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Resumo
Esforços observacionais significativos têm sido direcionados para investigar a natureza

da chamada energia escura. No entanto, dado o grande número de possibilidades teóri-

cas, esta tarefa não é possível baseando-se apenas em dados observacionais. Nesta tese,

investigaremos a energia escura através da abordagem termodinâmica, isto é, discutire-

mos algumas propriedades termodinâmicas desta componente energética assumindo um

parâmetro da equação de estado (EoS) geral dependente do tempo ω(a) = ω0 + ωaf(a),

onde ω0 e ωa são constantes e f(a) pode assumir diferentes formas. Mostraremos que

limites muito restritivos podem ser colocados no espaço ω0 − ωa quando dados obser-

vacionais recentes são combinados com os vínculos termodinâmicos derivados. Além

disso, incluímos um potencial químico µ não nulo e um parâmetro da EoS variável do

tipo ω(a) = ω0 + F (a), portanto mais geral, nesta descrição termodinâmica. Derivamos

expressões gerais para a densidade de entropia e o potencial químico, notando que a tem-

peratura da energia escura T e µ evoluem da mesma maneira no decorrer da expansão

cósmica. A positividade da entropia S é usada para impor limites termodinâmicos ao pa-

râmetro da EoS ω(a). Em particular, encontramos que um comportamento tipo phantom

ω(a) < −1 é permitido somente quando o potencial químico é uma quantidade negativa

(µ < 0). Termodinamicamente falando, um tratamento completo foi proposto, quando

abordamos a interação entre matéria e energia escuras.

Palavras-chave: Energia escura, matéria escura, termodinâmica.
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Abstract
Significant observational effort has been directed to unveiling the nature of the so-called

dark energy. However, given the large number of theoretical possibilities, it is possible

that this a task cannot be based only on observational data. In this thesis we investigate the

dark energy via a thermodynamics approach, i.e., we discuss some thermodynamic pro-

perties of this energy component assuming a general time-dependent equation-of-state

(EoS) parameter w(a) = w0 + waf(a), where w0 and wa are constants and f(a) may as-

sume different forms. We show that very restrictive bounds can be placed on the w0 -

wa space when current observational data are combined with the thermodynamic cons-

traints derived. Moreover, we include a non-zero chemical potential µ and a varying EoS

parameter of the type ω(a) = ω0 + F (a), therefore more general, in this thermodynamical

description. We derive generalized expressions for the entropy density and chemical po-

tential, noting that the dark energy temperature T and µ evolve in the same way in the

course of the cosmic expansion. The positiveness of entropy S is used to impose ther-

modynamic bounds on the EoS parameter ω(a). In particular, we find that a phantom-like

behavior ω(a) < −1 is allowed only when the chemical potential is a negative quantity

(µ < 0). Thermodynamically speaking, a complete treatment has been proposed, when

we address the interaction between matter and energy dark.

Keywords: Dark energy, dark matter, thermodynamics.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

A compreensão do universo foi um desejo incansável ao longo dos anos da histó-

ria humana, desde as civilizações mais antigas e perdurando até os dias atuais. A cosmo-

logia é área da física que estuda a estrutura e evolução do universo como um todo, e seu

principal objetivo é estabelecer um modelo que explique as observações astronômicas sa-

tisfatoriamente. Tais observações estão cada vez mais precisas, limitando assim a gama de

possibilidades teóricas. Ao mesmo tempo, teorias mais elaboradas sugerem a existência

de novos efeitos físicos e fornecem um direcionamento para as observações e os experi-

mentos. Portanto, a cosmologia moderna vem se construindo numa relação crucial entre

teoria e observação.

O primeiro modelo de universo o qual teve uma elaboração matemática formal

foi proposto por Albert Einstein na formulação da Teoria da Relatividade Geral (TRG)

[1] em 1915. Entretanto, suas equações de campo implicavam que o universo colapsaria

sobre si próprio devido à ação de sua própria gravidade. Como Einstein imaginava um

universo estático (e estável), ele precisou adicionar um novo termo às suas equações de

campo para contrabalancear a gravidade atrativa de toda matéria presente no universo,

funcionando como uma espécie de antigravidade, sendo este termo denominado cons-

tante cosmológica Λ [2]. Isto aconteceu em 1917, dois anos após a elaboração da TRG.

Ainda neste mesmo ano, de Sitter [3] obteve uma solução das equações de Einstein para

o vácuo com termo cosmológico, cuja interpretação era de um universo que estaria em

expansão. Outro resultado teórico favorecendo o universo em expansão foi obtido poste-

riormente por Alexander Friedmann [4, 5] em 1922 e 1924, porém sem considerar a cons-

1



Capítulo 1. Introdução 2

tante cosmológica nas equações de campo. Em 1927, independentemente dos trabalhos

de Friedmann, Georges Lemaître [6] afirma que o universo está em expansão baseando-se

nos trabalhos de Vesto Slipher, sendo o primeiro a propor a idéia do Big Bang. As soluções

expansionistas tiveram uma enorme credibilidade em 1929 quando Edwin Hubble [7], ao

observar o desvio para o vermelho (redshift) dos espectros de algumas galáxias, concluiu

que tais galáxias estão continuamente afastando-se uma das outras com as velocidades de

recessão proporcionais às suas distâncias, enunciando a famosa Lei de Hubble1. Esta foi

a evidência que consolidou a aceitação do modelo de universo em expansão, e Einstein, o

qual defendia um universo estático, chegou a declarar que a constante cosmológica Λ foi

o maior erro de sua vida.

Entretanto, a constante cosmológica não foi abandonada, de tal modo que

Zel’dovich nos anos 60 deu uma outra interpretação a Λ [9, 10]. Ele mostrou que o ten-

sor energia-momento do vácuo, decorrente das flutuações dos campos quânticos, tinha as

mesmas propriedades de Λ. A partir daí, a constante cosmológica passou a ser associada

à energia do vácuo. Mais adiante, nos anos 80, ao considerar modelos expansionistas com

Λ, agora admitindo um universo acelerado, permitia-se resolver um problema insistente

na teoria padrão, o problema da idade do universo, fornecendo valores maiores do que

as idades das estruturas mais velhas observadas. Adicionalmente, a teoria da inflação

[11, 12, 13, 14] previa um universo plano (Ωtotal = 1). Mesmo admitindo a existência de

matéria escura, ainda faltava explicar o que preenchia cerca de 70% do universo. Vários

cosmólogos então associaram esta parcela faltante à constante cosmológica. No entanto,

havia a necessidade de uma evidência observacional da expansão cósmica acelerada.

Na década de 90 foram feitos vários esforços para obter dados observacionais

muito além de nossa galáxia. Uma ferramenta bem adequada para isto era a análise da

luminosidade emitida na explosão de Supernovas do tipo Ia (SNe Ia), isto porque o bri-

lho máximo de uma SNe Ia, além de bem forte, varia muito pouco, permitindo assim a

medida precisa de sua distância mesmo estando muito longe de nossa galáxia. Sabendo

disto, em 1998 dois grupos independentes, O High-z Supernova Search Team (HSST) [15] e

o Supernova Cosmology Project (SCP) [16], ambos usando amostras de calibrações do Ca-
1Alguns autores defendem fortemente que foi Lemaître o primeiro a encontrar a “prévia” (digamos assim) do que

hoje é conhecido como constante de Hubble. Uma discussão bem interessante sobre este fato está presente na referência
[8].
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lán/Tololo survey [17] constataram que as SNe Ia apresentavam um brilho menor do que

esperado. Como consequência, os dados eram ajustados perfeitamente ao se adotar um

modelo cosmológico o qual necessitava uma contribuição aproximadamente de 72% de

uma fonte de energia extra que acelera o universo, sendo esta a energia do vácuo, diferen-

temente das matérias ordinária e escura. Esta portanto foi a primeira evidência concreta

da aceleração do universo. Tal descoberta teve um enorme impacto na cosmologia pa-

drão, sendo agora uma de suas sustentações. Estes trabalhos renderam recentemente o

Prêmio Nobel de Física de 2011 à Adam G. Riess, Brian P. Schmidt e Saul Perlmutter.

Entretanto, apesar de modelos com constante cosmológica concordarem bem com

os dados observacionais, existe um problema fatal a ser considerado. O valor observado

da densidade de energia do vácuo previsto pelo modelo padrão da cosmologia ΛCDM

é cerca de 120 ordens de grandeza menor que o valor previsto teoricamente utilizando

argumentos da teoria quântica de campos. Esse é o famoso problema da constante cosmo-

lógica. Portanto, isto motivou explorar hipóteses mais gerais sobre quem seria o respon-

sável pela aceleração cósmica. No âmbito da TRG, a alternativa mais aceita atualmente

é a energia escura ou quintessência, uma componente que tem pressão negativa (agindo

como antigravidade) e tem como caso particular a constante cosmológica.

A energia escura tem sido estudada sob dois contextos diferentes. O primeiro

sugere que ela é representada por um campo escalar de quintessência ϕ, onde toda sua

dinâmica é obtida através do tensor energia-momento para um campo escalar, escolhendo

uma forma específica para o potencial V(ϕ) associado a este campo. No outro contexto,

assume-se a energia escura como um fluido exótico com equação de estado p = ωρ, onde

p é sua pressão (negativa), ρ a sua densidade de energia e ω o parâmetro da equação de

estado, o qual pode ser considerado constante ou dependente do tempo. É neste segundo

contexto onde esta tese está apoiada, isto é, a nossa hipótese é que a energia escura seja um

fluido relativístico em expansão, e portanto, iremos aplicar toda a base da termodinâmica

de fluidos relativísticos à mesma, no intuito de entender como suas grandezas básicas

evoluem com a expansão cósmica do ponto de vista termodinâmico.

Descreveremos a seguir como esta tese está elaborada. No capítulo 2 faremos uma

revisão sobre a cosmologia padrão, mostrando as equações básicas da sua evolução base-
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adas na relatividade geral. Mostraremos também alguns suportes observacionais onde a

cosmologia padrão está apoiada, como a radiação cósmica de fundo, as oscilações acústi-

cas de bárions e os dados de explosões de supernovas tipo Ia. Descreveremos também o

método estatístico que utiliza estes dados observacionais os quais servirão de base para

realizarmos o teste cosmológico nas nossas análises descritas nos capítulos posteriores.

Ainda neste capítulo, mostraremos brevemente alguns problemas da cosmologia padrão

e os modelos alternativos ao modelo ΛCDM, como também algumas formas de parame-

trizar ω, as quais iremos utilizar para nossos propósitos.

A seguir, no capítulo 3 apresentamos a base termodinâmica de fluidos relativís-

ticos. Quando adotamos a condição na qual o universo é representado por um modelo

de fluido em expansão, e isto é crucial para os objetivos desta tese, devemos recorrer às

equações de movimento do mesmo, seja no caso em que há processos irreversíveis (fluido

imperfeito) ou não (fluido perfeito). Neste sentido, faremos uma discussão conceitual so-

bre os princípios básicos que norteiam a termodinâmica padrão de fluidos, como também

a descrição matemática das grandezas fundamentais e das leis de conservação. Por fim,

mostraremos a dedução da expressão que governa a evolução da temperatura do fluido

em termos de todos processos dissipativos.

Considerando a energia escura como um fluido relativístico, utilizaremos toda

descrição termodinâmica de fluidos relativíticos para descrever, no capítulo 4, seu com-

portamento termodinâmico. Inicialmente iremos ilustrar qual a consequência termodinâ-

mica de um fluido expandindo com pressão negativa, algo não presente na física padrão.

Mostraremos também a possibilidade de estudar a energia escura levando em considera-

ção que no regime phantom sua temperatura absoluta possa ser negativa, desafiando mais

uma vez nossa intuição, mas que é defendida fortemente por alguns autores. Posterior-

mente, iremos mostrar a possibilidade de o fluido entrar no regime phantom sem violar

a positividade da entropia e sem apelar a temperaturas negativas, graças à inclusão do

potencial químico.

No capítulo 5 iremos mostrar a primeira parte da contribuição original desta tese.

Baseados na hipótese que a temperatura da energia escura é positiva definida ao longo da

evolução cósmica, iremos descrever seu comportamento termodinâmico considerarando o
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parâmetro da equação de estado variável no tempo, isto é, ω = ω(a). Isto será feito em dois

contextos diferentes, o primeiro considerando o potencial químico do fluido nulo (µ = 0)

e o outro considerando-o não nulo (µ ̸= 0). Veremos neste cenário como as grandezas bá-

sicas evoluem com a expansão cósmica, tal como a densidade de energia, a temperatura,

o potencial químico e a densidade de entropia. O fato de ω = ω(a) implicará diretamente

à energia escura mimetizar o comportamento de um fluido com um único processo dissi-

pativo, a viscosidade volumar. A fim de satisfazer a positividade da entropia e a segunda

lei da termodinâmica, vínculos termodinâmicos serão impostos ao parâmetro ω, o qual

terá seus valores ainda mais restritos quando incuirmos vínculos observacionais. Posteri-

ormente ao considerarmos o potencial químico, obteremos uma abordagem geral para a

termodinâmica da energia escura, pois as abordagens descritas no capítulo 4 aparecerão

como casos particulares.

Por fim, no capítulo 6 mostraremos a outra parcela da nossa contribuição original.

Considerando agora a interação do setor escuro, no contexto da interação entre matéria e

energia escuras, iremos aplicar o tratamento termodinâmico do caso ω = ω(a). Adotare-

mos o cenário VAMP (variable mass particle) o qual permite à massa das partículas variar no

tempo, permitindo assim a conservação do número de partículas das componentes escu-

ras. Veremos quais implicações serão geradas nos vínculos termodinâmicos do parâmetro

ω.

As nossas contribuições, como descritas nos capítulos 5 e 6, estão presentes nas

seguintes referências

• SILVA, R.; GONÇALVES, R. S.; ALCANIZ, J. S.; SILVA, H. H. B. Thermodyna-

mics and dark energy. Astron. Astrophys., v.537, A11, 2012. Disponível em

arXiv:1104.1628[astro-ph.CO].

• SILVA, H. H. B.; SILVA, R.; GONÇALVES, R. S.; ZHU, Z. -H.; ALCANIZ, J. S. General

treatment for dark energy thermodynamics. Phys. Rev. D, v.88, a.127302, 2013.

Disponível em arXiv:1312.3216[astro-ph.CO].

• SILVA, H. H. B.; SÁNCHEZ, J. E. G.; ALCANIZ, J. S.; SILVA, R. Thermodynamics of

coupled quintessence models. Submetido para publicação.



CAPÍTULO 2

COSMOLOGIA PADRÃO E A ACELERAÇÃO DO UNIVERSO

Quando nos referimos ao estudo da evolução do universo como um todo deve-

mos nos direcionar ao modelo cosmológico padrão ou modelo do Big Bang. Este modelo

afirma que o universo na sua fase inicial era bem quente e denso, no qual foi se expan-

dindo adiabaticamente, a partir de uma explosão violenta até os dias atuais, cerca de 14

bilhões de anos depois. Neste capítulo serão mostradas as equações básicas nas quais a

cosmologia padrão está apoiada, bem como as evidências observacionais que sustentam

tal modelo. Também serão discutidos alguns problemas em aberto na cosmologia padrão

e as alternativas propostas, as evidências observacionais da aceleração cósmica e o grande

desafio da cosmologia moderna: entender o mecanismo por trás do “lado escuro” do uni-

verso.

2.1 Equações dinâmicas do universo

O modelo cosmológico padrão é baseado no princípio cosmológico, o qual afirma

que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas de distância e, portanto,

não há nenhum observador privilegiado em qualquer parte do cosmos. Uma consequên-

cia puramente cinemática da isotropia e da homogeneidade é a representação da métrica

quadridimensional pelo elemento de linha de Friedmann-Robertson-Walker (FRW) [18]

ds2 = dt2 − a2(t)

[
dr2

1− kr2
+ r2dθ2 + r2sen2dϕ2

]
, (2.1)

onde a(t) é o fator de escala e k é o parâmetro de curvatura, que indica um universo aberto

6
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(k = 1), fechado (k = −1) ou plano (k = 0).

A dinâmica do universo é obtida pelo uso da métrica de FRW nas equações de

Einstein da teoria da relatividade geral (TRG), sendo estas escritas como

Rµν −
1

2
gµνR = χTµν , (2.2)

onde Rµν ≡ Rα
µαν é o tensor de Ricci, R ≡ Rµ

µ é o escalar de Ricci, χ ≡ 8πG é uma constante

e Tµν é o tensor energia-momento que engloba todo conteúdo energético do universo. Por

simplicidade, adota-se a forma de fluido perfeito para o tensor energia-momento

Tµν = (ρ+ p)uµuν − pgµν , (2.3)

onde ρ e p são, respectivamente, a densidade de energia e a pressão do fluido, e uµ =

(1, 0, 0, 0) é a quadrivelocidade do fluido medida por um observador comóvel.

Portanto, das equações (2.1) e (2.2) obtemos duas equações independentes

(
ȧ

a

)2

+
k

a2
=

8πGρ

3
, (2.4)

2
ä

a
+

(
ȧ

a

)2

+
k

a2
= −8πGp . (2.5)

A equação (2.4) é conhecida como equação de Friedmann, que substituída em (2.5) fornece

uma equação que descreve a aceleração do universo independente da sua curvatura

ä

a
= −4πG

3
(ρ+ 3p) . (2.6)

Note que um universo acelerado (ä > 0) implica em ρ+ 3p < 0.

Combinando novamente (2.4) e (2.5) chegamos à equação da conservação da ener-

gia

ρ̇+ 3
ȧ

a
(ρ+ p) = 0 , (2.7)

que também pode ser obtida ao projetar a derivada covariante do tensor energia-momento

na direção da quadrivelocidade (uµT
µν
;ν = 0).
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Por fim, devemos escolher uma relação entre a densidade de energia e a pressão

do fluido que representa o universo homogêneo e isotrópico. Na grande maioria das vezes

em cosmologia, utiliza-se equação de estado (EoS) p = ωρ, onde ω é o parâmetro da EoS

que identifica o conteúdo do modelo cosmológico. Por exemplo, na fase inicial do uni-

verso a radiação (ω = 1/3) era dominante, assim de (2.7) temos ρr ∝ a−4; Posteriormente,

o universo foi dominado por matéria não-relativística (pressão nula) assim ρm ∝ a−3; E

no estágio atual, o universo pode ser dominado pela energia do vácuo (constante cosmo-

lógica) (ω = −1) implicando ρΛ = constante, ou, por exemplo, pela forma mais geral de

energia escura (quintessência) ρq ∝ a−3(1+ω) com −1 ≤ ω < 0.

Se considerarmos um universo plano (k = 0) podemos usar a equação (2.4) para

definir, em determinado momento, uma densidade de energia crítica (ρcrit)

ρcrit =
3H2

8πG
, (2.8)

logo, para cada componente (i), podemos escrever o seu parâmetro de densidade, definido

como

Ωi ≡
ρi
ρcrit

=
8πGρi
3H2

, (2.9)

onde H ≡ ȧ/a é o parâmetro de Hubble, como veremos adiante.

Outra grandeza relevante é o parâmetro de desaceleração q, definido como

q(t) ≡ −aä

ȧ2
. (2.10)

No instante de tempo em que q > 0 o Universo está desacelerado, caso contrário quando

q > 0 ele está acelerado. Essa análise é muito útil quando queremos saber o redshift de

transição entre a fase acelerada e desacelerada para um certo modelo cosmológico, ao

fazer q = 0.

2.2 Lei de Hubble e o redshift cosmológico

A descoberta do fenômeno da expansão do Universo, ocorrida no ano 1929 por

Edwin Hubble, rapidamente se constituiu em uma das grandes descobertas científicas do
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século XX. Não vivemos em um universo estático, conforme acreditavam os antigos e a

quase totalidade dos cientistas no início de século XX. Juntamente com a teoria da relativi-

dade geral, proposta por Albert Einstein, estas duas descobertas foram fundamentais para

o desenvolvimento da cosmologia moderna. Até os dias atuais discute-se qual o valor

exato da taxa de expansão do universo, já que esta é uma informação crucial para compor

um modelo cosmológico que seja preciso. Atualmente, acredita-se que esta taxa de expan-

são é conhecida com uma precisão da ordem de 10% e nos próximos anos espera-se que

novos experimentos venham possibilitar uma determinação ainda mais precisa desta que

é considerada uma das grandezas fundamentais do universo.

A expansão do universo é entendida através da Lei de Hubble, a qual mostra uma

relação de proporcionalidade entre a velocidade de recessão de um objeto qualquer e sua

distância em relação a nós, isto é

v = H(t)d , (2.11)

onde

H(t) ≡ ȧ

a
(2.12)

é o parâmetro de Hubble, uma função dependente do tempo e que mede a taxa de expan-

são do universo. Note que ele tem dimensão de inverso de tempo e isso permite estabele-

cer uma escala de tempo característica para o universo. Hubble porpôs tal lei ao observar

as relações entre distâncias e velocidades radiais de algumas galáxias [7] e representando-

as no seu famoso diagrama, como mostra a figura 2.1 (esquerda). O advento de recursos

tecnológicos ao longo dos anos possibilitou um mapeamento sitematicamente melhor e,

consequentemente, o diagrama de Hublle foi aprimorado. A figura 2.1 (direita) mostra

valores de obervações de supernovas do tipo Ia da amostra [22].

Hoje, o valor H0 = H(t0) não tem um valor exato e varia de acordo com o mé-

todo de medida utilizado. Ná época em que Hubble observava as galáxias, ele encon-

trou uma valor de H0 = 530 km s−1 Mpc−1. Já os resultados mais recentes mostram

valores bem mais baixos, como os do satélite WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy

Probe) da NASA que fornecem um valor H0 = 69, 32 ± 0, 80 km s−1 Mpc−1 [19, 20] e os

do satélite Planck lançado pela ESA (European Space Agency) que fornece o seu resul-

tado mais recente de H0 = 67, 30 ± 1, 20 km s−1 Mpc−1 [21]. A fim de minimizar esta
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Figura 2.1: Diagramas de Hubble: do trabalho original do próprio Hubble [7] (esquerda) e da
amostra Constitution [22] (direita). As linhas tracejada, sólida e pontilhada representam ajustes de
H0 = 70 km s−1 Mpc−1, H0 = 65 km s−1 Mpc−1 e H0 = 60 km s−1 Mpc−1 respectivamente.
Figura retirada de [23]. Note que os valores obtidos por Hubble teriam dificuldades de serem
“enxergados” no diagrama da direita, evidenciando portanto o aprimoramento de medições que
alcançam distâncias cada vez maiores.

incerteza, é comum utilizar o parâmetro de Hubble adimensional (h) e assim escrever

H0 = 100h km s−1 Mpc−1.

Por outro lado, observando-se os espectros de radiações de fontes distantes,

percebeu-se que as linhas de absorção e emissão sofriam um desvio sistemático para o

vermelho (maiores comprimentos de onda). O desvio para o vermelho, em inglês redshift,

foi uma evidência de que todos os corpos no Universo (em longa escala) estariam se afas-

tando devido ao aumento de espaço entre eles (ou seja, a expansão) já que este fenômeno é

bem conhecido na física como efeito Doppler. Definindo λ como o comprimento de onda

da radiação no instante da emissão e λ0 como o comprimento de onda no instante em que

ela chega a nós, a porcentagem do quanto λ0 se desvia de λ é dado pelo redshift z

z =
λ0 − λ

λ
. (2.13)

Existe uma importante relação entre o redshift e o fator de escala a(t). Imaginemos,
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por exemplo, um sinal luminoso emitido por uma estrela distante no instante t, nas coor-

denadas de FRW em (r1, θ, ϕ) chegando a um observador na terra que está em (0, 0, 0) no

instante t = t0. O caminho percorrido pela luz deve ser uma geodésica nula [24], portanto

fazendo ds2 = dθ2 = dϕ2 = 0 em (2.1) obtemos

dt

a(t)
= ± dr√

1− kr2
. (2.14)

Como o sinal luminoso percorre o sentido contrário do crescimento de r, enquanto o

tempo passa (t cresce), devemos considerar o sinal negativo acima. Logo, integrando a

equação (2.14) chegamos a

∫ t0

t

dt

a(t)
= −

∫ 0

r1

dr√
1− kr2

. (2.15)

Para a crista de onda consecutiva que sai da fonte no instante t+ δt e chega ao observador

no instante t0 + δt0 teremos de (2.15)

∫ t0+δt0

t+δt

dt

a(t)
= −

∫ 0

r1

dr√
1− kr2

. (2.16)

Como r é uma coordenada comóvel, e considerando que fonte e observador não têm suas

coordenadas comóveis alteradas, as equações (2.15) e (2.16) são iguais. Como δt e δt0

são bem pequenos (sinal luminoso), o fator de escala fica praticamente inalterado nestes

intervalos e portanto
δt0
a(t0)

=
δt

a(t)
, (2.17)

com a(t0) = a0. O comprimento de onda δt0 = λ0 é o que sai da fonte e δt = λ é o que

chega no observador. Sendo assim, utilizando (2.13), chegamos finalmente a

a0
a

= 1 + z . (2.18)

Note que z > 0 implica em a0 > a (universo expande) e z < 0 implica em a0 < a (universo

contrai). Em cosmologia, costuma-se normalizar o fator de escala atual, isto é, hoje temos

a0 = 1 o que corresponde a z = 0.
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2.3 Cosmologia observacional

A aceleração cósmica é um dos mais profundos enigmas da física contemporânea.

Até mesmo os menos exóticos exigem explicações da existência de uma nova componente

penetrante do universo com propriedades físicas anormais que conduzem a gravidade

repulsiva. Ela pode ser a pista crucial que leva à compreensão da interação entre a gra-

vidade e o vácuo quântico, ou revela a existência de dimensões espaciais adicionais, ou

lança luz sobre a natureza quântica da gravidade em si. Devido a estas implicações, a

aceleração cósmica tem inspirado uma ampla gama de esforços experimentais ambicio-

sos que visam medir o histórico de expansão e crescimento da estrutura do cosmos com

excelente precisão.

2.3.1 Supernovas tipo Ia

A primeira constatação direta da aceleração cósmica veio de estudos que usam

Supernovas tipo Ia por dois grupos independentes no ano de 1998: O High-z Supernova

Search Team (HSST) [15] e o Supernova Cosmology Project (SCP) [16], ambos usando amos-

tras de calibrações do Calán/Tololo survey [17]. Estes trabalhos renderam, recentemente, o

Prêmio Nobel de Física de 2011 a Adam G. Riess, Brian P. Schmidt e Saul Perlmutter.

As Supernovas tipo Ia (SNe Ia) são produtos de um sistema binário em que uma

estrela anã branca acreta massa de sua companheira. Quando a massa da anã branca

atinge 1, 4M⊙ (limite de Chandrasekhar) ocorre uma explosão violenta, gerando um brilho

intenso. Este brilho é tão intenso que serve como indicador de distâncias que estão muito

além da nossa galáxia, tornando uma ferramenta muito útil para a Cosmologia, pois pode-

se estimar parâmetros cosmológicos importantes. Ao observar-se o brilho de uma SNe Ia,

este é quantificado através das magnitudes absoluta e aparente.

Primeiramente vamos definir o fluxo aparente f de uma fonte luminosa, dado

pela razão entre a luminosidade L0 que chega até o detector (ou seja, potência irradiada)

e a área da esfera de raio r, isto é

f =
L0

4πr2
, (2.19)

onde r é a distância comóvel do detector até a fonte luminosa e é escrita como função da
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bem conhecida distância luminosidade dL. Em modelos planos (k = 0) temos [24]

dL = a0r(1 + z) = (1 + z)

∫ z

0

dz′

H(z′)
. (2.20)

Portanto, a magnitude aparente (m) é definida como

m ≡ −2, 5 log10(f/f
′) , (2.21)

onde f ′ = 2, 53 x 10−8 watt/m2 é o fluxo de referência, correspondente ao valor do fluxo

detectado pelo observador emitido por uma fonte luminosa a uma distância de 10pc. Por

exemplo, na terra o fluxo aparente do Sol é de f = 1370 watt/m2, com magnitude aparente

de m = −26, 8.

A magnitude absoluta (M ) é dada por

M ≡ −2, 5 log10(L/L
′) , (2.22)

onde L é a luminosidade intrínseca do objeto e L′ é a luminosidade correspondente ao

fluxo de referência f ′. A magnitude absoluta do Sol, por exemplo, vale M = 4, 74. As

SNe Ia são usadas como “velas padrão” porque têm uma magnitude absoluta muito bem

determinada como uma função da forma de sua curva de luz.

Entretanto a diferença entre as mangnitudes aparente e absoluta é de grande uti-

lidade em Cosmologia, conhecida como módulo de distância µ. Das relações anteriores,

pode-se mostrar que

µ ≡ m−M = 5 log10(H0dL)− 5 log10(h) + 42, 384 . (2.23)

Note que µ e m dependem da distância luminosidade, que por sua vez depende

do modelo cosmológico. Com isso podemos usar dados observacionais para confontrar

com valores teóricos e assim testar modelos cosmológicos.

Na figura 2.2 é mostrado o diagrama redshift em função do módulo de distância

e da magnitude residual para 18 SNe Ia (em baixos redshifts) do Calán/Tololo survey [17]

juntamente com 42 Sne Ia (em altos redshifts) do SCP [16]. Note que as curvas cujo modelo
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Figura 2.2: (a) Diagrama módulo de distância (µ) versus redshift para 18 SNe Ia [17] + 42 SNe Ia [16].
As curvas tracejadas em azul representam ajustes dos dados que correspondem a modelos planos
(k = 0) com vários valores de Ωm e ΩΛ, já as curvas pretas representam ajustes com constante
cosmológica nula (Λ = 0).(b) Diagrama magnitude residual versus redshift para o mesmo conjunto.
Também são mostradas várias curvas de ajustes com diferentes valores de Ωm e ΩΛ. A curva de
melhor ajuste é (Ωm,ΩΛ) = (0.28, 0.72). Figura retirada e adaptada de [16].

de universo é dominado por matéria não se ajusta bem aos dados, contrariando até então

a idéia sólida da expansão do universo “freiada” pela gravidade. Entretanto a curva de

melhor ajuste encontrada foi (Ωm,ΩΛ) = (0.28, 0.72) significando que a energia do vácuo

(Λ) domina a matéria numa proporção de 72% a 28%, e daí concluiu-se que o universo se

expande aceleradamente. O grande desafio da cosmologia atual é saber qual a natureza

desta componente, chamada energia escura, que estranhamente age contra a gravidade

acelerando o universo.
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2.3.2 Radiação Cósmica de Fundo (CMB)

A maior parte da radiação que se observa no universo atualmente está na forma

de um espectro de corpo negro quase perfeito, conhecido como a Radiação Cósmica de

Fundo, ou em inglês, Cosmic Microwave Background (CMB). Essa radiação foi detectada

acidentalmente por Arno Penzias e Robert Wilson, em 1965, o que lhes rendeu um traba-

lho [25] e o Prêmio Nobel de Física de 1978.

Segundo a teoria do Big Bang, o universo primordial era opaco, formado por um

plasma quente de fótons, elétrons e bárions. Os fótons estavam constantemente intera-

gindo com o plasma. À medida que o Universo se expandia o esfriamento adiabático

fez o plasma esfriar até que ficou favorável para os elétrons se combinarem com os pró-

tons e formarem os átomos neutros de hidrogênio. Isso aconteceu quando o Universo ti-

nha aproximadamente 379000 anos e temperatura de 3000k. Neste momento, os fó-

tons começaram a viajar livres pelo espaço e o universo tornou-se transparente. Este pro-

cesso é chamado de recombinação ou desacoplamento. Esses nomes se referem, respecti-

vamente a dois fatos distintos que aconteceram nessa época no universo: os elétrons se re-

combinaram com os núcleos e houve o desacoplamento da matéria e da radiação. Por-

tanto, a radiação que mede-se no espaço vem da chamada última superfície de espalha-

mento1 a qual está envolta de todo observador no universo desde o fim do desacopla-

mento.

Quando Penzias e Wilson detectaram a CMB, a temperatura correspondente desta

radiação era T = 3, 5±1, 0K [25]. O satélite COBE (Cosmic Microwave Background Explorer),

primeiro a ser lançado para estudar as propriedades da CMB, obteve um espectro que se

ajustava perfeitamente com a curva teórica de um corpo negro para a temperatura de

T = 2, 725 ± 0, 020K [26]. Sabe-se que, para um corpo negro, a densidade de energia dos

fótons com frequência entre ν e ν + dν é

ρ(ν)dν ∝ ν3dν

ehν/kBT − 1
, (2.24)

onde kB é a constante de Boltzmann e h a constante de Planck. Integrando (2.24) sobre
1Os fótons interagiam com os elétrons no plasma via espalhamento Compton-Tompson.
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todo o espectro obtemos a densidade de energia total dos fótons

ργ ∝ T 4
γ , (2.25)

que é a lei de Stefan-Boltzmann. Como sabemos das equações de Friedmann, a radiação

evolui na forma ργ ∝ a−4, logo

Tγ ∝ a−1 . (2.26)

Isto significa que conforme o universo expande, a temperatura da CMB diminui, e daí a

justificativa para uma detecção de temperatura tão baixa.

Um outro resultado importante apresentado pelo COBE e confirmado posterior-

mente pelo mais recente satélite WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) é que a

radiação de fundo deixa de ser homogênea e isotrópica em grandes escalas. Estas aniso-

tropias se mostram como variações na temperatura para as diferentes regiões do céu, e o

estudo delas se torna útil para a Cosmologia pois pode estimar parâmetros cosmológicos

com grande precisão.

Seja T (θ, ϕ) a temperatura da CMB em um ponto da superfície esférica do céu. As

flutuações de temperatura nesse ponto serão definidas por

δT

T
(θ, ϕ) ≡ T (θ, ϕ)− ⟨T ⟩

⟨T ⟩
, (2.27)

onde ⟨T ⟩ = 2, 725K é a média da temperatura em toda a esfera celeste. Como as flutuações

estão distribuídas nesta esfera, é conveniente expandi-las as em termos de hamônicos

esféricos Ylm(θ, ϕ)

δT

T
(θ, ϕ) =

∞∑
l=0

l∑
m=−l

almYlm(θ, ϕ) , (2.28)

sendo alm os coeficientes da expansão. Chamando n̂ e n̂′ como duas direções arbitrárias

do céu separadas por um ângulo θ (e portanto cos θ = n̂.n̂′) podemos definir uma função

de correlação C(θ) da seguinte maneira

C(θ) ≡
⟨
δT

T
(n̂)

δT

T
(n̂′)

⟩
n̂.n̂′=cos(θ)

=
1

4π

∞∑
l=0

(2l + 1)ClPl(cos(θ)) , (2.29)
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Figura 2.3: Espectro de potências da CMB fornecido pelo satélite Planck. A linha cheia representa
o ajuste dos dados para o modelo ΛCDM . Note que à medida em que l diminui, as barras de erro
aumentam significativamente. A região sombreada representa a incerteza estatística, conhecida
como variância cósmica. Figura retirada e adaptada de [27].

de onde usamos a expansão (2.28). Pl são os polinômios de Legendre e Cl os momentos de

multipolo, que são as medidas das flutuações de temperatura em escalar angular: θ = π/l.

O termo l = 0 (monopolo) é nulo pois a temperatura coincide com a média, bem como é

nulo o termo de dipolo (l = 1) pois está associado aos movimentos peculiares da Terra,

do Sistema Solar e da Via Láctea. Portanto, em Cosmologia, os termos mais relevantes são

aqueles cujo l ≥ 2. A figura 2.3 mostra o espectro de potência da temperatura da CMB

para o modelo ΛCDM fornecido pelo satélite Planck [27]. O termo Dl ≡ l(l + 1)Cl/2π é

uma normalização do Cl. Note que a posição do primeiro pico está em torno de l = 200

correspondente à escala angular em torno de 1o.

A posição do primeiro pico é um dado observacional de grande importância

quando se quer testar modelos e estimar parâmetros cosmológicos. Um dos mais im-

portantes destes parâmetros é o shift parameter R, definido como a razão entre a posição

do primeiro pico l1 de um modelo que queremos descrever e um modelo de referência l′1

[28]

R ≡ 2
l1
l′1

. (2.30)
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A fim de escrever R em termos de um modelo cosmológico H(z), antes consideremos que

a escala angular lA se relaciona com l1 através da expressão [29]

lA = l1

[
1− 0, 268

(
ργ(zdec)

0, 3ρm(zdec)

)0,1
]

, (2.31)

onde zdec ≈ 1090 é o redshift correspondente à era do desacoplamento [19, 20]. A escala

angular, por sua vez, está relacionada com a distância diâmetro angular dA(zdec) e com a

distância comóvel do horizonte sonoro rs(zdec) relativos à última superfície de espalha-

mento

lA = π
dA(zdec)

rs(zdec)
, (2.32)

com

dA(zdec) =
1

1 + zdec

∫ zdec

0

dz

H(z)
, (2.33)

e

rs(zdec) =
1

1 + zdec

∫ ∞

zdec

cs(z)

H(z)
dz , (2.34)

onde cs(z) é a velocidade do som no fluido (plasma que contém os fótons, elétrons e bári-

ons) o qual pode ser considerado constante em geral. Desse modo, podemos escrever

R ≡ 2
l1
l′1

= 2
r′sdA
rsd′A

. (2.35)

Escolhendo para modelo de referência o modelo padrão de matéria escura fria plano,

teremos das equações (2.33) e (2.34) respectivamente

d′A(zdec) = 2H−1
0 (1 + zdec)

−1 , (2.36)

r′s(zdec) = csH
−1
0 (1 + zdec)

−3/2 , (2.37)

e para um modelo qualquer que se aproxima do padrão, a equação (2.34) fornece

rs(zdec) ≈ csH
−1
0 Ω

−1/2
m,0 (1 + zdec)

−3/2 . (2.38)

Portanto, substituindo dA, d′A, rs e r′s na relação (2.35) obtemos a expressão final do shift
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parameter R da CMB (teórico) para um dado modelo cosmológico plano H(z)

R =
√

Ωm,0

∫ zdec

0

H0

H(z)
dz . (2.39)

Esta expressão se torna de grande utilidade quando queremos confrontar modelos teó-

ricos com dados observacionais, já que seu valor é determinado observacionalmente

com uma ótima precisão. Resultados recentes do WMAP9 [19, 20] fornecem o valor

R = 1, 728± 0, 016.

2.3.3 Oscilações Acústicas de Bárions (BAO)

Voltemos novamente à época pré-recombinação, onde o universo era um plasma

quente e opaco. Os fótons interagiam tão fortemente com a matéria bariônica a tal ponto

surgirem ondas de pressão, ou perturbações, fazendo este fluido bárion-fóton oscilar

como ondas sonoras [30, 31], daí o nome oscilações acústicas de bárions, em inglês Baryon

Acoustic Oscillations (BAO). Após a recombinação, as primeiras estruturas começaram a se

formar e a perturbação do plasma ficou “congelada” na distribuição de matéria do uni-

verso. A distância que foi possível estas ondas viajarem antes de ficarem “congeladas”

chama-se horizonte acústico (rs), a qual pode ser determinada multiplicando-se a idade

do universo na época pela velocidade do som neste meio. A primeira medida do hori-

zonte acústico foi realizada pelo Sloan Digital Sky Survey (SDSS) [32] e o Two degree Field

Galaxy Redshift Survey (2dFGRS) [33] fornecendo rs = 150Mpc.

A fim de ilustrarmos o comportamento da BAO, a figura 2.4 mostra como a escala

característica rs é gravada nos perfis das perturbações de densidade, para vários compo-

nentes primordiais em diferentes eras cósmicas. Nos estágios primordiais do universo

(Fig. 2.4 (a) e (b)) os bárions estão fortemente acoplados com os fótons e eles se propagam

em fase. Já a matéria escura, que só interage gravitacionalmente, está defasada, bem como

os neutrinos rápidos. O universo continua a expandir e esfriar, até chegar na recombina-

ção (Fig. 2.4 (c)) onde os bárions desacoplam-se dos fótons (que tendem a suavizar seu

pico, tal como os neutrinos), deixando um pico característico na sua perturbação, em torno

de 150Mpc; este comportamento se acentua no pós-desacoplamento, em redshifts cada vez

menores (Fig. 2.4 (d)). Conforme o tempo passa, no entanto, a matéria bariônica (que
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Figura 2.4: Perfil das perturbações de densidade em função do raio comóvel, para a matéria escura
(curva preta), bárions (curva azul),fótons (curva vermelha) e neutrinos (curva verde). As evoluções
são mostradas de (a) z=6824 até (f) z=10. O prefixo M significa Mega: 1 M-ano= 106 anos. Figura
retirada e adaptada de [34].

não é mais um gás quente) começa a atrair-se gravitacionalmente com a matéria escura e

as perturbações tendem a se misturar (Fig. 2.4 (e)), até que em redshifts bem baixos (Fig.

2.4 (f)) ambas perturbações praticamente se confundem, enquanto isso as perturbações

dos neutrinos e fótons tendem a zerar pois não interagem gravitacionalmente. Note que

durante toda a evolução após o desacomplamento, o pico acústico rs fica bem definido.

Tal como o 1o pico da CMB, a BAO é uma “régua padrão” e também pode testar
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modelos cosmológicos. A maneria mais usada para tal é através do parâmetro adimensi-

onal A [32] definido por

A ≡ DV (zBAO)

√
Ωm,0H2

0

zBAO

, (2.40)

onde DV é denominada escala de dilatação, cuja expressão é

DV (zBAO) =

[
DM(zBAO)

2 zBAO

H(zBAO)

]1/3
, (2.41)

sendo DM uma distância diâmetro angular comóvel. Após algumas manipulações e con-

siderando modelos planos (k = 0), a equação (2.40) fornece a relação

A =

√
Ωm,0H2

0

H(zBAO)1/3

[
1

zBAO

∫ zBAO

0

dz

H(z)

]2/3
. (2.42)

Note que há uma grande vantagem de utilizar a equação (2.42) pois ela independe2 de

H0 e DV . Os resultados do SDSS [32] forneceram os valores3 DV = 1370 ± 64 Mpc e

consequentemente A = 0, 469± 0, 017 para zBAO = 0, 35 e Ωm,0h
2 = 0, 130± 0, 010.

2.3.4 Razão CMB/BAO

Como vimos, as quantidades R e A são obtidas com precisão e permitem testar

modelos cosmológicos. Entretanto, o uso destas quantidades isoladamente não é ade-

quado para certas classes de modelos. Um exemplo é o modelo de interação entre matéria

e energia escuras que discutiremos posteriormente, o qual uma componente pode decair

na outra e vice-versa.

Uma quantidade bem mais independente de modelo pode ser obtida utilizando

os parâmetros da CMB e da BAO, chamada razão CMB/BAO [35]. Para chegar a tal, inici-

almente multipliquemos a Eq.(2.35) pela razão rs(zd)/DV (z), nos fornecendo a expressão

lA
π

rs(zd)

DV (z)
=

dA(zdec)

DV (z)

rs(zd)

rs(zdec)
, (2.43)

onde rs(zd) é a escala do horizonte sonoro na época em que as oscilações acústicas foram
2Isto fica claro se escrevermos H(z)/H0 = E(z)1/2 (equação de Friedmann).
3Em um limite de confiança de 1σ (68, 3%).



Capítulo 2. Cosmologia padrão e a aceleração do Universo 22

“congeladas” (drag epoch) correspondendo a zd ≈ 1020. Utilizando dados do SDSS-II4

[36] foi obtida a razão rs(zd)/DV (z) em dois redshifts: rs(zd)/DV (0, 2) = 0, 1905 ± 0, 0061 e

rs(zd)/DV (0, 35) = 0, 1097± 0, 0036. De posse disto, utilizando a posição do primeiro pico

l1 na equação (2.31) e propagando o erro, pode-se calcular o lado esquerdo da equação

(2.43) resultando
dA(zdec)

DV (0, 2)

rs(zd)

rs(zdec)
= 18, 32± 0, 59 , (2.44)

dA(zdec)

DV (0, 35)

rs(zd)

rs(zdec)
= 10, 55± 0, 35 . (2.45)

Por fim, a dependência com a escala do horizonte sonoro é eliminada quando utilizamos

o valor rs(zd)/rs(zdec) = 1, 044± 0, 019 fornecido pelo WMAP5 [37], e assim obtemos final-

mente a razão CMB/BAO para os redshifts z = 0, 2 e z = 0, 35

dA(zdec)

DV (0, 2)
= 17, 55± 0, 65 , (2.46)

dA(zdec)

DV (0, 35)
= 10, 10± 0, 38 . (2.47)

O projeto recente WiggleZ [38] alcançou redshifts mais altos: z = 0, 44, z = 0, 6 e

z = 0, 73. Para z = 0, 6, por exemplo, a razão CMB/BAO vale

dA(zdec)

DV (0, 6)
= 6, 65± 0, 32 . (2.48)

Note pelas definições de dA e DV (equações (2.33) e (2.41)) que elas não depen-

dem explicitamente de Ωm, tornando útil o uso da razão CMB/BAO para testar várias

classes “exóticas” de modelos cosmológicos, como por exemplo o modelo de interação

entre matéria e energia escuras, o qual será discutido neste trabalho.

2.3.5 Teste observacional e análise estatística

Diante das discussões anteriores sobre supernovas Ia, radiação cósmica de fundo

e oscilações acústicas de bárions sempre foi frizado o fato de que podemos testar modelos5

4Se trata da segunda fase do projeto SDSS.
5Existem outros testes cosmológicos de fundamental importância, como por exemplo, os que usam dados de aglo-

merados de galáxias como lentes gravitacionais. Entretanto, não usaremos estes testes em nossas análises.
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cosmológicos utilizando parâmetros medidos com uma ótima precisão. Veremos aqui o

método estatístico utilizado para tal, o qual será a base de parte dos resultados deste

trabalho.

Seja um conjunto de quantidades que podem ser medidas observacionalmente

Xobs
i (por exemplo o módulo de distância µ da Sne Ia, o shift parameter R da CMB, o

parâmetro A da BAO, etc.) medidos em redshifts zi (ou em um intervalo de redshifts ∆zi)

com erros σi. Por outro lado, considere um certo modelo cosmológico que queremos testar,

no qual a evolução do Universo é descrito pelo parâmetro de Hubble H(z), que por sua

vez depende de um conjunto C de parâmetros desconhecidos, isto é

H(z|C) = H(z|H0,Ωm,Ωr, ω0, ωa, ϵ ...) . (2.49)

Podemos estipular intervalos em que cada parâmetro do conjunto C possa variar, a fim

de que cada valor de H(z|C) forneça as quantidades teóricas Xteo
i (zi|C). Portanto, quanto

mais os valores teóricos Xteo
i (zi|C) se aproximam dos valores observacionais Xobs

i (zi),

mais o modelo cosmológico em questão tem validade e coerência. Estatisticamente fa-

lando, quem é responsável de quantificar o quão melhor será o modelo é a probabilidade

P ∝ exp

[
−1

2
χ2(C)

]
, (2.50)

com

χ2(C) =
N∑
i=1

[
Xobs

i (zi)−Xteo
i (zi|C)

]2
σ2
i

. (2.51)

É evidente que o melhor ajuste ocorre para os parâmetros do conjunto C que minimizam

a função χ2(C) e consequentemente maximizam a probabilidade, daí o termo muito uti-

lizado minimização do chi-quadrado. Na prática, um bom ajuste é obtido quando o valor

mínimo χ2
min vale aproximadamente o número de graus de liberdade (diferença entre o

número de pontos N e o número de parâmetros utilizados).

É comum nas análises estatíticas projetar as probabilidades P ou os valores χ2 no

espaço de um par de parâmetros o qual se quer restringir. Isto é feito através de regiões

de confiança, onde as mais comumente utilizadas são as regiões 1σ (68, 3%), 2σ (95, 4%) e
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Figura 2.5: Regiões de confiança no espaço Ωm − ΩΛ (esquerda) e Ωm − ω (direita). As linhas
tracejadas delimitam as regiões de 1σ, 2σ e 3σ. Nesta análise a função χ2

SN foi marginalizada sobre
H0. Note que as restrições da CMB e SN Ia são ortogonais, fazendo com que esta combinação seja
muito poderosa. Figura retirada de [39].

3σ (99, 73%).

Na figura 2.5 temos um exemplo de teste [39] usando a complementaridade de

dados, isto é, utilizando simultaneamente os parâmetros R (região laranja), A (região

verde) e o módulo de distância µ (região azul) para dois modelos cosmológicos diferentes:

ΛCDM com curvatura (esquerda) e ωCDM plano (direita). Cada região é decorrente da

minimização da função (2.51) para cada parâmetro separadamente (χ2
SN ,χ2

CMB e χ2
BAO)

enquanto a região cinza no centro representa a análise conjunta, ou seja, χ2
total = χ2

SN +

χ2
CMB + χ2

BAO, a qual restringe ainda mais os valores aceitáveis.

2.4 Matéria Escura, Energia Escura e modelos alternativos

As medições de distâncias de Supernovas tipo Ia, como discutido na seção 2.3.1,

foram o marco inicial de uma compreensão diferente do universo, ao sugerir a existência
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Figura 2.6: Composição do cosmos na fase atual do Universo segundo resultados do WMAP9.
Cortesia da NASA/WMAP Science Team.

de uma componente exótica que domina a fase atual da expansão do universo, chamada

energia escura. A partir de então, vários esforços foram feitos a fim de se obter mais

informações sobre a natureza desta componente estranha, tal que resultados recentes [19,

20] indicam um universo espacialmente plano e sua composição dada pela figura 2.6.

Evidências observacionais que propuseram a existência da matéria escura surgi-

ram bem mais cedo, na década de 30, quando foram analisados os movimentos orbitais

das galáxias em aglomerados (estes contêm tipicamente de centenas a milhares de galá-

xias) como nos aglomerados de Coma e Virgo [40]. Tais estudos apontaram que as ve-

locidades das galáxias eram da ordem de dez a cem vezes maiores do que se esperava.

Mais tarde, na década de 70, realizaram-se estudos sobre curvas de rotação de galáxias

espirais6 [41, 42] onde foi constatado que ao afastar-se do centro da galáxia, tais curvas

não decaíam como esperado (isto é, v ∝ r−1/2, onde r é a distância de um objeto até o

centro da galáxia) reforçando a hipótese da existência de mais massa do que se detectava

visivelmente (poeira, estrelas, etc.) e então atribuiu-se este excesso à matéria escura.

Existem vários candidatos teóricos a matéria escura, dentre eles destacamos:

• Matéria escura fria (CDM): é formada por partículas que interagem fracamente de-

nominadas WIMPS (Weakly Interacting Massive Particles). Como exemplo de WIMPS
6São curvas que medem a velocidade das estrelas ou gás orbitando no disco em torno do centro das galáxias espirais,

em função da distância ao centro.
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temos os neutralinos, que são os autoestados de menor massa dos parceiros super-

simétricos dos bósons neutros de calibre, descritos pelo modelo padrão da física de

partículas. Acredita-se que o neutralino mais leve é estável e possui massa, logo, ele

é um candidato natural à formar a matéria escura fria do universo. Em alguns mode-

los, o neutralino poderia ter sido produzido termicamente no Big Bang e ter deixado

aproximadamente a quantidade observada de matéria escura. Modelos de formação

de estrutura favorecem a matéria escura fria como o candidato mais plausível para a

matéria escura.

• Matéria escura morna (WDM): seria a fase intermediária entre a matéria escura fria

e quente. É composta de partículas neutras, como o gravitino.

• Matéria escura quente (HDM): representada principalmente pelos neutrinos que te-

riam surgido a partir do Big Bang com velocidades altamente relativísticas (ou seja,

perto da velocidade da luz). No início do universo a densidade de neutrinos era

enorme, por isso a maior parte da densidade da matéria escura pode ser razoavel-

mente explicada por eles.

Por outro lado, sobre a energia escura, também existem vários candidatos teóricos

propostos a descrever não sobre sua natureza (o que é uma difícil tarefa atualmente),

mas como ela evolui no universo em expansão. Veremos adiante alguns dos principais

modelos.

2.4.1 A Constante Cosmológica e o Modelo ΛCDM

O candidato mais favorecido observacionalmente para descrever energia escura é

a constante cosmológica Λ, que pode ser inserida no lado direito das equações de Einstein

(2.2) modificando-as para

Rµν −
1

2
gµνR = χTµν + Λgµν . (2.52)

Analogamente, podemos combiná-las com a métrica de FRW (2.1) e obter uma equação

para a aceleração semelhante à equação (2.6) adicionada de um termo com constante cos-

mológica, como segue
ä

a
= −4πG

3
(ρ+ 3p) +

Λ

3
, (2.53)
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que ao fazer p = 0 (matéria) fornece uma equação para a “força” gravitacional F⃗ =

−Gm/r2 +Λr/3 e portanto Λ atua como uma “força” repulsiva, podendo ser interpretada

como o mecanismo por trás da aceleração cósmica [43].

Podemos mostrar que as componentes do tensor energia-momento do vácuo são

invariantes sob tranformações de Lorentz, na forma de fluido perfeito, e então escrever

[44]

(Tv)µν = (ρv)gµν , (2.54)

onde (Tv)µν é o tensor energia momento do estado de vácuo com pv = −ρv. Isto sugere

então escrever uma constante cosmológica efetiva Λef dada pela soma de uma constante

intrínseca Λ com a contribuição do vácuo 8πGρv, isto é

Λef = Λ + 8πGρv . (2.55)

Por outro lado, do ponto de vista da teoria quântica de campos, a constante cos-

mológica pode ser interpretada como uma contribuição do vácuo quântico (estado mais

baixo de energia) para os campos de matéria existentes no universo [9, 10, 45]. Isto é feito

ao considerar que o campo quântico seja descrito por um conjunto infinito de osciladores

harmônicos independentes, cada um no seu estado fundamental, com frequência ωi (nú-

mero de onda ki) e energia Ei = ~ωi/2. Logo, a energia total do campo será a soma das

contribuições de cada oscilador no espaço dos momentos, ou seja

ρv =
∑
i

Ei =
1

(2π)3

∫ kmax

0

~k
2

4πk2dk =
~k4

max

16π2
, (2.56)

que, a priori, poderia ser calculada com o limite superior tendendo à infinito. Entretanto

existe um valor limite kmax no qual a teoria tem validade (para mais detalhes veja, por

exemplo, as referências [46, 47]). No caso extremo da relatividade geral estima-se que este

limite seja a escala de Planck, isto é, kmax = mplanck ∼ 1019GeV [48] e assim teremos

ρplanckv ∼ 1073GeV 4 . (2.57)

Entretanto, as observações atuais apontam um valor da densidade de energia desta com-
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ponente escura correspondente a

ρobsv,0 = Ωv,0
3H2

0

8πG
∼ 10−47GeV 4 . (2.58)

Portanto é de se notar que ρplanckv /ρobsv,0 ∼ 10120, ou seja, o valor observado da densidade de

energia do vácuo previsto pelo modelo padrão ΛCDM é cerca de 120 ordens de grandeza

menor que o valor previsto teoricamente. Mesmo se usarmos outras escalas de energia

como a cromodinâmica quântica (QCD)(0, 3GeV ), força eletrofraca (100GeV ) e as teorias

de grande unificação (GUT)(1016GeV ) ainda haverá uma enorme discrepância entre teoria

e observação. Em outras palavras, de acordo com a Eq. (2.55) o valor observado corres-

ponderia a ρΛef e então deveria ter um ajuste muito fino entre Λ e o valor teórico ρv para

justificar a pequeníssima quantidade ρobsv,0 . Este intrigante problema, que perdura até os

dias atuais, é conhecido como o problema da constante cosmológica.

Além do problema da constante cosmológica, o modelo padrão da cosmologia

apresenta outros problemas teóricos clássicos, apesar de ter uma boa concordância obser-

vacional. Dentre eles destacamos [24]:

• Problema da planaridade: podemos reescrever a equação de Friedmann (2.4) como

(Ω−1
tot − 1)a2ρtot = −3k/8πG, onde Ωtot e ρtot são referentes à soma de todos os com-

ponentes do universo. Desde a era Planck (10−43s após o Big Bang) até os dias atuais,

o termo a2ρtot decresceu7 de um fator aproximadamente 1060, e, como o lado direito

desta equação é uma constante, o termo (Ω−1
tot − 1) deveria ter crescido em 60 ordens

de magnitude a fim que a igualdade seja satisfeita. Entretanto, todos os dados obser-

vacionais apontam um universo espacialmente plano (Ωtot = 1). Como é que após

bilhões de anos, ρtot é praticamente idêntico ao seu valor crítico ρcrit, como obser-

vado?

• Problema do horizonte: usando os cálculos das flutuações primárias da CMB pode-

mos encontrar a separação angular (β) entre os extremos do céu da última superfície

de espalhamento: β = dH/dA ≈ 1, 7o, onde dH é o tamanho do horizonte e dA a

distância diâmetro angular relativos à última superfície de espalhamento. Isso quer
7Como vimos, por exemplo, a matéria decai com a−3 e a radiação com a−4, logo no geral ρtot diminui com a expansão

do Universo de tal modo a dominar sobre o termo a2 que aumenta. Veja [49] para mais detalhes.



Capítulo 2. Cosmologia padrão e a aceleração do Universo 29

dizer que regiões com separação angular maior que 1, 7o não estariam causalmente

conectadas na época da recombinação. Por outro lado, se observa hoje uma isotropia

quase perfeita da CMB em grandes escalas angulares. Como regiões que nunca se

comunicaram poderiam ter a mesma temperatura?

• Problema do monopolo: A Teoria da Grande Unificação (GUT) prevê que as sime-

trias são quebradas numa energia de M = 1016GeV , que corresponde a uma era de

universo primordial pós Big Bang. Isso acarreta na produção de monopolos magné-

ticos num proporção de 10−9 monopolos/fóton. Se cada monopólo não encontrasse

um outro para se aniquilarem, essa razão permaneceria constante até hoje. Como as

observações mostram 109 fótons/nucleon hoje, concluímos que era pra ser consta-

tado 1 monopólo/nucleon, o que é um erro grosseiro, pois não é comum encontrar

monopolos magnéticos.

Uma tentativa para solucionar os três problemas citados é o modelo de universo

inflacionário, que foi proposto inicialmente por Alan Guth [11]. Neste modelo, o universo

passou por uma fase de expansão colossal antes da era da radiação e o responsável por isso

é um campo escalar denominado inflaton. Tal campo fica preso em um mínimo local (falso

vácuo), correspondendo a um estado com uma grande simetria unificada (que não pode

ser quebrada). Neste período de inflação, H é constante e a(t) aumenta exponencialmente.

Posteriormente, Guth e outros logo se deram conta que sua versão da inflação apresentava

problemas, e assim, a “velha” inflação de Guth foi logo substituída por uma nova inflação

devido à Andrei Linde [12, 13], Andreas Albrecht e Paul Steinhardt [14]. Desde então,

vários modelos inflacionários tem surgido na literatura.

Por outro lado, apesar de vários esforços para explicar o problema da constante

cosmológica, nenhum argumento plausível foi obtido até o momento. Isto tem levado

os físicos a buscar outras alternativas para explicar a existência desta componente que

acelera o universo na fase atual. Assim, como alternativa, a energia escura tem sido in-

tensivamente estudada sob duas perspectivas diferentes: i) que ela é um fluido exótico

com equação de estado px = ωρx ou ii) que ela é representada por um campo escalar de

quintessência ϕ (para mais modelos alternativos de energia escura veja, por exemplo, as

referências [43, 50]). Portanto, nestas alternativas, a constante cosmológica seria um caso
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particular do parâmetro da equação de estado (ω = −1). Nesta tese será considerada

a abordagem i), onde parâmetro da equação de estado pode ser constante (ω = cte) ou

dependente do tempo (ω = ω(t)).

2.4.2 Modelo ωCDM e comportamento phantom

O modelo ωCDM consistem em considerar a energia escura como um fluido per-

feito de pressão negativa, cuja equação de estado é

px = ωρx , (2.59)

onde o parâmetro da equação de estado ω é constante em toda evolução cósmica. Esta

alternativa é a mais simples porque recupera o modelo padrão ΛCDM para o caso em

que ω = −1, e além disso outras componentes também possuem ω = cte tal como a

matéria (ω = 0), radiação (ω = 1/3) e as exóticas cordas cósmicas (ω = −1/3) e paredes

de domínios (ω = −2/3). A única restrição para ω da energia escura vem da equação

da aceleração (2.6) a qual requer ω < −1/3 para que o universo seja acelerado por essa

componente, como se acredita atualmente.

A densidade de energia escura para esse modelo é obtida ao integrar a Eq. (2.7)

considerando a Eq. (2.59), isto é

ρx = ρx,0

(
a

a0

)−3(1+ω)

= ρx,0(1 + z)3(1+ω) , (2.60)

onde ρx,0 é o valor atual da densidade. Daí nota-se que a evolução da energia escura

ocorre mais lentamente que as outras componentes, e isso garante a sua dominância na

atual composição do universo, como apontam os dados observacionais.

Um outro aspecto importante é a possibilidade de ω “cruzar” a barreira da cons-

tante cosmológica (ω = −1) como apontam dados recentes. Por exemplo, os resultados

do satélite Planck [21] usando seus dados combinados com medidas de CMB [19, 20],

BAO [36, 38, 51, 52, 53] e medidas de SNe Ia das compilações SNLS [54] e Union 2.1 [39]

mostram os valores fornecidos na tabela 2.1.

O fato de ω < −1 é bem conhecido como comportamento phantom (fantasma)
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Tabela 2.1: Valores do parâmetro da equação de estado (ω)
com intervalo de confiança de 95% para dados combinados.

Dados ω

Planck + WMAP + BAO −1, 13+0,24
−0,25

Planck + WMAP + Union2.1 −1, 09± 0, 17

Planck + WMAP + SNLS −1, 13+0,13
−0,14

o qual foi proposto inicialmente por R. R. Caldwell [55]. Note pela Eq. (2.60) que este

“fluido fantasma” tem a estranha característica de aumentar sua densidade de energia ao

decorrer da expansão cósmica, se tornando uma componente dominante, ao contrário de

outras componentes como matéria e radiação por exemplo. Por outro lado, fazendo k = 0

na equação de Friedmann (2.4) e substituindo a densidade de energia (2.60) obtemos

ȧ =

√
8πG ρx,0 a

3(1+ω)
0

3
a1−3(1+ω)/2 , (2.61)

que ao ser integrada de t0 (hoje) até um tempo qualquer t fornece o fator de escala em

função do tempo

a(t) = a0

[
1 +

3(1 + ω)

2

√
8πρx,0

3
(t− t0)

]2/3(1+ω)

, (2.62)

a qual vale para qualquer valor de ω, exceto para constante cosmológica onde a(t) ∝ et−t0 .

A figura 2.7 ilustra o comportamento gráfico de a(t) para alguns valores de ω le-

vando em conta apenas a proporcionalidade. Note que para valores os quais obedecem

ω > −1, a(t) cresce com uma lei de potência positiva e o universo deve expandir eter-

namente, sem algum limite para t. Quando ω = −1/3 temos um comportamento linear

de a(t) e essa reta representa o limiar de um universo acelerado (ω < −1/3) ou desacele-

rado (ω > −1/3). Entretanto para valores da região phantom (ω < −1) o fator de escala

diverge rapidamente em valores finitos de t. Os autores [55, 56] chamam este tempo de

t = trip o qual ocorrerá uma singularidade chamada Big Rip e o universo terá um fim.

Eles acreditam que até o Big Rip acontecer, a energia fantasma irá dominar sobre as outras
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Figura 2.7: Comportamento do fator de escala a(t) como função do tempo t para alguns valores de
ω. Consideramos que a0 = 1 e t0 = 0.

componentes do universo, e daí a expansão abrupta irá gerar repulsão gravitacional entre

as galáxias, estrelas, planetas, chegando em escalas menores como as do átomo.

2.4.3 Condições de energia

Na relatividade geral podemos restringir as possíveis formas do tensor energia-

momento T µν ao impor condições de energia, como proposto por Hawking e Ellis [57].

Cada uma destas condições pode ser imposta sob uma forma invariante de coordenadas,

em termos de T µν e de vetores tipo tempo, tipo espaço ou tipo nulo.

Para o caso do fluido perfeito, considerando (exclusivamente neste caso) a assina-

tura da métrica (−,+,+,+), o tensor energia-momento pode ser escrito como

T µν = (ρ+ p)uµuν + pgµν . (2.63)

As condições de energia mais comuns são [58]
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• Condição de energia fraca (WEC): a desigualdade Tµνt
µtν ≥ 0 deve ser satisfeita para

todo vetor tµ tipo tempo, ou equivalentemente, ρ ≥ 0 e ρ+ p ≥ 0.

• Condição de energia nula (NEC): a desigualdade Tµνl
µlν ≥ 0 deve ser satisfeita para

todo vetor lµ tipo nulo, ou seja, ρ+ p ≥ 0.

• Condição de energia dominante (DEC): inclui a WEC e adicionalmente requer que

T µνtµ não seja um vetor tipo espaço (isto é TµνT
ν
λt

µtλ ≤ 0). Para o fluido perfeito,

estas condições juntas são equivalentes a ρ ≥ |p|.

• Condição de energia dominante nula (NDEC): se trata da DEC para um vetor tipo

nulo lµ, isto é, Tµνl
µlν ≥ 0 e T µνlµ não seja um vetor tipo espaço. A pressão e a densi-

dade de energia permitidas são as mesmas da DEC, mas como exceção, densidades

de energia negativas são permitidas desde que p = −ρ.

• Condição de energia forte (SEC): para vetores tipo tempo tµ deve-se obedecer

Tµνt
µtν ≥ 1

2
T λ

λt
σtσ, ou equivalentemente, ρ+ p ≥ 0 e ρ+ 3p ≥ 0.

Tais condições de energia são usadas em vários contextos, entretanto, para nós, é

interessante saber em qual condições a energia escura e seu comportamento phantom têm

a garantia de ser estáveis. Primeiramente, vemos da equação da aceleração (2.6) que a

condição para o universo ser acelerado deve violar a SEC pois ä > 0 se ρ+ 3p < 0. Assim,

como a energia escura é um fluido de pressão negativa com equação de estado p = ωρ

onde ρ > 0 e ω < 0, ela acelera o universo somente se violar a condição de energia forte

com valores ω < −1/3. Já o comportamento phantom, por permitir valores ω < −1, viola

diretamente todas as condições de energia.

Vemos portanto que a energia escura e seu comportamento phantom são instáveis

do ponto de vista energético, se mostrando uma resultado forte e intrigante ao mesmo

tempo. Logo, a busca de um modelo onde esta componente seja estável, deve-se recorrer

à uma física ainda mais fundamental da que nós conhecemos, e isto não é uma tarefa

trivial.
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2.4.4 Modelos ω(t)CDM

Uma outra maneira de descrever a energia escura é de considerar que o parâme-

tro da equação de estado varie no tempo, isto é, ω = ω(a) ou equivalentemente ω = ω(z).

Geralmente se faz uma escolha de uma parametrização e tenta-se estudar a dinâmica dos

parâmetros cosmológicos vinculados a tal escolha. Entretanto, como os candidatos mais

favorecidos observacionalmente são a constante cosmológica e a quintessência, é crucial

que as parametrizações de energia escura incluam estes dois casos como casos particula-

res, restrigindo assim as possíveis formas que ω pode ter.

Comumente na literatura usa-se uma expansão em série de potências para ω, isto

é

ω(z) =
∑
n=0

ωn[f(z)]
n , (2.64)

onde f(z) é uma função de z e ωn são constantes fixadas através das observações. É co-

mum também escolher as condições iniciais: x(0) = 0 e df
dz

|z=0= 1 e portanto teremos

ωn =
dnω

dzn
|z=0 . (2.65)

No entanto é relevante truncar a série até o termo de primeira ordem porque permite

recuperar o caso mais favorecido observacionalmente ω = −1. Outro motivo é que os

dados observacionais recentes não são suficientes para impor vínculos mais relevantes

em modelos de energia escura que contenham mais de dois parâmetros. Portanto, numa

aproximação de primeira ordem teremos

ω(z) = ω0 + ω1f(z) . (2.66)

Esta expressão, portanto, fornece todos os ingredientes para se analisar a dependência

temporal da energia escura. Integrando a equação (2.7) e usando a relação a0/a = 1 + z

encontramos a densidade de energia escura dada uma parametrização qualquer, ou seja

ρx = ρx,0 exp

[
3

∫ z

0

1 + ω(z)

1 + z
dz

]
. (2.67)

A seguir serão listadas algumas parametrizações que vão ser utilizadas ao longo desta
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tese.

• Parametrização Linear

Uma boa aproximação de ω para baixos redshifts é parametrizá-la em uma forma

linear [59, 60, 61] da seguinte maneira

ω(z) = ω0 + ω1z . (2.68)

Note que o modelo ωCDM é recuperado para ω1 = 0 e o modelo ΛCDM é recuperado

quando ω1 = 0 e ω0 = −1. Portanto, como o modelo ΛCDM é bem favorecido observacio-

nalmente, podemos supor que ω(z) é uma função muito suave, de maneira que seja uma

boa aproximação em um intervalo razoável de redshifts. De acordo com a equação (2.67),

a densidade de energia escura para a parametrização linear será

ρx(z) = ρx,0 (1 + z)3(1+ω0−ω1)e3ω1z . (2.69)

• Parametrização Logarítmica

Outra maneira de parametrizar ω foi proposta por Efstathiou [62] em que usa-se

a função logaritmo na parte dependente do tempo, isto é

ω(z) = ω0 − ω1 ln(1 + z) . (2.70)

A aplicação mais relevante desta parametrização foi feita inicialmente para potenciais de

campos escalares dinâmicos [62] onde notou-se que ω(z), dado pela Eq. (2.70), é bem

comportado em regiões de redshifts z ≤ 4. Entretanto, para o regime z ≪ 1, esta parame-

trização recupera o regime linear (2.68).

Na parametrização logarítmica, a densidade de energia escura pode ser escrita

como

ρx(z) = ρx,0 (1 + z)3[1+ω0−ω1
2

ln(1+z)] . (2.71)

• Parametrização CPL
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Vimos nas parametrizações anteriores que o intervalo de redshifts em que são bem

comportadas é bem restrito. Este fato nos leva a concluir que não podemos utilizar, por

exemplo, o parâmetro R da CMB para investigar uma possível evolução temporal da

energia escura, já que o redshift da última superfície de espalhamento vale em torno de

z = 1090. Isto é ruim, pois o parâmetro R é uma ferramenta poderosa para testar modelos

cosmológicos com precisão.

Entretanto, um outro tipo de parametrização proposto por Chevallier e Polarski

[63] e Linder [64] estende o intervalo permitido para um bom comportamento de ω(z),

alcançando redshifts mais altos. Tal proposta é dada pela expressão

ω(z) = ω0 + ω1
z

1 + z
, (2.72)

a qual é conhecida como parametrização CPL. Note que ela é bem comportada em al-

tos redshifts (ω(z → ∞) = ω0 + ω1) e recupera a parametrização linear (2.68) em baixos

redshifts. Como ω(z) deve ser suave (z ≫ 1), essa parametrização pode ser aplicada em

redshifts que chegam até a última superfície de espalhamento. Por fim, a densidade de

energia escura para a parametrização CPL será

ρx(z) = ρx,0 (1 + z)3(1+ω0+ω1) exp

[
−3ω1

z

1 + z

]
. (2.73)

• Parametrização Generalizada

Uma maneira de englobar as parametrizações linear, logarítmica e CPL foi pro-

posta por Barbosa et al. [65] na forma da seguinte parametrização

ω(z) = ω0 + ω1
1− (1 + z)−β

β
, (2.74)

a qual recupera as parametrizações linear (2.68), logarítmica (2.70) e CPL (2.72) para β =

−1, β = 0 e β = 1 respectivamente. Para o caso β = 0 usou-se a identidade lnx =

limδ→0(x
δ − 1)/δ. A proposta defende que o fato de introduzir-se o parâmetro β insere as

parametrizações (2.68), (2.70) e (2.72) em uma classe mais geral, admitindo um intervalo

muito maior de soluções cosmológicas.
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Analogamente, a densidade de energia escura para a parametrização generali-

zada é escrita como

ρx(z) = ρx,0 (1 + z)3(1+ω0+ω1/β) exp

{
−3

ω1

β

[
1− (1 + z)−β

β

]}
, (2.75)

onde também são recuperadas as densidades (2.69), (2.71) e (2.73) para os casos β = −1,

β = 0 e β = 1 respectivamente. Apesar de discutirmos esses quatro tipos de parame-

trizações, diversas outras podem ser encontradas na literatura, como por exemplo nas

referências [66, 67, 68, 69, 70].



CAPÍTULO 3

TERMODINÂMICA DE FLUIDOS RELATIVÍSTICOS

A teoria relativística de fluidos trata-se de um campo que tem sido intensamente

investigado no contexto gravitacional e cosmológico. Quando adotamos a condição na

qual o universo é representado por um modelo de fluido em expansão, e isto é crucial

para os objetivos desta tese, devemos recorrer às equações de movimento do mesmo.

Neste capítulo faremos inicialmente uma discussão conceitual sobre os princípios básicos

que norteiam a termodinâmica padrão de fluidos, destacando as grandezas fundamentais

e as leis de conservação. Posteriormente discutiremos com detalhes a descrição geral de

um fluido perfeito (limite adiabático) e para o caso geral onde se incluem todos processos

fora do equilíbrio, o fluido imperfeito, como propõem os autores [71, 72], evidenciando

as modificações das equações de movimento do fluido e da corrente de entropia quando

incluimos tais termos dissipativos ao tensor energia-momento e ao vetor fluxo de partícu-

las. Por fim, mostraremos a dedução da expressão que governa a evolução da temperatura

do fluido em termos de todos processos dissipativos, notando que dependendo da abor-

dagem escolhida (Eckart ou Landau-Lifshitz) teremos diferentes valores para a taxa de

expansão do fluido.

3.1 Aspectos conceituais

A teoria termodinâmica padrão de fluidos simples ou misturas, para processos

fora do equilíbrio (clássica ou relativística), como também no equilíbrio, é baseada concei-

tualmente no princípio da conservação de energia e momento, no princípio da entropia e

38
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na hipótese de equilíbrio local [73, 74].

As leis de conservação de energia e momento são obtidas através das equações

de movimento do fluido, matematicamente equivalentes à divergência nula do tensor

energia-momento do fluido projetada na direção da quadrivelocidade (uµT
µν
;ν = 0).

O princípio da entropia afirma que na presença de processos irreversíveis existe

uma produção de entropia por unidade de volume por unidade de tempo, isto é, uma

fonte de entropia τ . Tal princípio está diretamente relacionado à segunda lei da termodi-

nâmica, estabelecendo uma “seta no tempo”, e assim a fonte de entropia deve ser positiva

definida (τ > 0). Em estados de equilíbrio termodinâmico temos τ = 0.

Por fim, a hipótese de equilíbrio local postula que há um estado de equilíbrio lo-

cal em cada elemento infinitesimal do fluido, apesar de globalmente o fluido estar fora do

equilíbrio. Em outras palavras, o fluido é dividido em elementos de volume infinitesimais

que são pequenos em relação às dimensões do sistema (refletindo uma propriedade local)

e ao mesmo tempo suficientemente grandes para conter um grande número de partículas

(permitindo assim a realização de médias estatísticas). Na prática, isto significa que os

valores das grandezas termodinâmicas associados aos diversos elementos infinitesimais,

como temperatura ou pressão por exemplo, são os mesmos obtidos quando isolamos su-

bitamente cada elemento permitindo que ele atinja o equilíbrio [75]. Este princípio resulta

na relação fundamental de Gibbs, a qual combina a primeira e segunda leis da termodinâ-

mica, que é localmente válida quando expressa em termos de quantidades extensivas por

unidade de partícula ou de massa (grandezas específicas). Assim, localmente, a relação

de equilíbrio de Gibbs é escrita como [73, 76]

Tdσ = d
(ρ
n

)
+ pd

(
1

n

)
, (3.1)

onde σ representa a entropia específica por partícula e T , ρ, n, e p são respectivamente

a temperatura, a densidade de matéria-energia, a concentração de partículas e a pressão

local no fluido.

Estes princípios e hipóteses apresentados, juntamente com as leis de conserva-

ção, tornam possível uma descrição fenomenológica para fluidos imperfeitos relativísti-
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cos. Como veremos adiante, esta combinação irá fornecer as relações fenomenológicas

obedecidas pelos termos dissipativos do tensor energia-momento, como também a ex-

pressão analítica da fonte de entropia τ . Além disso, quando a fonte de entropia é nula

recuperamos a termodinâmica de equilíbrio.

É importante frizar que a extensão desta teoria para a relatividade geral, o que é

crucial para os objetivos desta tese, é possível quando o campo gravitacional varia lenta-

mente ao longo de um livre caminho médio ou de um livre tempo médio das partículas

do fluido [76, 77]. Neste sentido, considerando a validade do princípio da equivalência,

equações covariantes sob transformações de coordenadas gerais são estabelecidas através

da técnica ususal de acoplamento mínimo: a substituição da métrica de Minkowski ηµν e

das derivadas de espaço-tempo pela métrica riemaniana gµν e as derivadas covariantes,

respectivamente.

3.2 Aspectos gerais de um fluido simples relativístico

Na termodinâmica relativística de um fluido simples, são consideradas três gran-

dezas básicas ou primitivas: O tensor energia momento T µν , a corrente de partículas Nµ

e a corrente de entropia Sµ. Portanto, o princípio da conservação de energia e momento,

a segunda lei da termodinâmica e a equação de balanço para o número de partículas [74]

fornecem as equações fundamentais que descrevem o fluido

T µν
;ν = 0 , (3.2)

Sµ
;µ = τ ≥ 0 , (3.3)

Nµ
;µ = Ψ , (3.4)

onde Ψ representa a fonte de partículas (Ψ > 0) ou sumidouro (Ψ < 0). Em relação à

positividade da fonte de entropia exigida pela segunda lei, o caso τ = 0 descreve um

fluido cujos estados são não-dissipativos e estão em equilíbrio termodinâmico (limite adi-

abático), sendo assim um fluido perfeito. Já o caso τ > 0 descreve um fluido submetido à

processos irreversíveis que estão fora do equilíbrio, configurando-se portanto como fluido
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imperfeito [71, 72, 77, 78].

3.2.1 Fluido em equilíbrio - limite adiabático

Escolhendo um sistema de referência no qual a quadrivelocidade hidrodinâmica

uµ tem norma unitária (uµuµ = 1), as grandezas T µν , Sµ e Nµ tomam, no limite adiabático,

as seguintes formas [18, 79]

T µν = ρuµuν − phµν , (3.5)

Nµ = nuµ , (3.6)

Sµ = nσuµ , (3.7)

onde hµν ≡ gµν − uµuν é o projetor sobre o espaço de repouso local no referencial uµ, o

qual satisfaz as seguintes propriedades

hµ
νu

ν = 0 , (3.8)

hµ
νh

ν
α = hµ

α , (3.9)

hµ
µ = 3 . (3.10)

As quantidades ρ, p, n, σ juntamente com a temperatura T são os valores pró-

prios medidos pelos obervadores co-móveis com os elementos de volume do fluido [73] e

estão relacionadas através da lei de Gibbs (3.1). A equação (3.2) projetada na direção da

quadrivelocidade juntamente com (3.4), (3.5) e (3.6) fornecem, considerando que não há

criação ou destruição de partículas (Ψ = 0), as equações de movimento do fluido no limite

adiabático

ρ̇+ (ρ+ p)Θ = 0 , (3.11)

ṅ+ nΘ = 0 , (3.12)

onde Θ ≡ uµ
;µ é a taxa de expansão do fluido. As equações (3.11) e (3.12) juntamente com

as equações (3.7) e (3.1), demonstram que a fonte de entropia definida pela equação (3.3)

torna-se identicamente nula

Sµ
;µ = τ = 0 , (3.13)
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como é esperado para estados em equilíbrio termodinâmico. Entretanto este limite é um

caso particular da teoria de fluidos imperfeitos, como veremos a seguir.

3.2.2 Fluido fora do equilíbrio - estados dissipativos

Para tratarmos de fluidos que estão fora do equilíbrio, suporemos que as variá-

veis primitivas sejam expansíveis em termos de grandezas que meçam o afastamento do

equilíbrio. No entanto, dessas grandezas adicionais, a inclusão do fluxo de calor levanta

uma questão interessante sobre a definição de quadrivelocidade1 uµ: é necessário especi-

ficar se uµ é definida como quadrivelocidade do transporte de energia ou do transporte

de partículas. Na abordagem de Landau-Lifschitz [80] uµ é definida como a quadriveloci-

dade do transporte de energia (“dynamic frame”), enquanto na abordagem de Eckart [73]

uµ é definida como a quadrivelocidade do transporte de partículas (“particle frame”).

As duas abordagens citadas adotam a condição comum que os gradientes de es-

paço e tempo são pequenos, tal que as variáveis primitivas só contém termos até pri-

meira ordem que desviam do equilíbrio. Portanto, na presença de processos irreversíveis,

adicionam-se pequenos termos ∆T µν e ∆Nµ nas equações (3.5) e (3.6) como segue [71, 72]

T µν = ρuµuν − phµν +∆T µν , (3.14)

Nµ = nuµ +∆Nµ , (3.15)

onde as formas destes termos fora do equilíbrio são determinadas pela segunda lei da

termodinâmica (equação (3.3)). Devemos agora especificar qual abordagem será utilizada

(como se faz usualmente na literatura). No entanto, iremos adotar uma formulação inde-

pendente da escolha, de modo que no final possamos recuperar as duas abordagens como

casos particulares.

Assim como na situação de equilíbrio, as equações de movimento do fluido são

dadas pela conservação de energia e momento (3.2) e a equação de balanço para o número

de partículas (3.4). Logo, tomando a derivada covariante das equações (3.14) e (3.15),
1No contexto clássico não há ambiguidade, pois a quadrivelocidade hidrodinâmica está associada ao fluxo de massa.

Porém, na relatividade, um fluxo de massa envolve necessariamente um fluxo de energia.
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projetando a primeira na direção de uµ teremos

uµT
µν
;ν = ρ̇+ (ρ+ p)Θ + uµ∆T µν

;ν = 0 , (3.16)

Nµ
;µ = ṅ+ nΘ+∆Nµ

;µ = Ψ . (3.17)

Podemos reescrever a lei de Gibbs (3.1) de uma maneira diferente, como segue

nTdσ = dρ− ρ+ p

n
dn , (3.18)

a qual tomando-se a derivada covariante ao longo das linhas de universo dos elementos

de volume do fluido e usando as equações (3.16) e (3.17), chega-se a

T (nσuν);ν = −uµ∆T µν
;ν − µΨ+ µ∆Nν

;ν , (3.19)

onde µ é o potencial químico (relativístico) definido pela relação de Euler da termodinâ-

mica [81]

µ =
ρ+ p

n
− σT . (3.20)

Assumindo que o fluxo de entropia seja dada pela relação fenomenológica geral [71, 72]

Sν = nσuν − µ

T
∆Nν +

uµ∆T µν

T
, (3.21)

e considerando a relação (3.19), a fonte de entropia será

Sν
;ν =

(
uµ;ν

T
− T;νuµ

T 2

)
∆T µν −

(
µ;ν

T
− µT;ν

T 2

)
∆Nν − µΨ

T
. (3.22)

Por outro lado, as formas mais gerais de ∆T µν e ∆Nν que incluem todos os pro-

cessos dissipativos são dadas por [71, 72]

∆T µν = −(Π + pc)h
µν + qµuν + qνuµ +Πµν , (3.23)

∆Nν = Jν , (3.24)
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onde os campos Π, pc, qµ, Πµν e Jν são respectivamente a pressão viscosa volumar2, a

pressão de criação3, o fluxo de calor, a tensão viscosa e a corrente de partículas. Estes

termos satisfazem os seguintes vínculos

uµqµ = uµJµ = uµΠµν = gµνΠ
µν = Πµν − Πνµ = 0 , (3.25)

pois qµ, Πµν e Jν pertencem ao espaço de repouso local de uµ [77]. Portanto, considerando

tais vínculos juntamente com as equações (3.23) e (3.24), podemos explicitar a fonte de

entropia (3.22) como segue

Sµ
;µ = −ΠΘ

T
− pcΘ

T
− µΨ

T
−

(
T;ν

T 2
− u̇ν

T

)
qν −

(
µ;ν

T
− µT;ν

T 2

)
Jν +

uµ;νΠ
µν

T
. (3.26)

A derivada covariante da quadrivelocidade, presente no último termo da equação acima,

pode ser decomposta da seguinte maneira [92, 93]

uµ;ν = u̇µuν +
1

3
Θhµν + wµν + σµν , (3.27)

onde

ωµν =
1

2
hα

µh
β
ν(uα;β − uβ;α) , (3.28)

e

σµν =
1

2
hα

µh
β
ν

(
uα;β + uβ;α − 2

3
Θhαβ

)
, (3.29)

são respectivamente o tensor de vorticidade e o tensor de cisalhamento (“shear”) de traço

nulo. Logo, usando a equação (3.27) em (3.26), a fonte de entropia é reescrita como

Sµ
;µ = τe −

qµh
µν(T;ν − T u̇ν)

T 2
−
(
µ;ν

T
− µT;ν

T 2

)
Jν +

σµνΠ
µν

T
, (3.30)

2Uma melhor compreensão sobre o papel da viscosidade volumar no contexto cosmológico pode ser encontrada nos
trabalhos [82, 83].

3Esta pressão se refere a um processo irrerversível de criação de matéria e foi inicialmente proposta por Prigogine
e colaboradores [84, 85, 86]. Tal criação corresponde a um fluxo de energia irreversível do campo gravitacional para
os constituintes de matéria formados. Posteriormente os trabalhos [87, 88, 89] aprimoraram o modelo de criação de
matéria no contexto cosmológico, e os trabalhos [90, 91] testaram tal modelo usando dados de SNe Ia para universos
FRW planos e curvos.
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onde τe é a fonte de entropia devido aos termos de natureza escalar

τe ≡ −ΠΘ

T
− pcΘ

T
− µΨ

T
. (3.31)

Logo, a fonte de entropia (3.30) é coerente com a segunda lei da termodinâmica se os

fluxos dissipativos vetoriais e tensoriais e as forças termodinâmicas forem definidos pelas

seguintes relações lineares

qµ = χϕµ ; ϕµ = hµν(T;ν − T u̇ν) , (3.32)

Πµν = ησµν , (3.33)

Jµ = ζλµ ; λµ = hµν
(µ

T

)
;ν

, (3.34)

onde χ, η, ζ são respectivamente os coeficientes de condutividade térmica, viscosidade de

cisalhamento e de “difusão”. Logo, usando as equações (3.32)-(3.34) a fonte de entropia

(3.30) será escrita como

Sµ
;µ = τe −

χϕµϕ
µ

T 2
− ζλµλ

µ

T 2
+

ησµνσ
µν

T
, (3.35)

onde a segunda lei da termodinâmica é satisfeita se ϕµ e λµ forem vetores tipo espaço

(ϕµϕ
µ < 0, λµλ

µ < 0) e os coeficientes fenomenológicos χ, η, ζ forem positivos.

Em síntese, as equações que governam a teoria de primeira ordem de um fluido

simples imperfeito são: a lei de conservação de energia e momento (3.2) juntamente com a

equação de balanço do número de partículas (3.4), com T µν e Nµ dados por (3.14) e (3.15);

a lei de Gibbs (3.18), as relações fenomenológicas (3.32)-(3.34) satisfazendo os vínculos

(3.25) e relacionados à fonte de entropia (3.35). Entretanto, a descrição do movimento do

fluido se torna completa quando especificamos, assim como no caso clássico, mais duas

equações de estado: p = p(n, T ) e ρ = ρ(n, T ). A partir disto será possível determinar

uma relação explícita da lei de evolução da temperatura do fluido, dada em termos dos

processos dissipativos, como veremos adiante.
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3.3 Lei de evolução da temperatura

Qualquer fluido simples que se encontra num processo local de expansão (Θ > 0)

ou de contração (Θ < 0) deve mudar sua temperatura ao decorrer do tempo, mesmo se

há ausência de processos dissipativos (caso adiabático). Portanto, a abordagem termodi-

nâmica do fluido é completa se determinarmos a lei de evolução de sua temperatura em

função dos termos fora do equilíbrio [71, 72].

A partir da lei de Gibbs (3.18) e tomando a diferencial da equação de estado ρ =

ρ(n, T ) chegamos à expressão

dσ =
1

nT

[(
∂ρ

∂n

)
T

−
(
ρ+ p

n

)]
dn+

1

nT

(
∂ρ

∂T

)
n

dT . (3.36)

Como a entropia é uma função de estado, a diferencial dσ deve ser exata, o que implica na

igualdade {
∂

∂T

{
1

nT

[(
∂ρ

∂n

)
T

−
(
ρ+ p

n

)]}}
n

=

{
∂

∂n

[
1

nT

(
∂ρ

∂T

)
n

]}
T

, (3.37)

a qual fornece a relação

T

(
∂p

∂T

)
n

= ρ+ p− n

(
∂ρ

∂n

)
T

. (3.38)

Por outro lado, o fato de ρ = ρ(n, T ) implica diretamente na expressão

ρ̇ =

(
∂ρ

∂n

)
T

ṅ+

(
∂ρ

∂T

)
n

Ṫ , (3.39)

que ao substituirmos ṅ e ρ̇ dados pelas equações de movimento do fluido (3.16) e (3.17)

respectivamente, teremos(
∂ρ

∂T

)
n

Ṫ =

[
n

(
∂ρ

∂n

)
T

− (ρ+ p)

]
Θ−

(
∂ρ

∂n

)
T

(Ψ−∆Nµ
;µ)− uµ∆T µν

;ν . (3.40)

Logo, combinando as equações (3.40) e (3.38) obtemos a lei geral de evolução da tempera-

tura do fluido imperfeito relativístico

Ṫ

T
= −

(
∂p

∂ρ

)
n

Θ− 1

T
(
∂ρ
∂T

)
n

[(
∂ρ

∂n

)
T

(Ψ−∆Nµ
;µ)− uµ∆T µν

;ν

]
. (3.41)
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Na ausência de fluxos dissipativos (∆T µν = ∆Nµ = 0), a equação (3.41) fornece a lei de

evolução da temperatura do fluido perfeito

Ṫ

T
= −

(
∂p

∂ρ

)
n

Θ , (3.42)

onde nota-se que, se a pressão é positiva, no regime de expansão (Θ > 0) a temperatura

diminui, ao contrário da contração (Θ < 0) em que sua temperatura aumenta.

As leis de evolução (3.41) e (3.42) valem para qualquer abordagem (Eckart ou

Landau-Lifshitz). Entretanto, ao escolhermos calibres particulares para os termos dissi-

pativos em (3.41) teremos diferentes valores de Θ. Na abordagem de Landau-Lifshitz os

observadores comóveis aos elementos do fluido não devem ver a contribuição irreversível

do fluxo de energia, isto é, qµ = 0, mas sim a contribuição do termo adicional Jµ no fluxo

de partículas. logo, teremos

Ṫ

T
= −

(
∂p

∂ρ

)
n

ΘL +
1

T
(
∂ρ
∂T

)
n

[
−(Π + pc)ΘL +

(
∂ρ

∂n

)
T

(Jµ
;µ −Ψ) + σµνΠ

µν

]
, (3.43)

com

ΘL =
Ψ− ṅ− Jµ

;µ

n
, (3.44)

representando a taxa de expansão do fluido na abordagem de Landau-Lifshitz. Já na

abordagem de Eckart, os observadores estão comóveis ao fluxo de partículas e portanto

∆Nµ = Jµ = 0. Neste caso teremos

Ṫ

T
= −

(
∂p

∂ρ

)
n

ΘE +
1

T
(
∂ρ
∂T

)
n

[
−(pc +Π)ΘE −

(
∂ρ

∂n

)
T

Ψ+ u̇µq
µ − qν;ν + σµνΠ

µν

]
, (3.45)

com

ΘE =
Ψ− ṅ

n
, (3.46)

representando a taxa de expansão do fluido na abordagem de Eckart. É de se notar que no

limite adiabático (fluido perfeito) a taxa de expansão (ou contração) é a mesma em ambas

abordagens: ΘL = ΘE = −ṅ/n.

Para os nossos propósitos, e, com as bases da teoria termodinâmica de um fluido

relativístico, no próximo capítulo iremos considerar a energia escura como um fluido per-
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feito. Neste contexto, veremos quais serão as implicações geradas ao considerar tal fluido

no universo em expansão de FRW, notando, por exemplo, como as grandezas termodi-

nâmicas (temperatura, entropia, etc.) irão se comportar neste cenário, lembrando sempre

que as leis da termodinâmica devem ser sempre satisfeitas.



CAPÍTULO 4

TERMODINÂMICA DA ENERGIA ESCURA

A energia escura tem fundamental importância para a compreensão atual do uni-

verso em expansão, entretanto não podemos afirmar muita coisa sobre a sua natureza,

tornando este fato um dos grandes desfios da cosmologia moderna. Portanto, é neces-

sário fazer algumas hipóteses fundamentais sobre a sua natureza se desejarmos estudar

sua dinâmica no universo em expansão. A nossa hipótese é que a energia escura seja

um fluido relativístico em expansão, e portanto, neste capítulo, iremos aplicar toda a base

da termodinâmica de fluidos relativísticos ao problema da energia escura. Inicialmente

iremos mostrar qual a consequência termodinâmica de um fluido que se expande e tem

pressão negativa, o que não é muito intuitivo comparando com situações comuns, como

por exemplo, a expansão de um gás ideal. Mostraremos também a possibilidade de es-

tudar a energia escura levando em consideração que em certo regime (especificamente o

regime phantom) sua temperatura absoluta possa ser negativa, desafiando mais uma vez

nossa intuição, mas que é defendida com muito rigor por alguns autores. Por fim, iremos

mostrar a possibilidade da energia escura entrar no regime phantom sem a necessidade

de apelar a temperaturas negativas, graças à inclusão de um ingrediente especial e muito

sutil, como iremos ver.

4.1 A termodinâmica da energia escura em expansão

Uma das primeiras versões sobre o tratamento termodinâmico para a energia es-

cura foi proposta por Lima e Alcaniz [94] baseada na descrição termodinâmica de fluidos-

49
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γ [95, 96, 97, 98].

Nesta proposta, assume-se inicialmente que o universo é homogêneo e isotrópico,

descrito por um elemento de linha que satisfaz a métrica de FRW. A energia escura é re-

presentada por um fluido simples relativístico obedecendo a equação de estado px = ωρx,

onde px e ρx são respectivamente sua pressão e densidade de energia, sendo ω um valor

constante. Os estados termodinâmicos deste fluido, como vimos, são caracterizados pelo

tensor energia-momento Tαβ , pela corrente de partículas Nα e pela corrente de entropia

Sα. Assumindo uma descrição tipo fluido perfeito, os estados de equilíbrio serão descrito

pelas variáveis termodinâmicas básicas

Tαβ = ρxu
αuβ − pxh

αβ ; Tαβ
;β = 0 , (4.1)

Nα = nuα ; Nα
;α = 0 , (4.2)

Sα = nσuα ; Sα
;α = 0 . (4.3)

As quantidades px, ρx, n e σ estão relacionadas através da lei de Gibbs

nTdσ = dρx −
ρx + px

n
dn , (4.4)

a qual fornece a lei de evolução para a temperatura do fluido de energia escura, neste caso,

no limite adiabático
Ṫ

T
=

(
∂px
∂ρx

)
n

ṅ

n
. (4.5)

Ao integrar a equação acima para ω ̸= 0 teremos

n = const.T
1
ω , (4.6)

ou ainda

T
1
ωV = const. , (4.7)

pois n ∝ V −1, onde V é o volume de uma porção considerada do fluido. Por exemplo,

para a radiação tipo corpo negro (ω = 1/3), chegamos ao resultado conhecido n ∝ T 3

e T 3V = const.. Isto significa que a radiação esfria se ela expande adiabaticamente, um
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rx1

rx2

E =r1 x1V1 E2=rx2 2V

Pressão negativa:
trabalho é realizado

sobre o sistema

E2>E1

O pistão é puxado

Figura 4.1: A expansão da energia escura e o trabalho termodinâmico. Diferentemente de um
fluido comum, a energia escura tem um comportamento termodinâmico inverso. Observa-se tam-
bém que energia total e a temperatura do fluido escuro crescem durante a expansão adiabática
porque há realização de trabalho sobre o sistema (E ≡ ρxV ∝ T ). Figura retirada e adaptada de
[94].

comportamento típico de fluidos com pressão positiva (ω > 0). Do ponto de vista ter-

modinâmico, isto acontece porque cada porção do fluido realiza trabalho às custas de sua

energia interna.

Entretanto, a equação (4.7) diz que a energia escura se torna mais quente durante

a expansão cósmica adiabática, pois sua pressão é uma quantidade negativa (ω < 0).

Por exemplo, para a constante cosmológica (ω = −1) obtemos T ∝ V . Este estranho

comportamento é ilustrado na figura (4.1). Na termodinâmica de equilíbrio usual, um

fluido (gás ideal por exemplo) que se expande realiza trabalho positivo e o pistão da figura

(4.1) deveria, para este caso, mover-se para cima; o contrário disto é realizar trabalho

negativo (sobre o sistema) e o pistão mover-se para baixo. No caso da energia escura, que

tem pressão negativa, acontece o contrário. À medida que ela se expande adiabaticamente
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há realização de trabalho sobre o sistema, logo o pistão da figura (4.1) é “puxado” por

algum agente externo.

Por outro lado, das equações de conservação (4.1) e (4.2) podemos escrever

ρ̇x
ρx

= (1 + ω)
ṅ

n
, (4.8)

onde integrando-se e usando a relação (4.6) fornece a lei de Stefan-Boltzmann generali-

zada [97, 98]

ρx(T ) = ηωT
1+ω
ω , (4.9)

sendo ηω uma constante que depende de ω. É evidente que se ω = 1/3 recuperamos a lei de

Stefan-Boltzmann usual para a radiação tipo corpo negro: ρ ∝ T 4. Já para o caso ω = −1

temos ρx = const., como é esperado para a constante cosmológica. Um requerimento

básico da equação (4.9) é obedecer a condição ρ > 0 e assim devemos necessariamente

considerar temperaturas positivas1 para o fluido. Observando a figura (4.1) o fluido de

energia escura aumenta sua energia total durante a expansão adiabática, de acordo com a

equação (4.9).

Por fim, a descrição termodinâmica se torna completa ao determinarmos a entro-

pia da componente escura. Considerando o potencial químico nulo (como ocorre para a

radiação) a relação de Euler é escrita como

σ =
Sx

N
=

ρx + px
nT

, (4.10)

e portanto

Sx(T, V ) = ηω(1 + ω)T
1
ωV , (4.11)

onde nota-se explicitamente a condição (4.7) e assim a entropia total deve ser constante ao

longo da evolução cósmica adiabática como esperado, desde que ω seja constante a cada

instante de tempo. Em particular, a entropia do estado de vácuo (ω = −1) é nula.

Uma outra consequência direta da equação (4.11) é o fato que a energia escura

no regime phantom (ω < −1) [55, 56, 58, 99, 100, 101] fornece entropia negativa, não tendo
1Parece óbvio e intuitivo considerar temperaturas positivas para o fluido de energia escura, entretanto veremos

adiante que existe uma possibilidade alternativa de considerar temperaturas negativas.
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portanto significado físico2. Tal conclusão é possível porque sempre é assumido aqui que a

temperatura do fluido escuro é positiva defindida. Entretanto, existem outras abordagens

termodinâmicas as quais permitem ao fluido phantom adquirir temperaturas negativas

(algo que desafia nossa intuição), respeitando ao mesmo tempo a positividade da entropia,

como veremos adiante.

Por fim, diante da descrição termodinâmica apresentada, uma interessante ques-

tão é levantada: se o universo expande para sempre, se tornando vazio e frio, ao contrário

da energia escura se tornando cada vez mais quente, em que momento da era cósmica a

temperatura da energia escura será dominante (se isto acontecer) no universo? A grande

dificuldade para responder esta pergunta é o fato de não se conseguir medir, até o mo-

mento, a temperatura atual da energia escura. Entretanto, a única conclusão possível é

que, apesar de várias eras antecederem a época na qual a o universo entrará no regime

de temperatura da energia escura, o destino final do universo pode ser totalmente modi-

ficado: o universo dominado pela energia escura que expande para sempre vai se tornar

cada vez mais quente.

4.2 Termodinâmica com temperaturas negativas

Como vimos, a termodinâmica da energia escura descrita anteriormente tem

como condição primordial o fato de considerar a temperatura do fluido positiva definida

ao longo de toda evolução cósmica. Iremos mostrar aqui alguns tratamentos termodinâ-

micos para energia escura onde os autores consideram a possibilidade de temperaturas

negativas quando o fluido perfeito viola a condição de energia dominante ρ ≥ |p|, isto é,

entra no regime phantom (ω < −1).

4.2.1 Modelo I

Gonzáles-Días e Sigüenza [102, 103] propõem uma abordagem termodinâmica di-

ferente para o fluido phantom. Motivados pelo teoria de que buracos negros de Schwarzs-

child possam diminuir sua massa no decorrer da expansão cósmica [104] sendo “sugados”
2A entropia de um sistema físico deve ser positiva definida, de acordo com a definição microscópica de Boltzmann:

S = kBln(W ), onde kB é a constante de Boltzmann e W é o número de microestados acessíveis ao sistema.
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pelo fluido phantom, eles afirmam que, diferentemente como argumentam Lima e Alcaniz

[94], o comportamento phantom é admissível sem que a positividade da entropia seja vio-

lada.

No universo de FRW (3+1)-dimensional, a primeira lei da termodinâmica é escrita

como

Tds = d(ρv) + pdv , (4.12)

onde v = a3 é um elemento de volume comóvel e s é a densidade de entropia por volume

comóvel. A relação (4.12) pode ser manipulada de tal forma que se torna [48, 105]

Tds = d[(ρ+ p)v]− vdp . (4.13)

Por outro lado, como entropia é uma função de estado, a condição de integrabilidade

∂2S

∂T∂v
=

∂2S

∂v∂T
, (4.14)

deve ser satisfeita. Considerando ρ = ρ(T ) e p = p(T ) a primeira lei (4.12) fornece

∂S

∂T
=

v

T

dρ

dT
;

∂S

∂V
=

ρ+ p

T
, (4.15)

e portanto a condição (4.14) se torna

dp =
ρ+ p

T
dT . (4.16)

Logo, inserindo (4.16) em (4.13) obtemos a entropia por volume comóvel no universo de

FRW

s =
ρ+ p

T
v + s0 , (4.17)

onde s0 é uma constante de integração. Como o fluido obedece a equação de estado p =

ωρ, sendo ω um valor constante, a temperatura do mesmo será

T =
ρ0(1 + ω)

s− s0
a−3ω , (4.18)
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ou

T = κ(1 + ω)a−3ω , (4.19)

sendo κ uma constante positiva. Este resultado é possível se admitirmos que a entropia

por unidade de volume comóvel é invariante no tempo3, isto é, ṡ = 0 [105, 106, 107] e

assim o fluido expande adiabaticamente. Observa-se também que no estado de vácuo

(ω = −1) a temperatura do fluido é nula. Por outro lado, como sabemos, a densidade de

energia escura evolui como ρ = ρ0a
−3(1+ω) para ω constante, portanto, ao combinarmos tal

relação com a equação (4.19) obtemos a lei de Stefan-Boltzmann generalizada

ρ = ρ0

(
T

κ(1 + ω)

)(1+ω)/ω

. (4.20)

Note pela equação (4.20) que os casos da constante cosmológica ω = −1 e da radiação

ω = 1/3 são recuperados. Observamos também que valores satisfazendo ω < −1 só forne-

cem uma densidade de energia positiva se a temperatura for negativa, uma consequência

também direta da equação (4.19). Logo, neste caso, o fluido está no regime phantom se

sua densidade de energia cresce e sua temperatura se torna mais negativa à medida que o

universo expande.

Finalmente, usando a relação de Euler (analogamente à descrição termodinâmica

anterior) obtemos a entropia total do fluido como segue

S = C0

(
T

1 + ω

)1/ω

V , (4.21)

onde C0 é uma constante positiva e V o volume de uma porção considerada contendo

fluido de energia escura. Portanto, a equação acima nos mostra que a entropia da energia

escura é sempre positiva no regime phantom se considerarmos sua temperatura negativa,

contrariamente aos argumentos anteriores [94]. Ao inserir a equação (4.19) em (4.21) ve-

mos que a entropia total é constante ao longo da expansão cósmica, caracterizando por-

tanto uma expansão adiabática.

Gonzáles-Días e Sigüenza [102, 103] argumentam que, apesar de ser pouco co-
3Isto é observado ao tomar-se a variação temporal da primeira lei (4.12) usando a equação de conservação da energia

para o universo de FRW: ρ̇+ 3 ȧ
a
(ρ+ p) = 0.
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mum na física, sistemas com temperaturas negativas não são insignificativos ou sem sen-

tido físico. Estes sistemas de temperaturas negativas já foram observados em laboratório

e interpretados teoricamente [112, 113]; como se trata de um fenômeno da mecânica esta-

tística quântica não pode ser “invocado” no reino clássico. No caso do fluido phantom, se

sua entropia em algum momento estivesse monoticamente decrescente, significa que esta-

ria perdendo energia para o universo. Assim, um universo ω < −1 deve ser mais quente

que um universo ω > −1, e se pudéssemos colocar em contato térmico duas cópias de

universo, um com temperatura positiva e outro com temperatura negativa, o calor fluiria

do primeiro para o segundo [102, 103].

4.2.2 Modelo II

O autor Myung [110] também apresenta uma versão breve e interessante sobre

a termodinâmica da energia escura, levando em consideração que no regime phantom o

fluido pode assumir temperaturas negativas.

Analogamente ao caso anterior, da condição de integrabilidade (4.16)

dp =
ρ+ p

T
dT , (4.22)

e da primeira lei (4.12) obtemos a entropia por volume comóvel do fluido, que a menos de

uma constante aditiva, é escrita como

s =
ρ+ p

T
v =

ρ(1 + ω)v

T
, (4.23)

onde v = a3 é um elemento de volume comóvel e p = ωρ, com ω constante. Tal entropia

é conservada, e, portanto, no universo de FRW o fluido expande adiabaticamente. A

equação (4.23) define a temperatura em termos da entropia constante, analogamente ao

que tínhamos anteriormente

T =
(1 + ω)ρ0

s
a−3ω . (4.24)
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A condição de integrabilidade (4.23) pode ser reescrita como

dp

p
=

(
1 + ω

ω

)
dT

T
, (4.25)

que ao ser integrada fornece

ln p =

(
1 + ω

ω

)
lnT + lnC(ω) . (4.26)

Neste caso, obtemos a relação entre pressão e temperatura4

p(T ) = C(ω)T
1+ω
ω , (4.27)

onde C(ω) é uma função de ω. Novamente da condição de integrabilidade (4.23) podemos

escrever
dρ

ρ
=

(
1 + ω

ω

)
dT

T
, (4.28)

a qual fornece a lei de Stefan-Boltzmann generalizada

ρ(T ) = C̃(ω)T
1+ω
ω , (4.29)

sendo C̃(ω) outra função de ω. Logo, nota-se à primeira vista que a equação de estado

p = ωρ é satisfeita, apartir das equações (4.27) e (4.29), se tivermos C(ω) = ω e C̃(ω) = 1.

Portanto, destas condições e substituindo a temperatura (4.24) em (4.27) e (4.29) teremos

respectivamente

p(T ) = ω(1 + ω)
1+ω
ω

(ρ0
s

) 1+ω
ω

a−3(1+ω) , (4.30)

e

ρ(T ) = (1 + ω)
1+ω
ω

(ρ0
s

) 1+ω
ω

a−3(1+ω) . (4.31)

Observamos portanto que um fluido no regime phantom (ω < −1) obedecendo
4Tomemos como exemplo um gás ideal com capacidade calorífica constante que sofre, adiabaticamente, uma expan-

são e compressão reversíveis. Neste caso temos dU + pdV = 0 com dU = CV dT , o que leva a CV dT = −pdV . Usando
a equação de estado pV = RT a qual implica dV = −RT

p2
dp + R

p
dT , encontramos CV dT = RT dp

p
− RdT . Como

CP +CV = R e γ = CP /CV teremos dp
p

=
(

γ
γ−1

)
dT
T

. Integrando tal resultado, obtemos uma expressão similar para a

pressão do gás ideal em função da temperatura durante um processo adiabático: p = c(γ)T
γ

γ−1 .
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(1+ )w
( )/1+w w

w

Figura 4.2: Gráfico de (1 + ω)
1+ω
ω em função de ω. Note que a função não tem domínio na região

ω < −1, possuindo assim um valor limite 1 (linha tracejada) para o estado de vácuo. Figura
retirada e adaptada de [110].

a condição fundamental da positividade da entropia (s > 0) não pode ter sua pressão e

densidade energia descritas pelas expressões (4.30) e (4.31), ou seja, tais expressões não

são definidas adequadamente neste regime por causa do termo (1 + ω)
1+ω
ω . A fim de

evidenciarmos o comportamento deste termo, mostramos o gráfico da figura (4.2). Logo,

isto nos leva a conclusão que se a temperatura do fluido de energia escura é negativa,

o regime phantom é termodinamicamente proibido, pois sua entropia deve ser sempre

positiva, como afirmam Alcaniz e Lima [94].

Entretanto, esta conclusão pode ser descartada se escolhermos adequadamente

formas específicas para C(ω) e C̃(ω). Por exemplo, se escolhermos

C = (1 + ω)2n−
1+ω
ω ; C̃ =

C

ω
, (4.32)

onde n = 0, 1, 2, ... parece mais razoável, porque ao aproximarmos do big rip é de se espe-
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rar uma dada quantização caracterizada por n [110]. Neste caso teremos

p(T ) = (1 + ω)2n
(ρ0
s

) 1+ω
ω

a−3(1+ω) , (4.33)

e

ρ(T ) =
(1 + ω)2n

ω

(ρ0
s

) 1+ω
ω

a−3(1+ω) , (4.34)

de onde notamos que tais expressões não mostram qualquer restrição para descrever a

pressão e a densidade de energia do fluido no regime phantom, fornecendo portanto uma

equação de estado correta p(T ) = ωρ(T ) para ω < −1.

4.2.3 Modelo III

Para finalizar nossa discussão sobre a possibilidade do fluido phantom adiquirir

temperaturas negativas, iremos apresentar a versão termodinâmica proposta por Sarida-

kis et al. [111]. A notável diferença desta descrição para as outras é que o fluido perfeito

de energia escura no universo de FRW tem uma equação de estado na qual seu parâmetro

ω varia no tempo, isto é

p(a) = ω(a)ρ(a) , (4.35)

e além disso, o potencial químico deste fluido é não nulo (µ ̸= 0).

Como nos casos anteriores, aqui usam-se também as equações de movimento do

fluido no limite adiabático5, que no universo de FRW, têm a seguinte forma

T µν
;ν = ρ̇+ 3[1 + ω(a)]ρ

ȧ

a
= 0 , (4.36)

Nµ
;µ = ṅ+ 3n

ȧ

a
= 0 , (4.37)

Sµ
;µ = ṡ+ 3s

ȧ

a
= 0 , (4.38)

onde n e s são as densidades (por volume) do número de partículas e de entropia respec-

tivamente e 3ȧ/a = Θ é a taxa de expansão do fluido para a métrica de FRW. Ao integrar
5O autor desta tese não concorda que a corrente de entropia seja conservada neste caso, como mostra a equação (4.38).

Veremos mais adiante nas contribuições originais da tese que o fato de ω = ω(a) implica diretamente em Sµ
;µ ̸= 0.
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a equação (4.36) obtemos a densidade de energia em função do fator de escala

ρ(a) = ρ0 exp

{∫ a0

a

3[ω(a) + 1]

a
da

}
, (4.39)

ou ainda

ρ(a) = ρ0

{
a
3[ω0+1]
0

a3[ω(a)+1]

}
exp

[
−3

∫ a0

a

da ω′(a) ln a

]
, (4.40)

onde o símbolo (’) representa a derivada com respeito ao fator de escala. A escolha de

usar ω′(a) se dá pelo fato que podemos recuperar os resultados do caso ω = const. ao

fazer ω′(a) → 0. Analogamente, para as equações (4.37) e (4.38) teremos

n(a) = n0

(a0
a

)3

, s(a) = s0

(a0
a

)3

, (4.41)

sendo o índice 0 indicando o valor atual da grandeza correspondente. É importante ressal-

tar que não há uma parametrização específica para ω(a), e assim, segundo o autor, pode-se

encarar todas as combinações da evolução de ω. Logo, ω(a) pode cruzar ou não o valor -1

para um dado fator de escala, e/ou ω0 = −1 ou não, ou o caso ω(a) = ω0 = const. com esta

constante podendo ser igual a -1 ou não. Isto mostra que ω(a) e ω0 não estão vinculados

um ao outro, podendo assumir qualquer valor independentemente.

Por outro lado, a condição de integrabilidade (3.38) para p(a) = ω(a)ρ(a) é rees-

crita como

T

[
∂[ω(a)ρ(a)]

∂T

]
n

= [ω(a) + 1]ρ(a)− n(a)

[
∂ρ(a)

∂n

]
T

, (4.42)

a qual combinada com as equações (3.39), (4.36) e (4.37) se torna[
3
ȧ

a
T (a)ω(a) + Ṫ (a)

] [
∂ρ(a)

∂a

]
n

= −3
ȧ

a
T (a)ρ(a)ω′(a) , (4.43)

ou ainda, usando (4.40)[
3

a
T (a)ω(a) + T ′(a)

]
[ω(a) + 1] = T (a)ω′(a) , (4.44)

onde notamos a implicação física ω(a) = const. = −1 para T (a) → 0. A equação dife-

rencial acima tem suas variáveis separáveis, com isso obtemos facilmente uma solução na
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forma

T (a) = T0

[
ω(a) + 1

ω0 + 1

] [
a3ω0
0

a3ω(a)

]
exp

[
−3

∫ a0

a

da ω′(a) ln a

]
, (4.45)

e tal relação satisfaz o limite

lim
ω(a)→−1±

T (a) = 0 . (4.46)

Uma implicação física da equação (4.45) é que T (a) e ω(a) + 1 têm sempre o mesmo sinal,

bem como T0 e ω0 + 1. Logo, a temperatura é sempre negativa para ω(a) < −1, é nula

para o estado de vácuo, e sempre positiva para ω(a) > −1. Note da equação (4.44) que se

ω0 → −1 teremos também que T0 → 0 e portanto T (a) permanece regular.

Das equações (4.40) e (4.45) obtemos a lei de Stefan-Boltzmann generalizada

ρ(T ) = ρ0

{
T (a)

T0

ω0 + 1

ω(a) + 1

}ω(a)+1
ω(a)

a
3[ω(a)−ω0]

ω(a)

0 exp

[
3

ω(a)

∫ a0

a

da ω′(a) ln a

]
, (4.47)

a qual será sempre positiva, estando o fluido no regime ω(a) < −1 ou não. Da relação de

Euler Ts = ρ + p − µn e das relações anteriores podemos explicitar o potencial químico,

como segue

µ(a) = µ0

[
ω(a) + 1

ω0 + 1

] [
a3ω0
0

a3ω(a)

]
exp

[
−3

∫ a0

a

da ω′(a) ln a

]
, (4.48)

onde µ0 ≡ [ρ0(ω0+1)−T0s0]/n0 é o valor atual do potencial químico. Para o caso ω(a) = −1

teremos µ(a) = 0, bem como o sinal de µ(a) é arbitrário para ω(a) > −1 e ω(a) < −1.

Novamente da relação de Euler, das equações (4.41) e (4.47) e observando que µ(T ) =

µ0T/T0, podemos obter novamente a entropia total do fluido no universo de volume físico

V (a) = a3

S(T ) = s0V (a)

{
T (a)

T0

ω0 + 1

ω(a) + 1

} 1
ω(a)

a
3[ω(a)−ω0]

ω(a)

0 exp

[
3

ω(a)

∫ a0

a

da ω′(a) ln a

]
, (4.49)

a qual é sempre positiva em qualquer regime de ω(a) e ω0. Observamos também que a

entropia total é conservada, isto é, S(a) = s0V0 = s(a)V (a).

A abordagem termodinâmica apresentada, apesar de consistente matematica-

mente, apresenta várias lacunas de interpretação física. O fato de permitir uma variação
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independente dos parâmetros ω(a) e ω0 não traz uma interpretação correta de tais parâ-

metros quando o fluido de energia escura entra no regime phantom. Adicionalmente, a

dependência temporal de ω irá permitir ao fluido uma fonte de entropia não nula como

veremos adiante, contrariando tal abordagem apresentada por Saridakis et al. [111].

4.3 “Salvando” a hipótese de phantom com temperaturas positivas

Até agora, diante das versões apresentadas, vimos que a energia escura não pode

entrar no regime phantom se admitirmos que sua temperatura é positiva definida e seu po-

tencial químico é nulo. A única possibilidade para tal fato é assumir que sua temperatura

possa atingir valores negativos, e, portanto, uma interpretação para isto deve recorrer à

mecânica quântica (algumas tentativas para descrever o regime phantom via teoria quân-

tica de campos são vistas, por exemplo, nos trabalhos [112, 113, 114, 115]). Agora, iremos

discutir a proposta apresentada por Lima e Pereira [116, 117] onde se admite a condição

que a temperatura do fluido deve ser positiva definida (T > 0) e o potencial químico

não nulo (µ ̸= 0), observando quais implicações serão geradas no tratamento termodinâ-

mico da energia escura e, consequentemente a possibilidade de existir, nestas condições,

o regime phantom.

Seguindo a base termodinâmica padrão para o fluido perfeito de energia escura

[94] cuja equação de estado é p = ωρ (ω = const.), como apresentado no início deste

capítulo, as equações de movimento do fluido no universo de FRW fornecem as relações

ρ = ρ0

(
a

a0

)−3(1+ω)

; n = n0

(
a

a0

)−3

; s = s0

(
a

a0

)−3

, (4.50)

com n = N/V e s = S/V . A lei de evolução da temperatura permite escrever

n = n0

(
T

T0

) 1
ω

⇔ T = T0

(
a

a0

)−3ω

, (4.51)

onde nota-se que as temperaturas serão sempre positivas e aumentam durante a expansão

cósmica independentemente do valor de ω, o que inclui o caso do regime phantom.

Como sabemos, das relações (4.50) e (4.51) obtemos a lei de Stefan-Boltzmann
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generalizada

ρ = ρ0

(
T

T0

) 1+ω
ω

, (4.52)

a qual vermos que só é definida se T > 0 (assim como T0 > 0), garantindo a condição

física ρ > 0.

Considerando o potencial químico não nulo, da relação de Euler Ts = ρ+ p− µn

podemos explicitá-lo ao usar as equações (4.50) e (4.51) como segue

µ = µ0

(
a

a0

)−3ω

= µ0

(
T

T0

)
, (4.53)

onde

µ0 =
1

n0

[(1 + ω)ρ0 − T0s0] . (4.54)

Note que o potencial químico pode ser positivo ou negativo, dependendo do valor de

ω. Particularmente, µ é sempre negativo para a energia phantom, se tornando cada vez

mais negativo com o passar do tempo, pois como vimos T cresce e se torna cada vez mais

positivo.

Neste momento, devemos saber como o potencial químico influenciará no vínculo

imposto pela positividade da entropia derivado pelos autores [94]. Das relações anteriores

podemos encontrar facilmente a entropia total da energia escura com volume comóvel V ,

que é escrita como

S(T, V ) ≡ sV =

[
(1 + ω)ρ0 − µ0n0

T0

](
T

T0

) 1
ω

V = s0V0 , (4.55)

a qual permanece constante como esperado. A condição física para entropia S > 0 é

satisfeita somente se

ω ≥ ωmin = −1 +
µ0n0

ρ0
, (4.56)

o que introduz um valor mínimo para o parâmetro ω, e assim qualquer valor abaixo deste

a entropia se torna negativa. Vemos daí que o potencial químico será determinante para

satisfazer tal vínculo. Por exemplo, se o potencial químico é nulo (µ0 = 0) recuperamos

os resultados de Lima e Alcaniz [94] onde o mínimo valor permitido será ωmin = −1,
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evidenciando a impossibilidade do fluido entrar no regime phantom. Vemos também que

se µ0 > 0 teremos ωmin > −1, excluindo portanto o caso da constante cosmológica. Por

fim, se µ0 < 0 teremos ωmin < −1 e assim concluímos que o regime phantom da energia

escura é permitido pela positividade da entropia, não necessitando apelar a temperaturas

negativas como propuseram os autores anteriormente.

No capítulo seguinte iremos mostrar a implicação, do ponto de vista termodinâ-

mico, em considerar o parâmetro da equação de estado ω variável no tempo para os casos

em que µ = 0 e µ ̸= 0. Isto se tornará ainda mais interessante se, além dos vínculos ter-

modinâmicos, impusermos vínculos obervacionais ao parâmetro da equação de estado,

como veremos. É importante enfatizar que existem outros tratamentos termodinâmicos

para a energia escura, como mostram os trabalhos [118, 119], entretanto, apresentamos os

mais relevantes pois geraram muita discussão na literatura, principamente em relação à

possibilidade da temperatura da energia escura ser positiva ou negativa no regime phan-

tom.



CAPÍTULO 5

TERMODINÂMICA PARA MODELOS COM EQUAÇÃO DE ESTADO

VARIÁVEL

Neste capítulo iremos mostrar parte da contribuição original desta tese, na qual

estendemos as abordagens termodinâmicas que assumem temperaturas positivas, consi-

derarando agora o parâmetro da equação de estado da energia escura variável no tempo.

Inicialmente iremos considerar o caso particular onde o potencial químico é nulo (µ = 0).

Serão obtidos vínculos termodinâmicos no parâmetro ω ao levarmos em conta a positi-

vidade da entropia e a segunda lei da termodinâmica. Veremos também neste cenário

como as grandezas básicas evoluem com a expansão cósmica, tal como a temperatura

da energia escura. Além disso, dados observacionais de SNe Ia, CMB e BAO são incluí-

dos na análise, permitindo restringir ainda mais os valores permitidos de ω. Após isso,

iremos apresentar uma versão mais geral para termodinâmica da energia escura, mos-

trando quais consequências são impostas aos vínculos termodinâmicos quando incluímos

o potencial químico, notando se há possibilidade de o fluido de energia escura entrar no

regime phantom, bem como derivaremos uma relação para a evolução da densidade de

entropia diferentemente do caso adiabático descrito no capítulo anterior.

5.1 Termodinâmica com µ = 0 e vínculos observacionais

O nosso primeiro passo é admitir que o parâmetro da equação de estado varie no

65
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tempo de acordo com a parametrização geral já apresentada [65]

ω(z) = ω0 + ωa
1− (1 + z)−β

β

= ω0 + ωa
1− aβ

β
, (5.1)

a qual recupera recupera as parametrizações linear, logarítmica e CPL para certos valores

de β como segue

ω(z) =



ω0 + ωa
(1−a)

a
(P1) β → −1,

ω0 − ωa ln a (P2) β → 0,

ω0 + ωa(1− a) (P3) β → +1.

(5.2)

A nossa abordagem termodinâmica1 [121] será baseada na concepção de que a

temperatura do fluido de energia escura deva ser positiva definida ao longo de toda evo-

lução cósmica, tal como defendem os autores [94, 116, 117]. Logo, recapitulando, os esta-

dos termodinâmicos do fluido relativístico são caracterizados pelas grandezas primitivas

T µν , Nµ e Sµ definidas por

T µν = ρxu
µuν − pxh

µν ; Nµ = nuµ ; Sµ = nσuµ , (5.3)

lembrando que nσ = s, sendo σ a entropia específica (por partícula) e s a densidade de

entropia (por volume). Assim, as leis de conservação para o tensor energia-momento e

número de partículas serão escritas como

uµT
µν
;ν = ρ̇x + (ρx + px)Θ = 0 , (5.4)

Nµ
;µ = ṅ+ nΘ = 0 . (5.5)

Notemos uma consequência interessante da equação (5.4) ao explicitar a relação
1A referência [120] também mostra uma análise interessante considerando ω = ω(a).
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px = ω(a)ρx. Escrevendo ω(a) = ω0 + ωaf(a) com f(a) ≡ (1 − aβ)/β segundo a equação

(5.3) obtemos

ρ̇x + (ρx + p0)Θ = −ΠΘ , (5.6)

com

p0 ≡ ω0ρx , Π ≡ ωaf(a)ρx , (5.7)

mostrando que a parte variável da equação de estado mimetiza uma pressão viscosa vo-

lumar2. Com isso, a pressão da energia escura é composta por uma pressão relativa ao

equilíbrio termodinâmico mais uma pressão fora do equilíbrio: px = p0+Π. Portanto, esta

hipótese permite a energia escura comportar-se semelhante a um fluido com um único

processo dissipativo gerando entropia, isto é, a viscosidade volumar. Isto implica dire-

tamente que a corrente de entropia não é conservada, contrariamente como apresentou

[111]. Logo, tomando a divergência de Sµ e usando a conservação do número de partícu-

las, a fonte de entropia será

Sµ
;µ = nσ̇ . (5.8)

Por outro lado, como sabemos do capítulo 3, a lei de evolução da temperatura

considerando apenas a pressão viscosa volumar pode ser escrita como

Ṫ

T
=

(
∂p0
∂ρx

)
n

ṅ

n
+

(
∂Π

∂ρx

)
n

ṅ

n
. (5.9)

Logo, das equações (5.4) e (5.9) obtemos respectivamente a densidade energia e a tempe-

ratura em função do fator de escala para o caso ω = ω(a)

ρx ∝ exp

[
−3

∫
1 + ω(a)

a
da

]
, (5.10)

e

T ∝ exp

[
−3

∫
ω(a)

a
da

]
, (5.11)

onde consideramos que n ∝ a−3 como requer a equação (5.5). Para a parametrização dada
2Isso é claramente observado ao fazer ∆Tµν = −Πhµν na equação (3.16), obtendo a equação de conservação idêntica

a (5.6).
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Figura 5.1: Evolução da temperatura dada pela equação (5.12) para as parametrizações (P2) (β = 0)
e (P3) (β = 1) considerando valores arbitrários de ω0 e ωa, assumindo T x

0 = 10−2TCMB
0 , onde

TCMB
0 = 2, 73K. A fim de comparação, ilustramos a curva de temperatura (linha cheia) da radia-

ção cósmica de fundo (CMB) onde T ∝ a−1. Note que enquanto o universo esfria, a energia escura
se torna mais quente.

pela equação (5.3), a temperatura é escrita como

T x = T x
0 a

−3(ω0+
ωa
β

) exp

[
−3ωa

β

(
1− aβ

β

)]
. (5.12)

Note que ao fazer ω(a) → ω0 obtemos os resultados de Lima e Alcaniz [94]. Das ex-

pressões anteriores vemos que a energia escura se torna cada vez mais quente durante a

expansão cósmica, desde que o parâmetro da sua equação de estado é uma quantidade ne-

gativa. A explicação física para isto é que há realização de trabalho sobre o sistema, como

nós dicutimos no início do capítulo anterior. A fim de ilustrar este comportamento, a fi-

gura 5.1 mostra a temperatura da energia escura como função do fator de escala para β = 0

(P2) e β = 1 (P3)3 considerando valores arbitrários de ω0 e ωa, assumindo T x
0 = 10−2TCMB

0 ,

onde TCMB
0 = 2, 73K. A partir desta análise, um aspecto importante para o destino ter-

3A parametrização P1 (β = −1) não tem sentido físico quando se entra no regime ω0 > 0, onde ρx cresce exponenci-
almente com e3ω0z . Portanto, não consideramos esta parametrização nas nossas análises.
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Figura 5.2: Contorno de confiança 2σ (95, 4%) no espaço paramétrico ω0 − ωa para P2 (β = 0), con-
siderando as calibrações MLCS2k2 (esquerda) e SALT2 (direita). A área em cinza claro representa
o vínculo termodinâmico (5.16), e a pequena área hachurada é o espaço paramétrico resultante
quando se adiciona a segunda lei da termodinâmica (5.17) à análise.

modinâmico do universo é saber quanto tempo será preciso (se isto acontecer) para que a

temperatura da energia escura se torne a temperatura dominante do universo. A dificul-

dade básica de estimar tal intervalo de tempo é que a atual temperatura da energia escura

não foi medida, sendo completamente desconhecida.

Assumindo que o potencial químico é nulo (como ocorre para o caso ω = 1/3) a

relação de Euler define a entropia específica, isto é

σ ≡ Sx

n
=

ρx + px
nT

. (5.13)

Combinando as relações (5.10), (5.11) e n ∝ a−3 vemos diretamente que ρx/nT ≡ const. de

tal modo que

Sx ∝ [1 + ω(a)] , (5.14)
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Figura 5.3: A mesma situação da figura (5.2) para a parametrização P3 (β = 1).

onde notamos que a entropia do vácuo (ω(a) = ω0 = −1) é nula e no regime phantom

(ω(a) < −1) a entropia é negativa, não tendo portanto sentido termodinâmico. O caso

Sx = const. implica necessariamente em ωa = 0 para todas parametrizações anteriores.

Isto é um resultado forte, pois nos mostra que todas as parametrizações dependentes do

tempo as quais não contêm o termo constante ω0 são incompatíveis com o caso Sx = const..

Logo, a positividade da entropia implica diretamente na desigualdade

1 + ω(a) ≥ 0 , (5.15)

e usando a fórmula generalizada da evolução temporal de ω(a), dada pela equação (5.3),

obtemos

ωa ≥ −1 + ω0

f(a)
, (5.16)

onde claramente não é definida em a = 1 quando ω = ω0.

Por sua vez, a segunda lei da termodinâmica afirma que a fonte de entropia deve

ser positiva. Logo, das relações (5.8) e (5.13) teremos

Sµ
;µ ∝ dω(a)

dt
≥ 0 , (5.17)
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Tabela 5.1: Melhores medidas dos parâmetros ω0 e ωa no intervalo de confiança 2σ. O
sobrescrito (a) indica que o teste CMB+BAO é adicionado à análise, enquanto o símbolo
T b indica a inclusão dos vínculos termodinâmicos (5.16) e (5.17).

Teste w0 wa

SNe Ia (MLCS2k2)a.................... P2 −0.78+0.33
−0.21 0.02+0.14

−0.66

SNe Ia (MLCS2k2)a + Tb.......... P2 −0.77+0.16
−0.14 0.00+0.00

−0.05

SNe Ia (SALT2)a........................ P2 −1.05+0.34
−0.20 0.13+0.09

−0.80

SNe Ia (SALT2)a + Tb............... P2 −0.99+0.14
−0.01 0.00+0.00

−0.02

SNe Ia (MLCS2k2)a.................... P3 −0.81+0.37
−0.29 0.18+0.99

−1.81

SNe Ia (MLCS2k2)a + Tb.......... P3 −0.77+0.22
−0.14 0.00+0.00

−0.45

SNe Ia (SALT2)a........................ P3 −1.09+0.41
−0.30 0.52+0.96

−2.26

SNe Ia (SALT2)a + Tb............... P3 −0.99+0.17
−0.01 0.00+0.00

−0.18

ou, equivalentemente, ωa ≤ 0.

Vamos agora combinar os vínculos termodinâmicos (5.16) e (5.17) com dados ob-

servacionais a fim de impor limites aos parâmetros da equação de estado da energia es-

cura. Usaremos aqui a compilação SDSS discutida em [122] a qual consiste em um con-

junto de 288 SNe Ia, com suas curvas de luz calibradas pelos métodos SALT2 [123] e

MLCS2k2 [124, 125, 126], onde tais supernovas estão distribuídas no intervalo de redshift

0, 02 ≤ z ≤ 1, 55 (uma discussão mais detalhada sobre a calibragem destas curvas de

luz pode ser vista na referência [127]). Usaremos também dados de CMB [128] e BAO

[32] através dos parâmetros R = 0, 469 ± 0, 017 e A = 1, 71 ± 0, 019, respectivamente.

Em nossa análise estatística, tal como mostrado no capítulo 2, minimizaremos a função

χ2 = χ2
SNe + χ2

CMB + χ2
BAO levando em consideração os conjuntos de dados citados e

marginalizando sobre os valores atuais dos parâmetros de densidade de matéria Ω0 e de

Hubble H0.

As figuras 5.2 e 5.3 mostram os principais resultados da nossa análise conjunta.

Desenhamos o contorno 2σ (∆χ2 = 6, 17) no espaço paramétrico ω0 − ωa para as parame-

trizações P2 e P3 respectivamente. A região em cinza claro representa o vínculo termodi-

nâmico (5.16). Desde que esta desigualdade é uma função do tempo, a região apresentada

tem sua validade de a = 10−4 até hoje a = 1. O espaço paramétrico resultante, no qual

todos os dados observacionais discutidos acima estão combinados com os vínculos físicos
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(5.16) e (5.17), corresponde à pequena área hachurada logo abaixo da linha ωa = 0.

Estes resultados claramente ilustram o quanto os vínculos termodinâmicos po-

dem influenciar na determinação do parâmetro da equação de estado da energia escura.

Particularmente, notamos que as regiões permitidas são sempre mais “estreitas” para a

parametrização logarítmica P2 do que a parametrização P3 (CPL). Observamos também

que, como a calibração SALT2 permite valores mais negativos para ω0, os vínculos resul-

tantes envolvendo este subconjunto de SNe Ia também serão mais restritivos. Por com-

pleteza, mostramos na tabela 5.1 as mudanças nos valores estatisticamente estimados de

ω0 e ωa devido aos vínculos termodinâmicos (5.16) e (5.17).

5.2 Tratamento geral para a termodinâmica da energia escura

Vamos propor aqui um tratamento para a termodinâmica da energia escura [129]

o qual acreditamos ser o mais geral possível, pois usaremos o fato de que o parâmetro ω

possa variar no tempo e o potencial químico da energia escura seja não nulo (µ ̸= 0).

A fim de seguir uma generalização, vamos parametrizar ω da seguinte maneira

ω(a) = ω0 + F (a) , (5.18)

a qual engloba a maioria dos casos presentes na literatura, como por exemplo as parame-

trizações F (a) = ωa(1−a) (CPL), F (a) = − ln a (logarítmica), F (a) = ωa(1−a)/(1−2a+2a2)

[70], dentre outras [67].

Como sabemos da seção anterior, as leis de conservação para as grandezas primi-

tivas fornecem as seguintes relações quando ω = ω(a)

ρx = ρ0

(
a

a0

)−3

exp

[
−3

∫
ω(a)

a
da

]
, (5.19)

T = T0 exp

[
−3

∫
ω(a)

a
da

]
, (5.20)

n = n0

(
a

a0

)−3

. (5.21)
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Retomando a discussão, sabemos que a parte variável de ω permite à energia es-

cura um comportamento que mimetiza um fluido fora do equilíbrio, sendo a viscosidade

volumar o processo dissipativo responsável. Logo, como há geração de entropia, existe

necessidade de encontrar uma relação para a evolução da densidade de entropia diferen-

temente do bem conhecido caso adiabático [94, 116, 117]. Nosso ponto de partida é a

relação de Euler: Ts = ρx + px − µn, a qual combinada com as equações (5.19), (5.20) e o

volume comóvel V = V0(a/a0)
−3 fornece a entropia específica

σ =
Sx

N
=

ρ0V0

NT0

[1 + ω(a)]− µ0

T0

, (5.22)

onde usamos a condição µ/T = µ0/T0 a qual demonstraremos mais adiante. Portanto,

a fonte de entropia (5.8) combinada com a equação (5.22) nos leva à seguinte equação

diferencial

Sµ
;µ = ṡ+ 3s

ȧ

a
=

ρ0V0

T0V
ω̇(a) , (5.23)

ou ainda
ds

da
+

3s

a
=

ρ0V0

T0V
ω′(a) , (5.24)

cuja solução é dada por

s = a−3

(
s0 +

ρ0
T0

[ω(a)− ω0]

)
. (5.25)

Note que ao fazer ω(a) → ω0 recuperamos a relação de entropia dos casos conhecidos

[94, 116, 117].

Outra quantidade física relevante na análise termodinâmica é o potencial químico

µ. Uma maneira de incluí-lo no nosso tratamento é usando a energia livre de Gibbs [81]

G(T, p,N) ≡ U + pV − TS , (5.26)

com

µ =

(
∂G

∂N

)
T,p

. (5.27)

Logo, usando as equações de evolução (5.19), (5.20), (5.21) e (5.25) escrevemos

G = N

[
ρ0
n0

(1 + ω0)−
T0s0
n0

]
T

T0

, (5.28)
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Figura 5.4: Representação do vínculo termodinâmico, equação (5.31), para os casos µ > 0, µ = 0 e
µ < 0. As barras em cinza claro representam os valores permitidos aos parâmetros para satisfazer
a positividade da entropia. As linhas em preto representam as regiões proibidas (onde a entropia
se torna negativa), e a linha tracejada mostra o limite da constante cosmológica. Note que para
µ < 0 o regime phantom é permitido, porém é proibido nos casos µ = 0 e µ > 0.

e consequentemente

µ = µ0

(
T

T0

)
= µ0 exp

[
−3

∫
ω(a)

a
da

]
, (5.29)

onde µ0 = [ρ0(1+ω0)−T0s0]/n0. Note que a temperatura e o potencial químico evoluem da

mesma maneira independente se ω é constante ou dependente do tempo, pois tal relação

já é de nosso conhecimento [111, 116, 117].

O formalismo termodinâmico mostrado leva-nos a fazer as seguintes perguntas:

quais vínculos podem ser impostos ao parâmetro da equação de estado e ao potencial

químico a fim de satisfazer a positividade da entropia? O comportamento phantom da

energia escura é permitido? Caso afirmativo, para quais intervalos dos parâmetros? Das

relações anteriores podemos escrever a entropia total como

S =

(
ρ0[1 + ω(a)]− µ0n0

T0

)
V0 , (5.30)
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e sua positividade implica na desigualdade

ω(a) ≥ ω(a)min = −1 +
µ0n0

ρ0
. (5.31)

Nota-se que no limite ω(a)min → ωmin
0 recuperamos os resultados discutidos por Lima e

Pereira [116, 117]. Temos, portanto, um limite para o parâmetro dependente do tempo

ω(a), o qual abaixo deste, a entropia se torna negativa.

O valor mínimo ω(a)min depende explicitamente do potencial químico. Conside-

rando o primeiro caso onde µ = µ0 = 0 teremos ω(a)min = −1 e com isso o comportamento

phantom do fluido de energia escura é proibido. Por outro lado, se µ > 0, o valor mínimo

não atinge sequer a barreira da constante cosmológica e novamente o comportamento

phantom é proibido. Finalmente, se o potencial químico é negativo, valores ω(a) < −1

são permitidos. Uma representação gráfica destes limites é mostrada na figura 5.4. Par-

ticularmente, no limite ω(a) → ω0 os resultados obtidos nas referências [116, 117] são

imediatamente recuperados.

Por outro lado, vamos admitir agora a forma específica mais comum para a função

F (a) dada por

F (a) = ωaf(a) , (5.32)

onde f(a), como vimos, engloba a parametrizações mais relevantes de ω. A positividade

da entropia neste caso requer que

ωa ≥ ωmin
a =

1

f(a)

[
−ω0 − 1 +

µ0n0

ρ0

]
= − T0s0

ρ0f(a)
, (5.33)

e para equação de estado com ω constante (ωa = 0) teremos o resultado conhecido

ω0 ≥ ωmin
0 = −1 +

µ0n0

ρ0
. (5.34)

Temos portanto dois limites para os parâmetros da equação de estado, um para a parte

constante e outro para a parte dependente do tempo, onde abaixo destes limites a entro-

pia se torna negativa. Adicionalmente, a segunda lei da termodinâmica diz que a fonte de
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Figura 5.5: Representação dos vínculos termodinâmicos (5.33), (5.34) e (5.35) no espaço
paramétrico ω0 − ωa para os casos µ > 0 (esquerda), µ = 0 (direita) e µ > 0 (abaixo).
A área hacurada representa os valores permitidos a fim de satisfazer a positividade da
entropia (S ≥ 0) e a segunda lei da termodinâmica (Sµ

;µ ≥ 0). Note que o caso µ < 0
permite o comportamento phantom da energia escura, entretando tal comportamento é
proibido para µ = 0 e µ > 0. O valor ωmin

a é o mesmo para todos os casos.

entropia deve ser positiva, e portanto da seção anterior, teremos outro vínculo termodinâ-

mico para o parâmetro ω

ωa ≤ 0 . (5.35)

A figura 5.5 ilustra bem os vínculos termodinâmicos (5.33),(5.34) e (5.35). Como

vemos, o valor ωmin
a é o mesmo quando o potencial químico é negativo, nulo e positivo

bem como a segunda lei impõe através de (5.35) que tal valor deve ser necessariamente

negativo. Para a parte constante da equação de estado, se considerarmos µ = 0 teremos

ωmin
0 = −1, e se µ > 0 este valor mínimo não chega a alcançar o ponto (ω0, ωa) = (−1, 0)

relativo ao estado de vácuo (constante cosmológica). Por fim, se µ < 0 valores ω < −1 são

permitidos e o regime phantom é favorecido.

A fim de ilustrar o caráter geral de nosso trabalho, mostramos na tabela (5.2) os
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Tabela 5.2: Todos os casos particulares para diferentes valores da temperatura T , do
potencial químico µ e do parâmetro ωa. Mostramos também aqui os vínculos termodinâ-
micos sobre os parâmetros ω0 e ωa.

Referência T µ ωa ωmin
0 ωmin

a

Este trabalho [129] > 0 ̸= 0 ̸= 0 −1 + µ0n0

ρ0
− T0s0

ρ0f(a)

[121] > 0 = 0 ̸= 0 −1 −1+ω0
f(a)

[111] < 0 ̸= 0 ̸= 0 − −

[110] < 0 = 0 = 0 − −

[116, 117] > 0 ̸= 0 = 0 −1 + µ0n0

ρ0
−

[102, 103] < 0 = 0 = 0 − −

[94] > 0 = 0 = 0 −1 −

vínculos obtidos através da positividade da entropia. Note que a maioria dos resultados

na literatura são casos particulares das equações (5.33) e (5.34). Por exemplo, ao conside-

rar µ = µ0 = 0 recuperamos os resultados de [121], e se assumimos ω(a) → ω0 resgatamos

os resultados de [116, 117]. Finalmente, considerando µ = µ0 = 0 e ω(a) → ω0 recupera-

mos os resultados de [94]. Ilustramos também na tabela os casos mostrados no capítulo

anterior, os quais consideram temperaturas negativas para a energia escura.

No capítulo seguinte iremos finalizar nosso estudo ao analisar, do ponto de vista

termodinâmico, o modelo de Wang-Meng para interação entre matéria escura e energia

escura, sempre tendo em mente que os vínculos termodinâmicos devem ser sempre sa-

tisfeitos. Veremos que tais vínculos irão depender fortemente de um parâmetro que ca-

racteriza esta interação, os quais se mostrarão coerentes se recuperarem todos os casos

mostrados no início deste neste capítulo.



CAPÍTULO 6

TERMODINÂMICA E INTERAÇÃO ENTRE COMPONENTES

ESCURAS

Além dos três problemas citados no capítulo 1, a cosmologia padrão apresenta

uma outra discrepância entre teoria e observação, denominada problema da coincidên-

cia cósmica. Pelo modelo padrão da cosmologia, a evolução da componente material do

universo evolui de maneira diferente da componente de vácuo (constante cosmológica) e

assim se esperaria que na nossa era cósmica, após bilhões de anos depois do big-bang, essas

quantidades divergissem por várias ordens de magnitude. Entretanto os dados observa-

cionais atuais apontam que o vácuo e a matéria preenchem o universo com quantidades

de mesma ordem de magnitude, isto é, ΩΛ/Ωm ∼ 1. Uma tentativa relevante de atacar este

problema é propor modelos fenomenológicos onde há interação entre matéria e energia

escuras (sendo o vácuo representado pela energia escura). Neste capítulo, iremos fazer

inicialmente uma breve apresentação do mecanismo de interação matéria-energia escu-

ras, escolhendo um modelo específico de interação bem discutido na literatura, o modelo

Wang e Meng 1 [130], sendo este aprimorado por Alcaniz e Lima [131] ao se incluir bá-

rions. Após isso, iremos analisar tal modelo do ponto de vista termodinâmico, notando

quais as implicações geradas pelos vínculos termodinâmicos quando se considera a inte-

ração entre matéria e energia escuras.
1A proposta original deste modelo é que haja decaimento do vácuo em matéria escura. Entretanto, como estamos

representando o vácuo pela energia escura, este modelo é inserido no contexto da interação entre matéria e energia
escuras.
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6.1 Interação entre matéria e energia escuras

O processo de interação entre as componentes escuras, segundo o modelo de

Wang e Meng [130], trata em considerar que a matéria escura deva evoluir de uma ma-

neira levemente diferente do caso padrão (ρdm ∝ a−3), dada da seguinte maneira

ρdm = ρdm,0a
−3+ϵ , (6.1)

onde este desvio é caracterizado pelo parâmetro ϵ. Note que se ϵ > 0 a densidade da

matéria escura diminui ao longo da expansão cósmica mais lentamente que o padrão, e

neste caso há um decaimento de energia escura em matéria escura. Contrariamente, se

ϵ < 0 essa evolução se torna mais rápida e há portanto decaimento de matéria escura em

energia escura.

O tensor energia-momento do fluido escuro, sendo este composto por matéria e

energia escuras, é dado pela soma de cada componente individual, isto é

T µν = T µν
dm + T µν

x . (6.2)

Como sabemos, tal quantidade deve ser conservada. Portanto, tomando a divergência de

T µν e projetando na direção da quadrivelocidade (no universo de FRW), obtemos a relação

ρ̇dm + 3
ȧ

a
ρdm = −ρ̇x − 3

ȧ

a
(1 + ω)ρx , (6.3)

a qual pode ser dividida em um sistema de duas equações

ρ̇dm + 3
ȧ

a
ρdm = Q , (6.4)

ρ̇x + 3
ȧ

a
(1 + ω)ρx = −Q , (6.5)

onde ρdm e ρx representam as densidades de energia da matéria escura e da energia escura

respectivamente. Da equação (6.1) podemos mostrar que

Q = ϵHρdm . (6.6)



Capítulo 6. Termodinâmica e interação entre componentes escuras 80

Note que poderíamos fazer o caminho inverso, isto é, assumir uma forma para Q e encon-

trar a relação (6.1), como foi feito por alguns autores [132, 133, 134, 135, 136].

A forma como a densidade de energia escura evolui pode ser encontrada ao resol-

ver a equação (6.5) com Q dado por (6.6). Fazendo isto, considerando ω = const., obtemos

[137, 138]

ρx = ρ̃x,0a
−3(1+ω) +

ϵρdm,0

3|ω| − ϵ
a−3+ϵ , (6.7)

onde ρ̃x,0 é uma constante de integração.

O modelo de Wang e Meng apresenta-se de certa maneira incompleto, no sentido

que negligencia a presença de bárions, o qual sabemos que representam cerca de 4, 6%

do conteúdo do universo como mostram as observações. Neste contexto, Alcaniz e Lima

[131] aprimoraram o modelo introduzindo a matéria bariônica. Um dos principais resul-

tados mostrados neste trabalho é que há um pequeno retardo da época de transição, isto é,

o redshift de transição deve ser menor em relação ao modelo de Wang e Meng sem bárions.

As relações anteriores constituem os ingredientes necessários para aplicarmos o

formalismo termodinâmico considerando o modelo de interação matéria-energia escuras.

Na próxima seção investigaremos os aspectos termodinâmicos desse fluido interagente.

6.2 Tratamento termodinâmico

Vamos assumir que a energia escura tem sua equação de estado com ω variável

no tempo. Logo, analogamente ao caso anterior, das equações (6.5) e (6.6) teremos a forma

de evolução da densidade de energia escura para ω = ω(a) [139] como segue

ρx =
ρ̃x,0 − ϵρdm,0

∫
exp

[
3
∫ 1+ω(a)

a
da

]
a−4+ϵda

exp
[
3
∫ 1+ω(a)

a
da

] , (6.8)

onde o limite ω(a) → ω0 recupera a relação anterior (6.7). Iremos aqui investigar parame-
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trizações já usadas, isto é, a forma ω(a) = ω0 + ωaf(a) com

f(a) =



(1−a)
a

(P1),

− ln a (P2),

(1− a) (P3).

(6.9)

Portanto, substituindo P1, P2 e P3 na equação (6.8) obtemos respectivamente

ρ
(1)
x

ρ̃x,0
≡ g(1)(a) =

1− A ϵ
∫
a3(ω0−ωa)+ϵ−1 exp

[
−3ωa

(1−a)
a

]
da

a3(1+ω0−ωa) exp
[
−3ωa

(1−a)
a

] , (6.10)

ρ
(2)
x

ρ̃x,0
≡ g(2)(a) =

1− A ϵ
∫
a3ω0+ϵ−1 exp [−3ωa(ln a)

2/2] da

a3(1+ω0) exp [−3ωa(ln a)2/2]
, (6.11)

ρ
(3)
x

ρ̃x,0
≡ g(3)(a) =

1− A ϵ
∫
a3(ω0+ωa)+ϵ−1 exp [3ωa(1− a)] da

a3(1+ω0+ωa) exp [3ωa(1− a)]
, (6.12)

onde A ≡ ρdm,0/ρ̃x,0 é uma constante.

Por outro lado, uma consequência óbvida da interação entre matéria energia es-

curas é que ou i) o número de partículas de uma componente é afeada ou ii) a massa

das partículas que a constituem é afetada. Este último cenário é conhecido como VAMP

(variable mass particle) onde a massa das partículas dependem do tempo (alguns mode-

los podem ser encontrados nas referências [140, 141, 142]). Aqui, assumiremos o cenário

VAMP, entretanto a forma como a massa varia não será necessário. Logo, o número de

partículas de cada componente é conservada, permitindo escrever

ṅx + 3
ȧ

a
nx = 0 ; ṅdm + 3

ȧ

a
ndm = 0 . (6.13)

O fato da matéria escura não apresentar pressão implica diretamente que a lei de

evolução da temperatura não pode ser aplicada à esta componente. Portanto, somente a

lei de evolução da temperatura da energia escura será relevante na análise termodinâmica

do fluido interagente. No entanto, para nossos fins aqui, não será necessário explicitar a
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forma como a temperatura evolui, mas apenas considerar que sua temperatura é positiva

definida, como defendemos até agora.

Como foi mostrado no capítulo anterior, o fluido ω(a) mimetiza um fluido com

viscosidade volumar. Na presente análise, temos uma situação similar, uma vez que da

equação (6.5) podemos escrever ρ̇x + Θ(ρx + p0) = −ΠΘ com p0 = ω0ρx e o termo fora do

equilíbrio dado por

Π = ωaf(a)ρx +
ϵ

3
ρdm , (6.14)

onde agora temos um termo adicional na pressão viscosa volumar, o qual é responsável

pela interação. Do capítulo 3, considerando apenas o processo escalar da viscosidade

volumar, a fonte de entropia da energia escura pode ser escrita como

Sµ
;µ = −ΠΘ

Tx

, (6.15)

onde Θ = 3ȧ/a. Logo, a segunda lei da termodinâmica implica na relação

3ωaf(a)ρx
ϵρdm

≤ −1 . (6.16)

Substituindo as parametrizações P1, P2 e P3 na relação acima e, considerando as equações

(6.1), (6.10), (6.11) e (6.12), obtemos o primeiro conjunto de vínculos termodinâmicos como

segue

ωa ≤ −A
ϵ

3

a3(ω0−ωa)+ϵ+1 exp
[
−3ωa

(1−a)
a

]
(1− a)

{
1− A ϵ

∫
a3(ω0−ωa)+ϵ−1 exp

[
−3ωa

(1−a)
a

]
da

} (6.17)

ωa ≤ A
ϵ

3

a3ω0+ϵ exp [−3ωa(ln a)
2/2]

ln a
{
1− A ϵ

∫
a3ω0+ϵ−1 exp [−3ωa(ln a)2/2] da

} , (6.18)

ωa ≤ −A
ϵ

3

a3(ω0+ωa)+ϵ exp [3ωa(1− a)]

(1− a)
{
1− A ϵ

∫
a3(ω0+ωa)+ϵ−1 exp [3ωa(1− a)] da

} , (6.19)

o qual claramente não é definiddo em a = 1 (ω = ω0). Por outro lado, da relação de Euler

(considerando o potencial químico nulo) a positividade da entropia para este caso fornece

[1 + ω(a)]ρx ≥ 0 , (6.20)
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onde, mais uma vez, usando as parametrizações P1, P2 e P3 e as densidades de energia

para cada caso, obtemos o segundo conjunto de vínculos termodinâmicos[
1 + ω0 + ωa

1− a

a

]
ρ(1)x ≥ 0 , (6.21)

[1 + ω0 − ωa ln a] ρ
(2)
x ≥ 0 , (6.22)

[1 + ω0 + ωa(1− a)] ρ(3)x ≥ 0 . (6.23)

No caso em que as componentes estão desacopladas (ϵ → 0) recuperamos os nossos resul-

tados anteriores [121] para ambos conjuntos de vínculos termodinâmicos.



CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Nesta tese, apresentamos nos capítulos iniciais uma visão geral sobre alguns as-

pectos da cosmologia padrão, mostrando as equações de evolução do universo bem como

o suporte observacional existente, os quais constiuem uma base sólida bem estabelecida.

Defendemos aqui a energia escura como uma alternativa, no âmbito da TRG, para ex-

plicar a lacuna apresentada pelos dados observacionais, onde apontam um universo em

expansão acelerada. Entretanto, sobre a natureza desta estranha componente responsá-

vel pela maior parte do conteúdo energético do universo não há um modelo conclusivo

no desejo de responder todas as perguntas, restando apenas hipóteses as quais têm sido

confrontadas com dados observacionais objetivando encontrar o melhor modelo. Sendo

assim, o nosso foco foi estudar a energia escura como um fluido de pressão negativa,

baseando-nos em modelos existentes e propondo ingredientes adicionais no intuito de

uma descrição mais completa, tendo como base a termodinâmica.

Neste sentido, ilustramos o modelo de fluido relativístico descrito no capítulo 3

o qual serviu como base teórica para o denvolvimento da abordagem termodinâmica da

energia escura, como descrevemos no capítulo 4. Inicialmente, um desafio foi proposto à

nossa intuição quando tentamos entender a termodinâmica de um fluido que tem pressão

negativa (ω < 0). Por ter um comportamento termodinâmico inverso, a energia escura

ao expandir adiabaticamente esquenta, contrariamente a um fluido comum de pressão

positiva (ω > 0) que deve esfriar, pois cada porção do fluido realiza trabalho às custas

de sua energia interna. Vimos que, partindo de princípios básicos da termodinâmica, po-

dem ser encontradas formas de evolução para as grandezas básicas como a densidade de
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entropia, a temperatura e o potencial químico (quando este é considerado), onde estas

duas últimas evoluem na mesma forma. Apresentamos no contexto geral duas vertentes,

uma defendendo a temperatura do fluido como positiva em toda a evolução cósmica e a

outra defendendo que no regime phantom a temperatura deve ser negativa. Acreditamos

que a primeira seja mais consistente fisicamente, pois o conceito de temperatura abso-

luta negativa ainda não é bem entendido, assim, esta opção sofre uma desvantagem em

ser considerada como modelo. Notamos também a importância de tratar o fluido com

potencial químico, pois neste contexto foi possível descrever a energia escura no regime

phantom sem precisar considerar temperaturas negativas, como defendem alguns autores

mostrados.

No Capítulo 5, com base na termodinâmica da energia escura de temperaturas

positivas e considerando o potencial químico nulo (µ = 0) derivamos as relações de evo-

lução para as grandezas básicas, no caso do parâmetro da equação de estado variável no

tempo. Um resultado advindo da equação de conservação da energia se mostrou muito

relevante. Vimos que o fato de considerar ω = ω(a) permite à energia escura comportar-se

semelhante a um fluido com um único processo (escalar) dissipativo gerando entropia,

isto é, a viscosidade volumar. Isto implicou diretamente que a corrente de entropia não

é conservada, nos motivando a buscar (posteriormente) uma nova forma de evolução da

densidade de entropia, diferentemente do conhecido caso adiabático. Analisando a lei de

evolução da temperatura para a parametrização geral de ω, ilustramos o comportamento

da temperatura em função do fator de escala. Reforçamos nesta ocasião os resultados

de Lima e Alcaniz [94], mostrando que a energia escura esquenta durante a expansão

cósmica. Porém, o fato de não se conseguir medir, a temperatura atual da energia es-

cura não nos possibilita saber em qual momento da era cósmica a temperatura da energia

escura será dominante no universo, se isto realmente acontecer. Ainda neste capítulo,

adicionamos vínculos observacionais aos vínculos termodinâmicos. Como era de se espe-

rar, os valores permitidos para ω fircaram ainda mais restritivos, e esta restrição foi mais

acentuada ao usar a parametrização logaritmica (P2) do que a parametrizacao CPL (P3).

Observamos também que, como a calibração SALT2 permite valores mais negativos para

ω0, os vínculos resultantes envolvendo este subconjunto de SNe Ia também foram mais

restritivos.
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Ainda no capítulo 5, propomos uma generalização para a termodinâmica da ener-

gia escura. Com dito anteriormente, exite um comportamento do fluido o qual mimetiza

geração de entropia e isso nos permitiu obter a evolução da densidade de entropia para

este caso. Considerando o potencial químico não nulo (µ ̸= 0) mostramos que ω(a) está

fortemente vinculado a tal, na condição de obedecer a positividade da entropia. Para o

caso µ = 0 o mínimo valor permitido para ω é o caso da constante cosmológica; se µ > 0

os valores permitidos não chegam a atingir a barreira ω = −1 e, ao considerar µ < 0, os

valores do parâmetro da equação de estado podem cruzar esta barreira em direção a va-

lores ainda mais negativos, portanto o regime phantom da energia escura é permitido do

ponto de vista termodinâmico. Em sequência consideramos formas conhecidas de para-

metrizações para ω e o vínculo da segunda lei da termodinâmica foi aplicado, restrigindo

valores possíveis de ωa. Isso nos permitiu ilustar os vínculos termodinâmicos no espaço

paramétrico ω0 − ωa notando mais uma vez que somente quando o potencial químico é

negativo o regime phantom é permitido. Portanto, nesta abordagem incluímos todos os

casos anteriores, os quais aparecem como casos particulares, classificando-o assim como

uma generalização da termodinâmica da energia escura.

Por fim, no capítulo 6 incluímos nossa análise termodinâmica ao setor escuro no

contexto de interação entre matéria e energia escuras. Constatamos que o fato da matéria

escura não apresentar pressão nos fez considerar somente a lei de evolução da tempe-

ratura da energia escura na análise termodinâmica do fluido interagente. Vimos que os

vínculos termodinâmicos são bem sensíveis ao parâmetro de acoplamento ϵ, o qual tendo

seu valor nulo, nos permite recuperar os vínculos anteriores. Neste caso também o fluido

escuro como um todo se comporta semelhantemente a um fluido com viscosidade volu-

mar, onde a pressão fora do equilíbrio agora é composta por uma parcela que contém a

parte variável de ω e outra parcela que contém a constante do acoplamento ϵ. Temos como

perspectiva adicionar os vínculos observacionais à esta abordagem no intuito de restringir

ainda mais os valores permitidos de ω. Além disto, pretendemos estender a abordagem

termodinâmica no contexto de interação para o caso onde o potencial químico é não nulo.

Acreditamos que este caso seja a abordagem mais geral para a termodinâmica do setor

escuro.
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Ainda como perspectivas de trabalhos futuros, investigaremos a formulação ter-

modinâmica proposta nesta tese num contexto microscópico. De fato, a dinâmica de um

gás relativístico pode ser estabelecida a partir da equação de Boltzmann. Neste caso, o pro-

cesso de criação de partículas pode ser investigado via teoria cinética relativística [144].

Neste trabalho foi proposto uma equação de Boltzmann modificada, onde se adicionou

um termo fonte, que descreve a mudança da função de distribuição, neste caso provo-

cada pela não conservação do número de partículas. Nosso objetivo consiste em propor

uma formulação cinética considerando a criação de partículas escuras, seguindo o método

usado por Zimdahl e Pavón no contexto cosmológico [145].

Por outro lado, modelos que permitem acreção de massa do fluido phantom por

buracos negros têm sido estudados. Os autores [146], considerando o fluido phantom com

potencial químico não nulo, temperatura positiva e ω constante, mostraram que esta acre-

ção é possível sem violar a positividade da entropia e a segunda lei da termodinâmica

generalizada, mostrando também a possibilidade de incluir um vínculo termodinâmico

ao parâmetro ω. Pretendemos estender este trabalho para o caso ω = ω(a) considerando

que o fluido produz um processo dissipativo via parte variável da EoS, bem como, uma

possível interação entre o fluido phantom e o buraco negro.
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