Assim, pela relatividade:

( ) 0S fz1f +=

Onda se deslocando na direção da fonte:

Isso reflete algumas novas definições para
compensar o efeito de expansão do universo,
define-se a distância comóvel a partir da distância
medida pela luminosidade:

( ) CML dz1d +=

Consequentemente a distância pelo tamanho
angular de uma fonte passa a ser descrito como:
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Afetando também a luminosidade:
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• fração da massa em gás quente: ~ 0.07
(0.03 a 0.15 h-1.5 dentro de 1.5 h-1 Mpc)

• fração da massa em estrelas, gás frio, poeira:
~0.02 – 0.03

Frações de Massas No Universo e Energia Escura



Outros Resultados de Supernovas
Estes resultados são de Francis Farley (2009) e Nielsen et al. (2015) são

relevantes:



Outros Resultados de Supernovas
Resíduos não proveem uma evidência convincente para aceleração

cósmica a partir de supernovas do tipo I.



Hubble Ultra Deep Field
Filtros B, V I, ~ 3 arcmin de largura em região quase desprovida de extinção

(α = 3h32m40s e δ = −27o48’00’’). Objetos mais fracos tem magnitude 30.



Observações de Galáxias em Altos Redshifts
Confirmação espectroscópica muito difícil.



Espectros em Função do Redshift
Os espectros se tornam a gradativamente menos intensos e com as linhas

espectrais padrões fora da região de detectabilidade usual. As linhas do UV
passam a aparecer no óptico.
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Efeitos do Redshift nas Magnitudes Medidas
Magnitudes sofrem variação em cada infinitésimo de frequência devido ao

redshift. Desse modo:

Sendo o módulo da distância:

As magnitudes vão depender da faixa de
frequências:

Sendo R e Q as bandas passantes não
necessariamente iguais. A luminosidade
dependerá de z:

Módulo da distância

Correção K

Efeito
instrumental

Fluxo de objeto de referência

Fluxo de objeto de interesse



Simplificando a expressão para os mesmo filtros e escrita em comprimento
de onda. Diferenças em fluxo

Poggianti (1997)

Efeitos do Redshift nas Magnitudes Medidas



O Redshift Fotométrico
Invertendo o processo anterior, medindo as diferenças em fluxo média em

relação às esperadas pode-se estimar redshifts. Em observações baseadas em
Terra teríamos acesso a 2,5 < z < 6 entre 3000Å a 10000 Å (Steidel et al 2003 Ap
J 592 728). Considerando as SEDs típicas no diagrama cor-cor:

Steidel et al 1996



Mas nota-se que a inclusão de objetos do 
ramo assintótico das gigantes e 
população intermediária afetam medidas 
feitas no infravermelho próximo (Marasto
2005, Charlot & Bruzual 2007)

Na banda K fluxo é basicamente 
determinada pela população velha (e.g. 
Bruzual & Charlot 2003, PEGASE, 
Starburst99)

Deve-se prever que no passado, populações estelares diferente das que
observamos atualmente podem contribuir de formar significativamente
diferente do que acontece atualmente. Necessidade de integrar códigos de
evolução estelar.

K

Ji z

Potenciais Problemas



Recursos SDSS

http://astro.uchicago.edu/cosmus/projects/sloangalaxies/



Estruturas em Larga Escala



NOTE “Homúnculo”
ou “dedo de Deus” no 
Aglomerado de Coma

Distribuição de Galáxias em Grande Escala
Desde 1980 se fez a primeira tentativa para mapear a distribuição

tridimensional de galáxias em grandes escalas usando o redshift.
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 LSC: Distribuição de galáxias
com r < 30 Mpc;

 CfA: Em 1980 primeira
distribuição profunda (z completo
até m = 15.5
• Distribuição inomogênea;

• Aglomerados de galáxias;

• Filamentos de galáxias;

• Vazios (Voids) ~ 50 Mpc;

Aglomerados ricos 
interseção de filamentos

Galáxias de campo ou grupos



Distribuição de Galáxias em Grande Escala: Las Campanas
Las Campanas Redshift Survey

(LCRS) cobre 700 graus quadrados e 6
faixas, contendo 24000 galáxias com
redshifts determinados.

Associado à 
distância

Existem estruturas maiores? 

Gott et al 2005 ApJ 624, 463; Nichol et al 2006, MNRAS 368,1507

Grande Muralha CfA (180 Mpc = 5.8 Mly, 
descoberta em 1986

Super aglomerado de galáxias

Grande Muralha Sloan em 2005 (450 Mpc
= 1.5 Gly, com dezenas de aglomerdos
ricos

δ ~ −3°

δ ~ +24°



Conclusões com Surveys Maiores
Universo é homogêneo a partir de 250 Mpc, o que corrobora com o

princípio cosmológico. "isto de uma escala suficientemente grande, as
propriedades do Universo são as mesmas para todos os observadores.”



Quasares Como Traçadores de Estrutura em Larga Escala
Por se tratarem dos objetos mais brilhantes que conseguimos detectar, os

quasares permitem traçar a macro estrutura do Universo.



Plotando Dados no TopCat



Contagem de Galáxias

SDSS



Obtém-se as diferentes componentes da mesma forma como é feito com a 
radiação cósmica de fundo em microondas (CMB):

O Espectro de Fundo Eletromagnético

Remove-se o ruído 
dos detectores

No entanto:

• Subtrações ampliam erros;
• Em certas bandas sinal é mínimo.

⇒

Sinais do Sistema 
Solar e Padrão de 
Dipolo

⇒
-

Sinais da Galáxia

⇒
-

etc...

Robert Wilson                Arno Penzias



Com maior resolução angular mais componentes tiveram que ser 
extraídas:

Subtração das Componentes de Foreground do Planck

https://wiki.cosmos.esa.int/planckpla2015/index.php/CMB_and_astrophysical_component_maps



Radiação Cósmica de Fundo
Diferentes sub-estruturas no processo de subtração de fontes conhecidas.



Formação de Estruturas no Universo
O mapeamento do céu feito pelos projetos COBE e WMAP revelaram

assimetrias na radiação cósmica de fundo de 2.7 K.

COBE WMAP PLANCK



Curva de Radiação de Fundo de Céu
Temperatura de corpo negro de ~3K compatível com o que se esperaria

para uma origem explosiva do Universo.



Radiação Cósmica de Fundo: Limites
Para fazer o Hélio, as temperaturas devem ser de 109 K e densidades ~ 10-5

g/cm3. Gamov estimou a presença de uma radiação remanescente da formação
do Universo.

Como:

Sabendo que a temperatura cai com R:



Radiação Cósmica de Fundo
Diferentes sub-estruturas no processo de subtração de fontes conhecidas.



Mapa de Ondas Gravitacionais
Trabalho na Nature:

http://www.nature.com/news/gravitational-wave-finding-causes-spring-cleaning-in-physics-1.14910



Formação Galáctica
O que podemos inferir da observação do disco, bojo e halo da Via Láctea?

Artigo “seminal” sobre a formação da Via Láctea de Eggen, Lynden-Bell &
Sandage (1962) “Evidence from the motions of old stars that the Galaxy
collapsed” => Modelo ELS ou ELS62



Formação de Estruturas: Top-Down
No cenário Top-Down a radiação do evento do Big Bang teria suavizado

qualquer flutuação de matéria, formando estruturas achatadas em forma de
panqueca. Apenas a após o desacoplamento da radiação estuturas
colapsariam em fragmentos que virariam galáxias.

Nesse cenário é mais facil explicar a existência de conexões entre as galáxias e vazios de baixa
densidade.

MJ ~ 2x106 Msun



Formação de Estruturas: Bottom-Up
Estruturas menores colapsam primeiro e se combinam para formar as

galáxias. Requer que o padrão de densidade tenha aproximadamente o mesmo
tamanho de galáxias pequenas de hoje.



WMAP 2003: flutuações mais fortes ocorrem em tamanhos da ordem 
de 0.5o a 1o  Universo plano (Sky & Telescope, Oct. 2003, p. 39)

k = –1aberto k = 0plano

k = +1fechado

Flutações de Radiação, Massa e Geometria do Universo



Simulação Numéricas
Simulação do Milênio (bilhões de partículas)



Parte visível

Matéria Escura

Simulações Numéricas



Millennium



Moore et al. 1999, ApJL 524, L19

O Problema do Número de Satélites



Mapa do Universo



Mapa do Universo



Mapa do Universo



Mapa do Universo
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Mapa do Universo
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