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Resumo

A matéria escura é uma quantidade fundamental da Cosmologia Moderna. A princípio,

ela é necessária para explicar o processo de formação das estruturas no Universo, a curva

de rotação das galáxias e a discrepância na massa dos aglomerados de galáxias. Entre-

tanto, apesar de muitos esforços realizados, em ambos os aspectos, teórico e experimen-

tal, a natureza da matéria escura é ainda desconhecida, e a única evidência convincente

de sua existência é gravitacional. Isso incita dúvidas sobre a existência da matéria escura,

e por sua vez, sugere que a gravidade de Einstein precisa ser modificada em algumas es-

calas. Estudamos, neste trabalho, a possibilidade da gravidade modificada Eddington-

Born-Infeld (EBI) fornecer uma explicação alternativa para a discrepância da massa dos

aglomerados de galáxias. Para esse propósito, derivamos as equações de campo de Eins-

tein modificadas, e obtemos suas soluções para um sistema esférico constituído de par-

tículas idênticas não colisionais. Posteriormente, consideramos a equação de Boltzmann

relativística não colisional, e usando algumas aproximações e suposições no regime de

campo fraco, derivamos o teorema do virial generalizado, na gravidade EBI. Para compa-

rarmos as predições da gravidade EBI com os dados observacionais, estimamos a ordem

de magnitude da massa geométrica de um aglomerado, e encontramos que a mesma é

compatível com as observações. Por fim, considerando que a densidade das galáxias do

aglomerado seja descrita por um perfil tipo lei de potência, derivamos o perfil de disper-

são das velocidades das galáxias o qual pode ser usado para testar alguns aspectos da

gravidade EBI.

Palavras-chave: matéria escura, aglomerado de galáxias, gravidade modificada.
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Abstract

Dark matter is a fundamental ingredient of the modern Cosmology. It is necessary in

order to explain the process of structures formation in the Universe, rotation curves of ga-

laxies and the mass discrepancy in clusters of galaxies. However, although many efforts,

in both aspects, theoretical and experimental, have been made, the nature of dark mat-

ter is still unknown and the only convincing evidence for its existence is gravitational.

This rises doubts about its existence and, in turn, opens the possibility that the Einstein’s

gravity needs to be modified at some scale. We study, in this work, the possibility that

the Eddington-Born-Infeld (EBI) modified gravity provides en alternative explanation

for the mass discrepancy in clusters of galaxies. For this purpose we derive the modi-

fied Einstein field equations and find their solutions to a spherical system of identical

and collisionless point particles. Then, we took into account the collisionless relativistic

Boltzmann equation and using some approximations and assumptions for weak gravita-

tional field, we derived the generalized virial theorem in the framework of EBI gravity.

In order to compare the predictions of EBI gravity with astrophysical observations we

estimated the order of magnitude of the geometric mass, showing that it is compatible

with present observations. Finally, considering a power law for the density of galaxies

in the cluster, we derived expressions for the radial velocity dispersion of the galaxies,

which can be used for testing some features of the EBI gravity.

Keywords: dark matter, cluster of galaxies, modified gravity .
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

As observações astrofísicas e as simulações cosmológicas indicam que 95,11%

do conteúdo do Universo é de natureza desconhecida, e apenas 4,89% é compreendido

pela Física vigente [1]. Do conteúdo total do Universo 68,60% está na forma de energia,

e é comumente chamado de energia escura. O melhor candidato para a energia escura

é a constante cosmológica Λ, que é geralmente interpretada como a responsável pela

aceleração do Universo.

As análises da radiação cósmica de fundo indicam que 26,51% da matéria do

Universo é de natureza não bariônica [1]. A essa componente atribui-se o termo matéria

escura. A matéria escura é uma das maiores indicações de física nova além do Modelo

Padrão de Física de Partículas [2]. Supõe-se que essas partículas sejam desprovidas de

cargas elétricas e estáveis.

Atualmente, a matéria escura é um dos problemas mais intrigantes da astrofí-

sica moderna. Duas observações importantes estão associadas ao problema da matéria

escura. A primeira refere-se ao comportamento incompatível das curvas de rotação das

galáxias com as predições teóricas da gravidade newtoniana1. As observações mostram

que as velocidades de rotação das galáxias tendem a aumentar ou permanecer constantes

nas regiões onde não se observa matéria luminosa [3, 4].

1A gravidade de Einstein reduz-se à gravidade de Newton no limite de campo fraco.
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Capítulo 1. Introdução 2

A segunda evidência astrofísica da matéria escura é oriunda do estudo dos aglo-

merados de galáxias. A massa total de um aglomerado pode ser estimada pelo teorema

do virial, o qual fornece a massa virializada MV , a partir do movimento das galáxias que

compõem o aglomerado. Outro método consiste em estimar a massa de cada galáxia

separadamente e somar todas as contribuições. O resultado seria a massa bariônica total

MB do aglomerado. As observações indicam que MV é consideravelmente maior que

MB, fornecendo uma razão de MV /MB
∼= 20− 30 [5, 6, 7].

Esses comportamentos em escalas galácticas e extragalácticas são, frequente-

mente, explicados admitindo a existência da matéria escura [8, 9]. Entretanto, apesar

de muitas tentativas observacionais e experimentais, até o momento, a única evidência

da matéria escura é gravitacional [10, 11, 12, 13, 14, 15].

Assim, uma alternativa de solucionar o problema da discrepância da massa dos

aglomerados de galáxias e da curva de rotação das galáxias é modificando a teoria de gra-

vidade. A teoria de gravidade mais aceita, atualmente, é a relatividade geral, proposta

por Einstein em 1915. A relatividade geral é considerada uma teoria padrão, que des-

creve as estruturas astrofísicas e todo o universo. Entretanto, algumas inconsistências, as

quais não se restringem apenas ao problema da matéria escura, sugerem fortemente que

a gravidade de Einstein precisa ser revisada ou no mínimo estendida.

De fato, a teoria de Einstein, descreve bem o campo gravitacional no sistema so-

lar, convém saber se o mesmo ocorre em outras escalas. Nisso consiste um dos objetivos

fundamentais da cosmologia moderna, que é provar a relatividade geral além dos testes

clássicos os quais confirmam tal teoria no limite de campo fraco e no nível do sistema

solar (para ver o estudo dos parâmetros necessários para comparar testes de gravidade

em todas as escalas do Universo consultar referência [16]).

No século passado a teoria de Einstein foi alvo de muitos testes experimentais e,

até o momento, no regime de campo fraco, ela apresenta resultados satisfatórios. Recen-

temente, as predições de Einstein foram confirmadas por mais um teste no sistema solar.

Trata-se do experimento Sonda Gravidade B que forneceu medidas, com precisão satis-
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fatória, dos efeitos de Sitter2 e Lense-Thirring3 [17] (para ver uma revisão ampla desse

experimento, e da teoria envolvida, ver referência [18]). Contudo, fora do sistema solar

não temos qualquer garantia de sua validade.

Sem muito rigor, uma teoria de gravidade é definida pela ação e pelo método de

obtenção das equações de campo, a partir da referida ação. As equações de campo de

uma teoria de gravidade podem ser obtidas, basicamente, por três formulações distin-

tas4. Na formulação métrica, o tensor métrico é a única variável dinâmica da configu-

ração. Dada a ação as equações de campo são derivadas variando a ação com respeito

ao tensor métrico. A partir do tensor métrico obtemos também as conexões por meio

da condição de metricidade. Essa formulação é conhecida como formulação de Einstein-

Hilbert.

A segunda formulação, pouco utilizada, é a formulação de Einstein-Eddington.

Nessa formulação, as equações de campo são obtidas variando a ação com respeito às

conexões. Em uma teoria de gravidade que tem como única variável dinâmica a conexão,

o tensor métrico é definido como a derivada da lagrangeana com respeito ao tensor de

Ricci[20].

Na formulação de Einstein-Palatini, ambos os tensores, métrico e a conexão, são

variáveis dinâmicas independentes e, portanto as equações de campo são deduzidas va-

riando a ação com relação a essas duas quantidades. As três formulações são dinamica-

mente equivalentes quando aplicadas a relatividade geral.

No entanto, quando aplicamos as três formulações a outras teorias de gravidade,

podemos obter resultados distintos. As teorias de gravidade alternativas são um novo

paradigma da física moderna, as quais têm como finalidade abordar várias deficiências

no estudo da interação gravitacional. Em particular, em vez de introduzir fluidos des-

conhecidos, a abordagem consiste em estender a relatividade geral admitindo funções

2O efeito de Sitter se refere à curvatura do espaço-tempo criada pela presença de uma distribuição de
massa.

3O efeito Lense-Thirring é observado quando um corpo teste está submetido ao campo gravitacional
criado por uma distribuição de massa em rotação.

4Existem outros métodos, propostos recentemente, para obter as equações de campo conforme a refe-
rência [19]. No entanto apenas esses 3 métodos são relevantes para esta tese.
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genéricas de invariantes de curvaturas. Essas funções podem ser capazes de abordar

fenômenos em escalas galácticas, extragalácticas e cosmológicas.

As teorias f(R) de gravidade são um bom exemplo de teorias que não apresentam

dinâmicas equivalentes quando estudas por formulações diferentes [21, 22, 23]. No caso

do formalismo Einstein-Palatini, quando aplicado a teorias f(R), as equações de campo

são de segunda ordem na métrica. Essa, talvez, seja a vantagem mais expressiva desse

formalismo em relação ao formalismo métrico, uma vez que esse último fornece equações

de campo de quarta ordem na métrica.

As teorias de gravidade f(R) foram estudadas em escalas cosmológicas e no li-

mite de campo fraco [24, 25]. Efeitos sobre a violação de causalidade nessas teorias, tanto

no formalismo métrico quanto no formalismo de Palatini, foram estudados nas referên-

cias [23, 26, 27]. A modificação da gravidade adimitindo lagrangeanas não lineares le-

varam a correções no potencial gravitacional, que são úteis na fenomenologia astrofísica

em escala galáctica. Em particular, a curva de rotação das galáxias espirais e os halos dos

aglomerados de galáxias podem ser abordados no contexto da gravidade f(R) [28, 29, 30].

Alguns desses modelos estendidos reproduzem testes no sistema solar. Assim tais mo-

delos não são incompatíveis com os resultados experimentais da relatividade geral, mas

simplesmente estendem os efeitos gravitacionais [31, 32, 33].

Uma proposta recente de extensão da relatividade geral é baseada no trabalho de

Eddington [34] e na eletrodinâmica não linear de Born e Infeld [35] e é conhecida como

gravidade Eddington-Born-Infeld (EBI). A gravidade EBI foi proposta por Bañados em

2008 [36]. O método de obtenção das equações de campo consiste na formulação de

Palatini, onde a métrica gµν e as conexões Cα
µν , associadas à uma nova métrica qµν , são as

variáveis independentes.

Embora tenha sido proposta recentemente, a gravidade EBI parece viável em

ambos os pontos de vista, experimental e teórico. No âmbito dessa teoria, um modelo de

Universo tem sido bastante utilizado. No modelo ΛEBI , no qual o campo EBI sempre

se comporta como matéria escura e a energia escura é representada por uma constante

cosmológica Λ, o espectro da radiação cósmica de fundo é indistinguível do espectro
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reproduzido pelo modelo ΛCDM [37, 38]. A teoria de formação de estruturas também é

favorecida pelo modelo ΛEBI .

Essa extensão da relatividade geral foi também explorada em muitos outros con-

textos. Na análise do equilíbrio hidrostático de objetos compactos [39], no estudo das

perturbações radiais de objetos compactos [40], na investigação da estrutura e proprie-

dades físicas de estrelas compactas, fornecendo um aumento da massa estelar de 22% -

26% [41, 42], na análise da curva de rotação das galáxias [36], no estudo dinâmico de um

Universo homogêneo e isotrópico permeado por um fluido perfeito livre de singularida-

des [43] e em outros aspectos cosmológicos e astrofísicos [44, 45, 46, 47, 48, 49].

Nosso propósito é derivar o teorema do virial no contexto da gravidade Eddington-

Born-Infeld (EBI). O teorema do virial foi generalizado em outras teorias de gravidade e

sua aplicação apresentou resultados satisfatórios [50, 51, 52, 53, 54]. A aplicação do teo-

rema do virial se estende a muitos objetos astrofísicos, desde objetos compactos a objetos

extremamente grandes como os aglomerados de galáxias. A análise dinâmica dos objetos

é ligeiramente simplificada por meio do teorema do virial. Neste trabalho, os sistemas

astrofísicos de interesse são os aglomerados de galáxias, os quais serão tratados como

uma distribuição de matéria esfericamente simétrica.

Esta tese está dividida da seguinte forma:

No capítulo 2 apresentamos as evidências da matéria escura, as formas de detec-

ção da matéria escura e alguns resultados experimentais.

O propósito do capítulo 3 é derivar as equações de campo, da gravidade de

Eddington-Born-Infeld.

No capítulo 4 resolvemos as equações de campo da gravidade EBI para uma

distribuição de matéria esférica, constituída de partículas idênticas e que não sofrem

colisões. Posteriormente, obtemos uma expressão para o teorema do virial a partir da

equação de transporte de Boltzmann, no contexto da gravidade EBI.

No capítulo 5 aplicamos na astrofísica, a nova teoria de gravidade, e obtemos

valores aproximados para o raio virializado e a massa virializada de um aglomerado de
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galáxias típico. Em seguida derivamos uma expressão para a dispersão das velocidades

radiais dos componentes do aglomerado, as galáxias e as estrelas. Os capítulos 4 e 5

descrevem os resultados originais obtidos ao longo deste trabalho, tendo sido publicado

conforme [55].

Por fim, no capítulo 6 vamos expor as nossas conclusões e perspectivas.



CAPÍTULO 2

MATÉRIA ESCURA

O Modelo Padrão da Cosmologia apoia-se em três pilares: na teoria de gravidade

de Einstein, no Princípio Cosmológico 1 e na hipótese de que o conteúdo do Universo

comporta-se como um gás clássico perfeito. Embora o modelo tenha alcançado grande

sucesso, algumas observações não podem ser explicadas sem a introdução de fluidos

desconhecidos: a matéria escura e a energia escura. Quando nos referimos a expansão

acelerada do Universo, a energia escura é considerada a responsável por tal efeito, en-

quanto a matéria escura é usada quando faz-se referência a massa faltante nas galáxias

e nos aglomerados de galáxias. O propósito desta tese é abordar o problema da discre-

pância da massa dos aglomerados de galáxias sem supor a existência da matéria escura.

Para isso vamos descrever a dinâmica dessas estruturas usando uma teoria de gravidade

alternativa. É conveniente, neste capítulo, mostrar as fortes evidências da necessidade de

uma nova teoria de gravidade. Portanto, falaremos primeiro sobre as evidências da ma-

téria escura e as dificuldades encontradas pela comunidade acadêmica em manter este

conceito.
1O Princípio Cosmológico afirma que, em escalas suficientemente grandes, o Universo é homogêneo e

isotrópico

7
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2.1 Evidências de Matéria escura

A matéria escura foi proposta, na década de 30, por Zwicky, para explicar a dinâmica

dos aglomerados de galáxias. Nos estudos de Zwicky, a matéria luminosa existente não

era suficiente para manter a estabilidade gravitacional dos aglomerados de galáxias [56].

Assim sugeriu-se que os aglomerados e as galáxias poderiam estar ligados gravitacional-

mente a outras galáxias e/ou a grandes nuvens de poeira de baixa luminosidade. Essa

matéria que não interage eletromagneticamente e cuja observação é baseada apenas em

efeitos gravitacionais foi chamada de matéria escura.

A existência da matéria escura começou a ser tratada de maneira sistemática

na década de 70, quando novos estudos revelaram claramente que, na escala galáctica

também inferia-se uma massa dinâmica maior que a massa luminosa [3, 4].

Os dados observacionais indicam que a distribuição de matéria escura nos aglo-

merados de galáxias e nas galáxias é diferente. Nos aglomerados de galáxia a distribui-

ção de matéria escura diminui rapidamente quando se afasta do centro, enquanto nas

galáxias a distribuição tende a aumentar quando se afasta do centro galáctico [57].

A seguir falaremos um pouco sobre as principais evidências da matéria escura e

sobre as formas de detectá-la.

2.1.1 Nucleossíntese Primordial

A teoria da nucleossíntese primordial nos assegura que a matéria bariônica compõe

aproximadamente 5% da matéria total do Universo. Isso indica que a grande quantidade

de matéria restante do Universo é não bariônica.

A teoria da nucleossíntese primordial refere-se ao processo de formação dos pri-

meiros núcleos leves: D, 3He, 4He e 7Li, os quais foram produzidos nos primeiros mi-

nutos após o Big Bang. A abundância destes elementos pode ser obtida por meio de um

único parâmetro, o número bariônico ℵ, que é a razão do número de bárions nb (diferença

entre bárions e anti-bárions) e o número de fótons nγ , ℵ = nb/nγ .
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A síntese dos elementos leves no Universo primordial ocorreu a temperaturas da

ordem de 1 MeV. A temperaturas tão elevadas, o Universo era dominado por radiação,

as interações fracas importantes para a nucleossíntese, isto é

n+ e+ ←→ p+ ν̄e, (2.1)

n+ νe ←→ p+ e−, (2.2)

n←→ p+ e− + ν̄e, (2.3)

estão em equilíbrio térmico. Portanto, o número de prótons é igual ao número de nêu-

trons.

A temperaturas de aproximadamente 0,8 MeV os neutrinos não interagem mais

com as partículas do Modelo Padrão, isto é, ocorre o desacoplamento dos neutrinos.

Neste momento, as interações saem do equilíbrio, e os nêutrons não podem mais se con-

verter em prótons. Como a massa do nêutron é ligeiramente maior do que a massa do

próton, temos que o número de prótons é, aproximadamente, 7 vezes maior que número

de nêutrons 2[58]. Assim inicia-se a síntese dos elementos.

O primeiro elemento a ser formado é o deutério, D, através do processo n+ p 7→

D + γ. A produção efetiva desse elemento ocorre quando a temperatura do Universo

for 0,1 MeV. Posteriormente, ocorre a produção do 4He devido a colisão do deutério com

prótons e nêutrons. Como ele é o elemento mais estável, formado durante a nucleossín-

tese primordial, torna-se, portanto, o elemento mais abundante 3.

A abundância do 4He pode ser estimada partindo da seguinte ideia: O processo

que dá origem o 4He é D + D 7→ 4He, e sendo 4He o elemento mais estável produzido

na nucleossíntese primordial, podemos concluir, sem muito rigor, que todos os nêutrons

acabam formando 4He, isto é, N4He = 2Nn. Portanto, a fração de massa total que é

convertida na formação de 4He é dada por

2A quantidade de energia necessária para criar um nêutron é maior que a energia necessária para criar
um próton, ou seja, não há energia suficiente para converter prótons em nêutrons. Entretanto, a conversão
de nêutrons em prótons ocorre com facilidade.

3Embora o Hidrogênio componha 75% da abundância total de bárions, ele é formado anteriormente a
nucleossíntese primordial.
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Y4He =
2Nn

Nn +Np

≈ 0, 22, (2.4)

onde usamos a relação Np = 7Nn, conforme comentamos anteriormente. Assim aproxi-

madamente 22% da abundância total de bárions está na forma de 4He. Para os elementos
3He,D,7 Li são encontradas as seguintes frações de massa [58]:

Y3He ≈ 10−5, (2.5)

YD ≈ 10−5, (2.6)

Y7Li ≈ 10−10. (2.7)

Uma contribuição adicional à abundância do 4He produzido durante a nucleos-

síntese primordial é a sua formação em estrelas. Após a análise em diversas regiões do

Universo, foi encontrado que a fração de massa convertida na formação de 4He, é [58]

Y4He = 0, 238± 0, 002± 0, 005. (2.8)

No caso do deutério, não se observa fontes astrofísicas capazes de produzi-lo.

Assim sua abundância limita-se a abundância primordial. As observações da abundância

do 7Li provém da atmosfera primitiva de estrelas no halo estelar de nossa galáxia. Em

geral expressa-se a abundância do 7Li em termos de valores mínimos e máximos, como

se segue [58]

9, 0× 10−11 <
7Li

H
< 2, 8× 10−10. (2.9)

As predições da nucleossíntese primordial quando combinadas com as observa-
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ções inferidas para os quatro elementos, 3He, D, 4He e 7Li, conduzem ao intervalo [58]

0, 018 < ΩBh
2 < 0, 023, (2.10)

onde ΩB é a abundância de bárions do Universo e h é o fator de normalização do parâ-

metro de Hubble.

A conclusão é clara, a nucleossíntese primordial impõem um limite na abundân-

cia de bárions do Universo. De (2.10) observamos que a abundância de bárions é muito

pequena, sendo insuficiente para dar conta da abundância total de matéria do Universo,

ΩTotal = 1. Os resultados recentes do PLANCK indicaram que apenas 4, 89% da maté-

ria total do Universo é bariônica e a acontribuição da matéria escura é aproximadam-

nente 26, 51% [1]. O Universo que tem a matéria escura como componente dominante

de matéria, com abundância dada por ΩME ≈ 0, 26, segundo a teoria da nucleossíntese

primordial, essa matéria escura é essencialmente não bariônica.

2.1.2 Razão Massa/Luminosidade

A razão massa/luminosidade é um método usado para inferir a quantidade de massa

total em diferentes escalas cosmológicas. Para tal finalidade é necessário conhecermos a

distribuição de massa das galáxias, porém esse conhecimento não é acessível diretamente

por observações. O que, de fato, observamos é a distribuição de luminosidade das galá-

xias. Dada a distribuição de galáxias com luminosidade total L, estima-se a densidade

média de luminosidade de galáxias sendo [58]

` = (2, 0± 0, 2)× 108hL�Mpc−3, (2.11)

onde L� = 3, 8× 1033ergs−1 é a luminosidade solar.

É conveniente definir a razão massa/luminosidade em termos de suas densida-
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des, isto é,
M

L
=
ρ

`
. A razão massa/luminosidade crítica é dada por

(
M

L

)
c

=
ρc
`

= (1390± 140)hM�/L�, (2.12)

onde ρc é a densidade crítica e M� é a massa solar.

O parâmetro de densidade de massa, Ωm =
ρm
ρc

pode ser, então, determinado a

partir de medidas da razão massa/luminosidade de objetos astrofísicos

Ωm =
M/L

(M/L)c
(2.13)

onde ρm = (M/L)`.

Os resultados observacionais mostram que, na vizinhança do sistema solarM/L =

(2 ± 1)M�/L� produzindo Ωm ≈ 10−3. Em galáxias espirais e elípticas, M/L = (10 −

20)M�/L� indicando Ωm ≈ 10−2. Em escalas de pequenos grupos de galáxias, M/L =

(60 − 80)M�/L� produzindo Ωm ≈ 0, 1. Em escalas maiores, tais como aglomerado de

galáxias, M/L = (200 − 500)M�/L� implicando que Ωm ≈ 0, 3. Como os aglomerados

de galáxias são sistemas suficientemente grandes, sem muito rigor, podemos considerar

que suas massas representam estatisticamente a distribuição de massa total do Universo,

Ωm ≈ 0, 3, estimada pela razão massa/luminosidade [59, 60].

Portanto, as observações da razão massa/luminosidade nos levam a concluir que

a matéria escura é evidente em escalas de galáxias e escalas de aglomerado de galáxias.

No entanto em aglomerados de galáxias a presença da matéria escura é mais acentuada.

2.1.3 Lentes Gravitacionais

Um método muito usado para inferir a quantidade de matéria total, em galáxias e

aglomerado de galáxias, é através dos efeitos de lentes gravitacionais. Como predito

pela relatividade geral um corpo massivo curva o espaço-tempo ao seu redor. Assim,

um corpo massivo atua como uma lente.
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A lente pode provocar diferentes distorções e efeitos na imagem do objeto ob-

servado. Quando a lente dá origem a múltiplas imagens da fonte, altamente distorcidas,

formando arcos e anéis 4, o corpo massivo é chamado de lente forte. Lentes fracas são

aquelas que causam distorções discretas da imagem da fonte e apenas provoca uma pe-

quena mudança na sua posição. Por meio de ambos os efeitos podemos obter informa-

ções sobre a estrutura de galáxias e aglomerados de galáxias.

Observações baseadas em lentes gravitacionais afirmam que a quantidade de

matéria escura é dominante em galáxias e aglomerado de galáxias. A análise da distri-

buição de milhares de galáxias feita pelo o Sloan Digital Sky Survey, usando lentes fra-

cas, por exemplo, revelou que, a matéria total, das galáxias próximas à Via Láctea, eram

aproximadamente 1, 4 × 1012M� enquanto, apenas 6 × 1010M� correspondia à matéria

luminosa das mesmas[61].

2.1.4 Curvas de Rotação de Galáxias

Na escala galáctica, a matéria escura é necessária para explicar o comportamento não

esperado, pela teoria newtoniana de gravitação, da curva de rotação das galáxias. As

observações das curvas de rotação de galáxias, em 1970, indicaram que as mesmas eram

planas ou crescentes [3]. Em outras palavras, as velocidades de rotação, dos objetos as-

trofísicos, nas regiões muito distantes do centro galáctico eram constantes ou crescentes.

Do ponto de vista da gravitação newtoniana, qualquer objeto, por exemplo, uma

estrela, em órbita estável em torno do centro da galáxia realiza tal movimento com uma

velocidade de rotação v(r) que pode ser expressa por

v(r) =

√
GM(r)

r
, (2.14)

onde r é o raio da órbita, G é a constante gravitacional e M(r) é a massa dentro da esfera

de raio r. Em particular, para uma distribuição esférica e uniforme de matéria, a massa

4Forma-se um anel em torno do centro de massa da lente, quando estão alinhados a fonte, a lente
gravitacional e o observador. Esse efeito é conhecido como anel de Einstein.
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M(r) é

M(r) =
4πr3

3
ρ (2.15)

onde ρ é a densidade de matéria da galáxia. Quando substituímos a equação (2.15) em

(2.14), constatamos a dependência linear de v(r) com r,

v(r) ∝ r. (2.16)

Nas proximidades do centro da galáxia esse comportamento linear está em acordo com

as observações. Contudo em regiões cujo r é muito grande, não há presença de matéria

luminosa, teoricamente a massa seria constante, M(r) = M , logo

v(r) ∝ 1

r1/2
. (2.17)

No entanto, nestas regiões, as previsões teóricas e os resultados experimentais são incom-

patíveis, uma vez que a velocidade de rotação se mantém constante ou tende a aumentar,

à medida que nos afastamos do centro galáctico. A figura (2.1) mostra a velocidade de ro-

tação da galáxia M33 a uma distância de aproximadamente 16kpc [62]. Observamos que

as contribuições das estrelas (representadas pela linha com traços curtos), e do gás (repre-

sentada pela linha com traços longos) são insuficientes para descrever o comportamento

da curva de rotação observada (representada pela linha contínua). Além disso, obser-

vamos que a curva de rotação obtida aumenta suavemente a partir do raio da galáxia e

a partir de 10kpc se mantém quase constante. Esse comportamento, aproximadamente

constante, além das regiões compostas por estrelas e gases, é apresentado por muitas

galáxias espirais [62, 63, 64], inclusive pela nossa galáxia. A explicação proposta para

tal comportamento é que as galáxias estão envolvidas por uma grande quantidade de

matéria não luminosa. Essa matéria, comumente chamada de matéria escura, fornece-

ria a força necessária, aos objetos em órbita, para explicar os resultados observacionais.

Na nossa galáxia a quantidade de matéria escura é 10 vezes maior que a quantidade de

matéria luminosa.
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Figura 2.1: Curva de rotação da galáxia M33. Os pontos e a linha contínua representam os dados ob-
servacionais e os ajustes, respectivamente. Enquanto as linhas tracejadas representam as contribuições do
halo de matéria escura (traços curtos e longos), das estrelas (traços curtos) e do gás (traços longos) . Figura
retirada da referência [62]

Vários modelos, isto é, perfis de densidade de matéria escura, foram propostos

para reproduzir as curvas de rotação observadas. Em particular, o perfil de Navarro,

Frenk e White [65, 66] e outros contendo um pequeno ajuste desse último [67, 68, 69, 70,

71] são bastante utilizados. Vale ressaltar que esses modelos sofrem de incertezas nas

regiões internas das galáxias onde os efeitos dos bárions devem ser considerados.

Nas galáxias elípticas5, onde o equilíbrio dinâmico é dominado por pressão e

não por rotação, as observações também indicam uma grande contribuição de matéria

escura. Entre os tipos de galáxias, dois são dominados por matéria escura: as galáxias

com superfície de baixo brilho e as galáxias anãs esferoidais.

2.1.5 Aglomerados de Galáxias

A massa total dos aglomerados de galáxias pode ser inferida por métodos dinâmicos.

Este método consiste em medir a dispersão das velocidades das galáxias que compõem

o aglomerado. Supondo que os aglomerados sejam sistemas em equilíbrio dinâmico, a

5As massas das galáxias elípticas são obtidas pela aplicação do teorema do virial.
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energia potencial média U e a energia cinética média K são relacionadas por,

2K + U = 0, (2.18)

que é o teorema do virial (retomaremos essa discussão na seção 5.3).

O valor da massa do aglomerado inferida, usando o teorema do virial difere do

valor esperado a partir de considerações da luminosidade das galáxias que compõem o

aglomerado. Esse fato foi observado por Zwicky, em 1933, ao examinar as velocidades

do aglomerado de Coma. A massa do aglomerado de Coma estimada, por Zwicky, foi

de
M

L
≈ 500

M�
L�

[56] e posteriomente foi verificado a mesma discrepância em outros

aglomerados. Em um aglomerado típico
M

L
≈ 300

M�
L�

[72, 73].

Estas observações levaram à necessidade de postular a matéria escura em escalas

de aglomerados de galáxias, uma vez que apenas 5% da massa total dos aglomerados é

composta pelas massas das galáxias individuais e, somente, 10% provem da contribuição

do gás quente emissor de raio X [8]. Assim, a maior parte da massa dos aglomerados é

de natureza desconhecida.

Recentemente o observatório Chandra X-ray observou a colisão de dois aglome-

rados de galáxias. Na colisão a matéria bariônica e matéria escura aparecem segregadas

espacialmente, tal evento é conhecido como aglomerado da bala (Bullet Cluster) e é con-

siderado como uma evidência expressiva e direta da matéria escura [74].

Vamos comentar, resumidamente, como ocorre a colisão de dois aglomerados.

As componentes básicas dos aglomerados são as estrelas, os gases e a suposta matéria

escura.

Durante a colisão, cada componente, comporta-se de uma forma particular. Por

exemplo, as estrelas, que constituem cada aglomerado separamente, passam umas pe-

las outras lentamente devido à ação do campo gravitacional individual. Os gases, que

compõem a mair parte da massa luminosa dos aglomerados de galáxia, são constituídos

principalmente de Hidrogênio e Hélio ionizados. Na colisão a localização dos gases é



Capítulo 2. Matéria Escura 17

Figura 2.2: Imagem do aglomerado da bala. A região rosa identifica a matéria bariônica e a região azul
representa a matéria escura. Figura retirada da referência [75]

Figura 2.3: À esquerda, as linhas verdes representam a distribuição de massa total do evento, via lentes
gravitacionais. A região amarela, à direita, representa a concentração dos gases quentes via detecção de
raio X. Figura retirada da referência [74]

realizada via detecção de raio X emitido por esses gases.

A suposição é que a matéria escura seja composta por partículas que interagem

fracamente, logo elas não colidem, mas continuam sua trajetória atravessando o outro

aglomerado. Como mencionamos na seção (2.1.3), os efeitos de lentes gravitacionais

permite localizar a posição da matéria escura.

A distribuição de massa do aglomerado da bala é mostrada na figura (2.2), região

rosa, representa a emissão de raio X observada pelo chandra, a matéria escura é repre-

sentada pela região azul. A figura (2.3), à esquerda, representa a distribuição de massa
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total simulada pelo método de lentes gravitacionais fracas. À direita, na figura (2.3), as

duas imagens estão sobrepostas, e observamos que a matéria bariônica não explica os

excessos em linhas verdes. Além disso, observamos que a matéria bariônica representa

uma pequena porção da matéria total do aglomerado da bala.

2.1.6 Radiação Cósmica de Fundo

A radiação cósmica de fundo - cosmic microwave background (CMB) - é um sinal na

faixa de microondas que permeia todo o universo com intensidade quase uniforme em

todas as direções. Essa radiação foi formada quando a temperatura do Universo era

aproximadamente 3000K, época muito anterior à formação de galáxias. Por esta razão,

podemos obter informações relevantes sobre o Universo primordial estudando as pro-

priedades da radiação cósmica de fundo.

O espectro da CMB, conforme a teoria do Big Bang, é do tipo corpo negro e

sua temperatura é T = 2, 725K. A CMB apresenta pequenas anisotropias da ordem de

10−5K [76]. O estudo destas anisotropias, que são flutuações da temperatura em função

da separação angular, permite estimar parâmetros cosmológicos com precisão [1]

Modelos que contém apenas a matéria visível não conseguem reproduzir o es-

pectro da CMB como predito pela teoria do Big Bang. Assim, o espectro da CMB é mais

uma observação que exige a presença da matéria escura. A figura (2.4) mostra o espec-

tro observado CMB em excelente acordo com os dados da colaboração Planck (em linha

verde) [77]. Os parâmetros6 necessários usados para ajustar o espectro da CMB, foram

ΩBh
2 ≈ 0, 02207, (2.19)

ΩMEh
2 ≈ 0, 1196, (2.20)

Ωmh
2 ≈ 0, 1423, (2.21)

ΩΛh
2 ≈ 0, 3092. (2.22)

6Explicitamos apenas os parâmetros relevantes nesta tese



Capítulo 2. Matéria Escura 19

Figura 2.4: Espectro da radiação cósmica de fundo obtido pelo Planck. Os pontos vermelhos representam
os dados observacionais e a linha cheia (verde) representa os ajustes. Figura retirada da referência [77]

O acordo entre as curvas do espectro da CMB predito pela teoria do Big Bang e

o espectro observado exige que o Universo seja constituído de ΩB ≈ 4, 89% de bárions,

ΩME ≈ 26, 51% de matéria escura e ΩΛ ≈ 68, 60% de energia escura, ou seja, o espectro

da CMB afirma que a matéria escura é a componente de matéria dominante no Universo.

2.1.7 Formação de Estruturas

Outro ponto na Cosmologia, que reforça a hipótese da matéria escura, refere-se ao pro-

cesso de formação de estruturas. O problema consiste em explicar a época e a ordem que

as estruturas foram formadas. A seguir, comentaremos sobre o processo de formação de

estruturas de forma sucinta.

Vimos na seção (2.1.6), que o espectro da CMB indica que as flutuações de tem-

peratura no início do Universo eram muito pequenas. As diferenças de temperaturas

medidas hoje refletem as diferenças de densidade de matéria no início do Universo. Em
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outras palavras, regiões um pouco mais densas aparecem um pouco mais quentes na

CMB. Assim, as anisotropias da CMB nos informam que o Universo primordial não era

exatamente homogêneo e isotrópico.

Entretanto, essas anisotropias não eram capazes de formar as estruturas como

as observamos hoje, tendo apenas a matéria bariônica. O Universo primordial era muito

quente e dominado por radiação, as partículas percorriam pequenas distâncias e estavam

fortemente acopladas aos fótons. A ação da radiação era tal que não permitia aglomera-

ções da matéria, caso ocorresse algum acúmulo de matéria em qualquer região do espaço,

o mesmo seria rapidamente diluído. Em outras palavras, as pequenas anisotropias não

podiam ser amplificadas. Esse cenário é completamente descartado, pois as grandes es-

truturas seriam formadas muito tardiamente. Os aglomerados de galáxias, por exemplo,

estariam sendo formados apenas hoje.

Aderindo a proposta da matéria escura, na formação de estrutura, o seguinte

argumento é usado: as partículas que compõem a matéria escura são fracamente inte-

ragentes e neutras e, portanto, não interagem com os fótons. Assim, o desacoplamento

das partículas de matéria escura ocorre muito anteriormente ao desacoplamento da ma-

téria bariônica, tornando possível a formação das estruturas abservadas. Nesse contexto,

ainda é necessário que as partículas de matéria escura além de serem fracamente intera-

gente sejam não relativísticas na época da formação das estruturas. Partículas relativís-

ticas de matéria escura atingiriam energia cinética suficientemente grande para escapar

dos potenciais gravitacionais localizados em pequenas escalas.

No cenário com partículas de matéria escura relativística, as estruturas maio-

res seriam formadas primeiramente e depois seriam fragmentadas em estruturas me-

nores, isto é, os aglomerados de galáxias seriam formados anteriormente as galáxias.

No entanto esse cenário contradiz as observações. Observa-se que as galáxias parecem

ser mais velhas que os aglomerados de galáxias. O cenário de estrutura observado é,

portanto, hierárquico, inicialmente os gases se aglomeram formando estrelas, posterior-

mente formam-se as galáxias que em seguida se agregam gradualmente em consequência

de suas mútuas atrações gravitacionais, formando os aglomerados de galáxias. Assim, a
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presença de partículas de matéria escura relativística (matéria escura quente) no processo

de formação de estrutura é descartada.

Portanto, para favorecer o processo de formação de estruturas é necessário que

as partículas de matéria escura sejam fracamente interagente, e não relativística (matéria

escura fria) na época que as estruturas foram formadas.

2.2 Detecção da Matéria Escura

A quantidade de matéria escura no universo é bem conhecida na cosmologia e na as-

trofísica, mas sua natureza permanece desconhecida. O Modelo Padrão de Partícula

Elementares, embora tenha suas predições testadas e confirmadas por colisores de par-

tícula sofisticados, por exemplo, o LHC (Large Hadron Collider) e o LEP (Large Electro-

Positron Collider), não fornece um candidato viável à matéria escura. Assim, a necessi-

dade de uma Física nova além do Modelo Padrão, torna-se cada vez mais aparente.

O principal candidato a matéria escura é conhecido como WIMP (Weakly Inte-

racting Massive Particles). Os WIMPs são partículas massivas que interagem fracamente

com a matéria bariônica. As massas dos WIMPs estão na faixa de 10 GeV a TeV, corres-

pondendo a partículas estáveis mais leves de extensões do modelo padrão [2].

Outros candidatos a matéria escura propostos na literatura são os WIMPzillas
7, Áxions 8 e superWIMPs 9. Contudo os WIMPs são mais fáceis de serem detectados

quando comparados a estes candidatos. Por essa razão, grande parte dos experimentos

cuja finalidade é detectar a matéria escura foi designada para a detecção de WIMPs.

Portanto, nas subseções (2.2.1) e (2.2.2), comutaremos os termos partículas de matéria

escura e WIMPs. Nas subseções (2.2.1) e (2.2.2) falaremos de forma sucinta dos métodos
7Os WIMPzillas seriam partículas superpesadas cujas massas estão entre 1012 e 1016 GeV. Supõem-se

que os produtos finais do decaimento e aniquilação dos WIMPzillas são raios cósmicos altamente energé-
ticos [78].

8Os Áxions seriam partículas extremamente leves com massa maxions ≤ MeV e fracamente acopladas
[79, 80]. Os experimentos PVLAS (Probing Vacuum with polarized LASer Light) e ADMX (Axions Dark
Matter Experiment) se baseiam na conversão fótons-áxions em campos elétricos e magnéticos.

9SuperWIMPs seriam partículas que interagem superfracamente com a matéria bariônica. A proposta
é que um superWIMP possa decair em um WIMP emitindo fótons em cascata [81].
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de detecção de matéria escura ( para uma revisão detalhada ver as referências [82, 83]).

2.2.1 Detecção Direta

A detecção direta de matéria escura consiste em medir a energia depositada pelos

WIMPs, no núcleo que compõem o detector [83]. Embora o fluxo de WIMPs seja con-

siderável, a interação WIMP-núcleo é muito fraca, portanto a energia a ser medida é

muito pequena, da ordem de KeV. Entretanto, essa energia é grande o suficiente para

arrancar elétrons dos núcleos e produzir uma vibração na cadeia de núcleos. Essa vibra-

ção provocará um aumento da temperatura do detector, e consequentemente a energia

depositada poderá ser medida em fônons. A medida precisa de como essa energia é

depositada no núcleo permite discriminar eventos causados por partículas carregadas

como elétrons, múons e alfa, daqueles provenientes de partículas desprovidas de cargas

elétricas, como nêutrons e WIMPs. Os eventos produzidos por partículas carregadas dão

origem a grande quantidade de energia de ionização. Neste tipo de evento as partícu-

las incidentes interagem principalmente com os elétrons e os espalhamentos provocados

na superfície do detector são chamados de espalhamentos eletrônicos. Os espalhamen-

tos nucleares são caracterizados pela produção de energia em fônons. Um nêutron, por

exemplo, deposita na superfície do detector quase toda sua energia em fônons. Esses

espalhamentos são provocados por partículas neutras.

Para aumentar a precisão das medidas, os equipamentos experimentais se loca-

lizam em ambientes subterrâneos. Os detectores possuem coberturas que diminuem a

passagem de nêutrons, pois essas partículas podem gerar espalhamentos nucleares no

detector que são indistinguíveis das possíveis interações dos WIMPs. Para evitar a inter-

ferência do detector nas medidas é ideal que os mesmos sejam constituídos de materiais

livres de isótopos radioativos.

Conhecendo precisamente a quantidade de decaimento radioativo que aconte-

cem no detector, qualquer evento em excesso é um possível espalhamento causado por

WIMPs. A taxa de espalhamento depende de muitos fatores, por exemplo, seção de cho-

que de espalhamento, distribuição de velocidades, fator de forma nuclear e a massa do



Capítulo 2. Matéria Escura 23

WIMP.

O CDMS II (Cryogenic Dark Matters Search) é um dos experimentos, cujo obje-

tivo é detectar diretamente as partículas de matéria escura usando as técnica de ioniza-

ção e calor. Os resultados publicados em 2012, pela colaboração CDMS II, mostram que

dois eventos em excesso foram observados. Entretanto, esses eventos não foram inter-

pretados como evidência significativa das interações de WIMPs, mas vale ressaltar que

os mesmos não foram descartados para tal finalidade [84, 85]. Surgiram, na literatura,

propostas para explicar tais eventos, porém a colaboração CDMS não observou nenhum

evento que indique a existência de WIMPs. .

O DAMA (Dark Matter) [86], assim como o CDMS II, tem como propósito detec-

tar a matéria escura via detecção direta. Porém, o DAMA não discrimina espalhamentos

nucleares de espalhamento eletrônicos, mas determina se um evento ocorreu em um de-

tector ou em vários detectores. Caso ocorra em vários detectores, a possibilidade de tal

evento ter sido realizado por um WIMP é extremamente pequena, devido a sua seção de

choque ser muito pequena. A análise dos resultados do DAMA se baseia na modulação

anual, que é um sinal esperado por qualquer WIMP capaz de espalhar os detectores na

terra. Quando a velocidade da terra se soma à velocidade do sistema solar relativa à

galáxia, o fluxo de WIMP aumenta e diminui quando a velocidade da terra se opõe. Por-

tanto, o sinal do WIMP tem um período anual, sendo máximo em torno de 2 de junho e

mínimo em 2 de dezembro. A colaboração DAMA verificou essa modulação na faixa de

energia (2 - 6) KeV [87].

A detecção direta de WIMPs é usada também pelo CoGeNT. A técnica usada

para separar espalhamentos eletrônicos e nucleares é baseada em um tempo de retarda-

mento. Os elétrons produzidos devido ao espalhamento eletrônico levarão mais tempo

para responderem ao campo elétrico, que é fraco, na superfície do detector. Enquanto

aqueles produzidos por espalhamentos nucleares, os quais ocorrem na região mais in-

terna do detector, terão um tempo de resposta mais rápido, tendo grande probabilidade

de ser um evento causado por um WIMP.

A colaboração CoGeNT observou 100 eventos em excesso consistentes com WIMPs
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de massa (7 - 10)GeV e seção de choque de espalhamento da ordem de 10−41cm−2 [88].

Esses eventos apresentam uma modulação anual consistente com o DAMA. No entanto

há incertezas na discriminação dos espalhamentos eletrônicos e nucleares. Os resultados

são insuficientes para garantir a existência de WIMPs.

A análise dos resultados do DAMA [87] embora seja compatível com as análises

do CoGeNT, indica incompatibilidade com as interpretações do XENON100 [89]. No en-

tanto há, tentativas de compatibilizá-los [90], apoiados no fato de que o XENON100 não

é sensível a WIMPs de pequenas massas (∼7 GeV). O XENON100 além de diferenciar os

espalhamentos nucleares e eletrônicos, reconstroi a posição tridimensional da interação

no detector. Esse procedimento permite selecionar um volume interno na superfície do

detector.

A colaboração XENON100 registrou 3 eventos em excesso, com características de

eventos causados por WIMPs, em um volume interno de 48 kg. Embora nenhuma evi-

dência significatica de matéria escura tenha sido encontrada, esses resultados foram úteis

para a imposição de vínculos restritivos na seção de choque dos WIMPs. Posteriormente

a colaboração XENON100 registrou mais 2 eventos com características semelhantes, e

suas interpretações continuam desafiando as interpretações dos resultados não apenas

do DAMA e do ConGeNT como também do CRESST-II [91].

Os dados dos CRESST - II revelaram a ocorrência de 77 eventos com caracterís-

ticas de espalhamentos nucleares, na região de aceitação de WIMPs de baixa energia,

aproximadamente 40 KeV. Algumas fontes como, neutrons e partículas α, poderiam con-

tribuir para a ocorrência desses eventos, entretanto essas fontes não foram suficientes

para explicar os dados. A adição de um sinal devido ao espalhamento de WIMPs, re-

lativamente leve, poderia explicar a discrepância. Os resultados do CRESST - II foram

utilizados apenas para determinar alguns parâmetros associados aos WIMPs.

Outro experimento destinado a detectar a matéria escura diretamente é o LUX

[10]. Os 160 eventos observados pela colaboração LUX são consistentes com fundos pre-

vistos por espalhamentos eletrônicos. Além disso, os dados do LUX estão em desacordo

com as interpretações de sinais de WIMPs de baixa massa de muitos outros experimen-
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tos.

Os resultados mais recentes, de experimentos propostos para detectar a matéria

escura, foram divulgados pela colaboração PICO, e nenhum sinal de matéria escura foi

comprovado [11]. Como os detectores do PICO capturam transição de fase, os dados ex-

traídos mostram o comportamento da energia em função da temperatura e da pressão da

superfície do detector. A sensibilidade dos detectores PICO estão no intervalo de 0,9 KeV

a 800 KeV. Partículas como raios cósmicos, muóns e radiação γ e β são detectáveis acima

de 50 ◦C (1 KeV) enquanto os WIMPs são detectáveis acima de 30◦C (100KeV). Apesar

dos detectores PICO serem extremamente sensíveis a partículas α, a colaboração PICO

afirma que é possível fazer a distinção entre os eventos produzidos pelas partículas α e

pelos WIMPs, uma vez que essas partículas dão respostas diferentes quando interagem

com a superfície do detector.

A colaboração PICO observou 12 eventos caracterizados por espalhamentos nu-

cleares. Entretanto esses eventos não foram tratados como evidência de matéria escura

mas como um fundo desconhecido cuja investigação ainda está em andamento [11].

Assim detectar WIMPs por esse método exige cuidados rigorosos e constitui um

desafio experimental. Temos, ainda, muitos outros experimentos com o mesmo objetivo,

porém seus resultados não acrescentam muito aos resultados anteriores.

2.2.2 Detecção Indireta

A detecção indireta consiste em observar os produtos finais provenientes da aniquilação

de partículas de matéria escura. Em geral, supõe que os WIMPs podem se aniquilar em

qualquer partícula do modelo padrão. Esta suposição se aplica a regiões muito densas,

isto é, no início do Universo, de modo que a abundância cosmológica de WIMPS se

mantém constante.

Devido à expansão do Universo os WIMPs se desacoplam das partículas do mo-

delo padrão, e por essa razão a abundância dos WIMPs observada atualmente corres-

ponde à abundância após o desacoplamento. Em outras palavras, após o desacopla-
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mento os WIMPs não puderam ser mais criados e nem aniquilados de forma que a abun-

dância cosmológica dos WIMPs não é alterada.

Para reproduzir o parâmetro de densidade de matéria escura, conforme os dados

observacionais, ΩME = 0, 23, a seção de choque de aniquilação dos WIMPs precisa ser da

ordem de 3× 10−26cm3s−1 [82, 83].

Algumas regiões são mais atrativas para observar a matéria escura indireta-

mente. O centro da nossa galáxia, por exemplo, tem uma densidade de matéria escura

considerável, ∼ 0, 3 GeV/cm3, portanto é esperado que exista um fluxo mensurável de

pares de partículas do modelo padrão nessa região.

Os produtos finais da aniquilação variam de modelo para modelo. As partículas

mais pesadas produzirão apenas partículas estáveis como estado final, tais como, fótons,

prótons, elétrons, neutrinos e suas antipartículas. O fluxo dessas partículas vai aparecer

como um excesso ao fluxo esperado quando gerado por processos astrofísicos.

Os fótons apresentam características que despertam grande interesse da comu-

nidade científica. Os experimentos são calibrados para detectar uma faixa específica do

espectro eletromagnético, em particular, a faixa dos raios gama.

Os raios gama, por não possuírem carga elétrica e nem momento magnético,

não são desviados por campos eletromagnéticos. Assim eles apontam diretamente para

a fonte, permitindo o processo de discriminação de um sinal proveniente de matéria

escura de um oriundo de objetos astrofísicos.

O satélite Fermi LAT (Fermi Large Area Telescope) procura detectar indireta-

mente a matéria escura analisando o espectro de raios gama com energia entre 20 e 300

GeV [93].

A análise do espectro de raios gama provenientes de aglomerados de galáxias

[94] e galáxias anãs [95] não indicam, até o momento, excessos que possam ser atribuídos

a aniquilações de WIMPs. No entanto, vários grupos independentes, têm observado em

medidas referente ao centro galáctico uma linha de raio gama com energia de 130 GeV

[96]. Para estes grupos, a presença desta linha poderia ser explicada pela aniquilação de
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WIMPs.

Assim como o Fermi LAT, o telescópio MAGIC procura por sinais de matéria

escura analisando o espectro de raios gama. Os telescópios MAGIC são sensíveis a raios

gama na faixa de energia entre 100 GeV e 20 TeV. Até o momento, nenhum excesso de

raio gama foi detectado nos telescópios MAGIC. Contudo, os dados observados foram

úteis para impor limites na seção de aniquilação dos WIMPs [97].

O PAMELA [98] e o AMS-02 [99] têm como propósito medir o espectro de raios

cósmicos, em particular dos antiprótons e pósitrons, num amplo intervalo de energia.

O intervalo de energia do PAMELA se extende de 60 MeV a 180 GeV, enquanto para o

AMS-02 a faixa de energia é de 0,5 MeV a 350 GeV. Ambos os experimentos observaram

excessos nas frações de pósitrons acima de 10 GeV. Esses excessos poderiam ser expli-

cados pela aniquilação de WIMPs em nossa galáxia. Entretanto, devido à incertezas na

interpretação dos resultados e comparação entre eles, não é possível associar esses ex-

cessos a sinais de matéria escura. Além das medidas de pósitron, o PAMELA registrou

medidas de antiprótons, entretanto essas medidas são consistentes com o fluxo gerado

por fontes astrofísicas e não contribuem para comprovar matéria escura.

Ainda, nesta categoria de métodos de detecção indireta de matéria escura, dis-

pomos do IceCube. O telescópio IceCube foi construído com o objetivo de detectar neu-

trinos astrofísicos com energia superiores a 100 GeV. A análise dos sinais registrados per-

mitem deduzir a energia dos neutrinos incidentes e identificar a trajetória com resolução

angular de aproximadamente 1◦. A distinção entre os sinais de neutrinos astrofísicos e

neutrinos atmosféricos é realizada via informação energética e angular das medidas. Os

excessos sobre o espectro de fundo esperado indicariam possíveis sinais de aniquilação

de WIMPs.

A colaboração IceCube procura por neutrinos provenientes da aniquilação de

WIMPs cuja massa está no intervalo de 20-5000 GeV/c2. Os últimos resultados do Ice-

Cube demonstraram, pela primeira vez, apenas a capacidade do IceCube detectar WIMPs

de massa inferior a 50GeV/c2. Entretanto, os resultados não contribuíram de forma sig-

nificativa para provar a existência da matéria escura [100].
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Dispomos de muitos outros experimentos com a finalidade de comprovar a exis-

tência das partículas de matéria escura indiretamente. No entanto, até o momento, ne-

nhum destes experimentos detectou partículas de matéria escura e a sua existência ainda

é, portanto, deduzida apenas por seus efeitos gravitacionais no comportamento de siste-

mas astrofísicos em diferentes escalas.

Em vista de todos esses resultados negativos, acreditamos que uma boa alterna-

tiva, a supor partículas de matéria escura, é modificar a teoria de gravidade usada na

descrição dinâmica dos objetos astrofísicos. A modificação deve ser tal que, em escalas

menores, como no sistema solar, a dinâmica dos objetos não seja alterada. Porém, em

escalas galácticas e extragalácticas, os efeitos gravitacionais precisam ser significativos,

evitando a necessidade de incluir partículas de matéria escura para explicar as observa-

ções.

No próximo capítulo descrevemos uma teoria de gravidade modificada capaz de

atender esses pré-requisitos.



CAPÍTULO 3

TEORIA DE GRAVIDADE EDDINGTON-BORN-INFELD

A gravidade tem uma característica bem peculiar em relação as outas interações funda-

mentais da natureza. Enquanto as interações eletrofraca e forte ocorrem entre as partí-

culas no espaço-tempo, a gravidade descreve a dinâmica do próprio espaço-tempo. Para

formular teorias de gravidade métricas é necessário introduzir dois objetos: o tensor mé-

trico para medir distâncias entre dois pontos ou medir ângulos entre vetores no espaço-

tempo; e a conexão que é necessária ao transporte paralelo de vetores no espaço-tempo.

A princípio, não é necessário estabelecer relações de dependência entre esses dois objetos

e nem impor condições de simetria na conexão. No entanto, a imposição desses víncu-

los reduz significativamente a complexidade das teorias de gravidade. Neste capítulo

discutiremos uma teoria de gravidade particular, a gravidade de Eddington-Born-Infeld,

apresentando alguns aspectos relevantes da sua formulação.

3.1 Teoria de Gravidade de Einstein

Na teoria de gravidade de Einstein a curvatura é a propriedade geométrica intrínseca

usada para descrever a gravidade 1. A ação que fornece as equações de campo é conhe-

cida como ação de Einstein-Hilbert e é dada por [101, 102]

SEH =
1

16πG

∫
d4x
√
|gµν |(R− 2Λ) +

∫
d4x
√
|gµν |Lm, (3.1)

1A teoria de gravidade Riemann-Cartan apresenta duas propriedades geométricas intrísecas, na descri-
ção da gravidade, a curvatura e a torção.

29
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onde G é a constante gravitacional, |gµν | é o valor absoluto do determinante de gµν , R =

gµνRµν é o escalar de Ricci, Lm é a lagrangeana da matéria e Λ é a constante cosmológica

a qual constitui um termo necessário para explicar a expansão acelerada do Universo.

Na ação (3.1), como em toda esta tese, consideramos c (velocidade da luz) = 1.

No âmbito da relatividade geral, o espaço-tempo é uma variedade 4-dimensional

equipada com uma métrica gµν e uma conexão Γαµν . As variáveis gµν e Γαµν são depentes

entre si, portanto a dinâmica do espaço-tempo é descrita apenas pela métrica gµν . As-

sim, dado a métrica, a conexão e consequentemente a curvatura estão completamente

determinadas.

As equações de campo da relatividade geral são obtidas extremizando a ação

(3.1) com relação à métrica. O resultado da extremização é

Gµν + Λgµν = 8πGTµν , (3.2)

ondeGµν = Rµν− 1
2
gµνR é o tensor de Einstein e Tµν é o tensor energia-momento definido

como Tµν = − 2√
|gµν |

δLm
δgµν

.

Na relatividade geral impõe-se uma condição de metricidade, ∇αgµν = 0, o que

implica a seguinte relação entre gµν e as conexões Γαµν ,

Γαµν =
1

2
gασ(∂νgσµ + ∂µgσν − ∂σgµν). (3.3)

A condição de metricidade simplifica bastante os cálculos da relatividade geral. Na se-

ção (3.3) discutiremos sobre uma teoria de gravidade na qual a métrica e a conexão são

variáveis independentes.



Capítulo 3. Teoria de Gravidade Eddington-Born-Infeld 31

3.2 A Teoria de Gravidade de Eddington

Eddington propôs, em 1921, que a elemento invariante mais simples necessário para

construir o tensor de Einstein seria dada por[34, 103],

SEdd =
1

8πGΛ

∫
d4x
√
|Kµν |, (3.4)

onde |Kµν | é o valor absoluto do determinante do tensor de Ricci Kµν .

A ideia básica de Eddington, com o apoio de Einstein, era construir uma teoria

de gravidade tendo como base um formalismo onde os campos livres fossem dados uni-

camente pela conexão, alternativo ao de Einstein-Hilbert (formalismo métrico) e ao de

Palatini (formalismo métrico-conexão). No entanto, as tentativas foram frustradas, como

veremos por meio da derivação das equações de campo de Eddington.

As únicas variáveis dinâmicas da teoria de Eddington são as conexõesCα
βγ . Dessa

maneira as equações de campo obtidas são

∇α

(√
|Kµν |Kµν

)
= 0, (3.5)

onde∇α é a derivada covariante definida em termos das conexões Cα
βγ e Kµν é o inverso

do tensor de Ricci. A equação (3.5) nos permite escrever uma relação métrica-conexão,

isto é

Cα
µν =

1

2
Kασ(∂νKσµ + ∂µKσν − ∂σKµν). (3.6)

Observamos, na equação (3.6), que o tensor Kµν pode ser interpretado como uma mé-

trica. E como Cα
βγ , na verdade, são as conexões de Leví-Cívita para métrica Kµν , essa

teoria, como foi observado por Eddington, não apresenta nada de novo em relação a

relatividade geral [34, 103].

Outra forma de verificar a equivalência entre a teoria de Eddington e a teoria de
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Einstein é por meio da ação de Palatini, com constante cosmológica Λ, dada por

SP =
1

16πG

∫
d4x
√
|gµν | [gµνRµν(C)− 2Λ] , (3.7)

A variação da ação (3.7) com respeito a métrica resulta em

Rµν(C) = Λgµν , (3.8)

que tem a forma das equações de Einstein com constante cosmológica. Quando substi-

tuimos (3.8) em (3.7), obtemos

SP =
1

8πGΛ

∫
d4x
√
|Kµν |, (3.9)

que é simplesmente a ação de Eddington (3.4). Convém observar que na ação (3.7) as

variáveis dinâmicas são a métrica gµν e as conexões Cα
µν . Quando esses dois campos são

dependentes, ou seja, dado a métrica gµν obtem as conexões Cα
µν , a ação de Palatini recai

na ação de Einstein-Hilbert com constante cosmológica, isto é

SEH =

∫
d4x
√
|gµν | [R− 2Λ] , (3.10)

Neste sentido a ação de Palatini (3.7) é denominada ação "mãe", enquanto a ação de

Einstein-Hilbert e Eddington são denominadas ação "filha", e uma é considerada dual da

outra.

Portanto, a teoria de Einstein e a teoria de Eddington são dinamicamente equi-

valentes entre si, e podemos considerar que o formalismo da conexão (formalismo de

Eddington) quando aplicado à relatividade geral produz equações dinamicamente equi-

valentes às equações encontradas por meio da aplicação do formalismo métrico e do

formalismo métrico-conexão.
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3.3 Teoria de Gravidade Eddington-Born-Infeld

Observamos, na seção (3.2), que a lagrangeana de Eddington gera, automaticamente,

as equações de Einstein com constante cosmológica, e consequentemente a teoria de gra-

vidade de Eddington é considerada dual da teoria de Einstein. Portanto, a teoria de

Eddington não apresenta uma teoria de gravidade modificada, mas a própria relativi-

dade geral escrita em termos das conexões como uma variável dinâmica da configuração.

Neste sentido, a soma das ações de Einstein-Hilbert e de Eddington, isto é

S =
1

16πG

∫
d4x

[√
|gµν |(R + Λ) +

2

Λ

√
|Kµν |

]
, (3.11)

é apenas a interação da relatividade geral e com sua dual [104] e podemos tratar a ação

(3.11), como dinamicamente equivalente a relatividade geral. Assim, a ação (3.11) não

produz uma nova teoria de gravidade.

Alguns aspectos relevantes surgem quando a curvatura presente na ação de Ed-

dington é completamente independente das conexões construídas com a métrica gµν . Em

outras palavras, as novas conexões Cα
βγ são as geradoras do novo tensor de Ricci, Kµν .

O acoplamento do termo de Einstein-Hilbert e o termo de Eddington é feito in-

serindo a métrica gµν no termo de Eddington, como na eletrodinânmica não-linear de

Born-Infeld [35]. Essa reformulação foi proposta por Bañados [36, 105] e é denominada

teoria Eddington-Born-Infeld, cuja ação é

S =
1

16πG

∫
d4x

[√
|gµν |R +

2

γl2

√
|gµν − l2Kµν |

]
+

∫
d4xLm(ψ, gµν), (3.12)

onde γ é uma constante adimensional e l é a escala de comprimento. Na ação (3.12)

suprimimos o termo com a constante cosmológica porque não pretendemos, nesta tese,

abordar problemas que necessitem de tal contribuição. Na segunda integral da equa-

ção (3.12), Lm(ψ, gµν) é a lagrangeana da matéria a qual depende apenas dos campos de

matéria ψ e da métrica gµν . Acoplamento da matéria às conexões podem surgir devido

aos efeitos de gravitação quântica [106, 107, 108] e não serão considerados nesta tese. O
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tensor Kµν é o tensor de Ricci, associado às novas conexões, dado por

Kµν = Cρ
µν,ρ − Cρ

µρ,ν + Cσ
µνC

ρ
ρσ − Cσ

µρC
ρ
νσ. (3.13)

Para a derivação das equações de campo da teoria de gravidade Eddington-

Born-Infeld adotaremos o formalismo de Palatini. As variáveis dinâmicas da configu-

ração são a métrica gµν e as conexões Cα
βγ , ambos os campos são independentes. Vamos

expor apenas as equações relevantes para a continuação do nosso trabalho, os detalhes

da obtenção das equações de campo estão no apêndice A.

Variando a ação (3.12) com relação a gµν e as conexões Cα
βγ , obtemos as seguintes

equações de campo

Gµν = − 1

l2

√
q

g
gµαq

αβgβν + 8πGTµν . (3.14)

Kµν =
1

l2
gµν +

γ

l2
qµν , (3.15)

onde qµν é a nova métrica, a qual satisfaz a condição de metricidade∇α

(√
|qµν |qµν

)
= 0,

∇α é a derivada covariante construída com as conexões Cα
βγ e q é o determinante de qµν .

As conexões Cα
βγ são dadas por

Cα
µν =

1

2
qασ(∂νqσµ + ∂µqσν − ∂σqµν). (3.16)

A equação (3.14) é a equação de campo de Einstein modificada, o primeiro termo no lado

direito é a contribuição da ação EBI. Nessa abordagem, a dinâmica do espaço-tempo é

descrita pelas equações (3.14) e (3.15).

3.3.1 Gravidade EBI como uma Teoria Bimétrica

Uma proposta de modificar a relatividade geral é simplesmente adicionar um termo de

massa a ação de Einstein-Hilbert. Essa modificação é conhecida como teoria de gravi-
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dade massiva na qual se propaga uma partícula massiva de spin 2, o gráviton massivo.

A possibilidade de um gráviton massivo foi considerada, pela primeira vez, em

1939 e se restringia apenas ao regime linear [109]. A ideia básica seria de recuperar a

relatividade geral no limite m → 0, no entanto foi observado que isso não ocorre neces-

sariamente, uma vez que as previsões da gravidade massiva, frequentemente, diferem

das previsões da relatividade geral mesmo quando a massa do gráviton torna-se anula

[110].

A construção da gravidade massiva exige um novo tensor métrico de rank-2,

por exemplo, fµν , não dinâmico. Esse tensor é interpretado como uma métrica auxi-

liar, a princípio, plana [111]. A extensão da gravidade massiva linear (regime não-

linear) estudada em 1972, apresentava um grau de liberdade extra que se propagava

com energia cinética negativa. Esse efeito é conhecido como fantasma de Boulware-

Deser [111, 112, 113]. Posteriormente, foi introduzida uma métrica auxiliar não-plana

na gravidade massiva e com a imposição de alguns vínculos a teoria tornou-se livre de

fantasmas [114, 115]. Em geral, expressa-se a ação da gravidade massiva como [116]

SGM =
1

16πG

∫
d4x
√
|gµν |[R(g)− 2Λ + 2m2Lint(g

−1f)] + Sm, (3.17)

ondem é a massa do gráviton e Lint(g−1f) é o termo de interação adimensional. Conside-

rando a métrica auxiliar fµν como uma métrica dinâmica o resultado é uma nova teoria

denominada gravidade bimétrica ou bigravidade. A gravidade bimétrica foi proposta

em 1971, e como já foi dito consiste em duas métricas dinâmicas interagindo mutua-

mente. A princípio, a métrica auxiliar era plana e a teoria apresentava a mesma instabi-

lidade da gravidade massiva [117, 118].

Em 2012, a partir da gravidade massiva não-linear livre de fantasma, surgiu a

gravidade bimétrica não-linear e também, livre de fantasma com a métrica auxiliar não-

plana [119, 120]. Em geral, a ação para essas teorias, com constantes cosmológica para
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ambos os setores, pode ser escrita como

SGB =
1

κ2
g

∫ √
|gµν |(R(g)− 2Λg)d

4x+
1

κ2
f

∫ √
|fµν |(R(f)− 2Λf )d

4x−

−M
2

4κ2
f

∫ √
|fµν |

[
fαβgβγf

γσgσα − (fαβgαβ)2 + 6fαβgαβ − 12
]
d4x+ Sm, (3.18)

onde κ2
g e κ2

f são as constantes de acoplamento e o parâmetro M se refere a massa do

gráviton. O terceiro termo, na ação (3.18), é a interação entre as duas métricas[117]. Com

o seguinte mapeamento,

qµν =
κ2
g

κ2
f

fµν ,
1

l2
=

3

2
M2, κ =

κ2
g

6κ2
f

, (3.19)

a equação (3.18) toma a seguinte forma [121]

SGB =
1

16πG

∫ √
|gµν |(R− 2Λ)d4x+

∫ √
|qµν |(K − 2Λq)d

4x+

+
1

l2

∫ √
|qµν |

[
κ
(

(qαβgαβ)2 − qαβgβγqγσgσα +
κ

3

)
− qαβgαβ

]
d4x+ Sm, (3.20)

onde κ2
g = 8πG, κ é uma constante de acoplamento adimensional e K é o escalar de Ricci

da métrica qµν . Para κ = 0,

SGB =
1

16πG

∫ √
|gµν |(R− 2Λ)d4x+

∫ √
|qµν |(K − 2Λq)d

4x−

− 1

l2

∫ √
|qµν |qαβgαβd4x+ Sm. (3.21)

Definindo

Λq =
γ

l2
, (3.22)

e utilizando a equação (3.15), podemos escrever a ação (3.20) como

SGB =
1

16πG

∫
d4x

[√
|gµν |(R− 2Λ) +

2

γl2

√
|gµν − l2Kµν |

]
+ Sm, (3.23)
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A ação (3.23) é equivalente a ação Eddington-Born-Infeld, com constante cosmológica,

estudada na seção 3.3. Em outras palavras, a teoria de gravidade Eddington-Born-Infeld

é um caso particular das teorias de gravidade bimétrica.

No tratamento de teorias com duas métricas, é necessário definir o papel de cada

um desses tensores. Como pode ser observado claramente em (3.12), a matéria acopla

apenas à métrica gµν , e portanto ela é denominada métrica da matéria ou métrica física.

A métrica física gµν gera espontaneamente uma conexão física, que exerce um papel rele-

vante na teoria. Como a métrica gµν é o ente que fornece as medidas de distâncias físicas

no espaço-tempo, os campos de matéria seguirão geodésicas dadas pela conexão gerada

por ela.

Por outro lado, a segunda métrica qµν acopla ao resto do Universo através de sua

interação com a métrica física gµν . Ela é interpretada como sendo a métrica do espaço-

tempo [37]. A curvatura do espaço-tempo é determinada pela conexão construída com

métrica qµν . As equações de campo encontradas a partir da ação EBI original, (3.23), ou

da ação bimétrica, (3.21), são as equações de Einstein para a métrica gµν [121]

Gµ
ν + Λδµν = 8πGT µν −

1

l2

√
q

g
qµνgαν , (3.24)

e as equações de Einstein para a métrica qµν

Qµ
ν + Λqδ

µ
ν =

1

l2

[
qµαgαν −

1

2
qαβgαβδ

µ
ν

]
, (3.25)

onde Qµ
ν = Kµ

ν − 1
2
Kδµν é o tensor de Einstein para a métrica qµν . Tomando o traço de

(3.25) encontramos uma expressão para a interação entre as duas métricas e, em seguida,

podemos obter equação (3.15).

Algumas teorias de gravidade, podem manter uma relação de proporcionali-

dade entre a métrica física e a métrica geométrica [122, 123]. Entretanto, na gravidade

EBI as duas métricas são proporcionais apenas para modelos específicos, por exemplo, o

modelo de Sitter [36, 105].
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A compreensão da função das duas métricas, gµν e qµν na teoria EBI, pode ser

melhorada se fizermos uma analogia de um sistema gravitacional constituídos de N par-

tículas com um sistema constituídos de N spins [36]. Sabemos que na ausência de um

campo externo Hext e se a temperatura do sistema com N spins não for muito baixa, a

média macroscópica é nula, 〈~S〉 = 0. Por outro lado, na presença do campo externo Hext,

a simetria é quebrada, e os spins se alinham produzindo uma média macroscópica dife-

rente de zero, 〈~S〉ext 6= 0. Portanto, uma carga elétrica q, sentirá o efeito de um campo

magnético total HT , dado por

~HT = ~Hext + 〈~S〉ext (3.26)

O movimento da carga elétrica é regido pela equação de Lorentz em termos do campo

magnético total HT , e não apenas em termos do campo externo Hext. A falta de conheci-

mento sobre spins, nos levaria a interpretar a contribuição 〈~S〉ext como um campo mag-

nético escuro. O análogo geométrico ao campo magnético Hext, na gravitação, é o tensor

métrico gµν . O estado gµν = 0 representa o estado fundamental na gravitação [124], a

introdução da métrica, gµν 6= 0, causa um efeito similar ao campo externo Hext, isto é,

uma quebra de simetria.

No sistema magnético, a temperatura do sistema desempenha um papel funda-

mental. Se a temperatura do sistema estiver abaixo da temperatura de Curie, após a

remoção do campo magnético externo os spins permaneceriam alinhados com 〈~S〉0 6= 0.

Em outras palavras, nenhum campo externo é necessário para manter o estado ordenado

dos spins. A conexão geométrica Cα
µν , na gravitação, apresenta um fenômeno similar ao

〈~S〉0 6= 0. O campo gravitacional é medido pela conexão física Γαµν na equação da geo-

désica. Se gµν → 0 as conexões Γαµν → 0, restanto apenas o campo gravitacional auxiliar

Cα
µν . Neste caso, assumimos que a conexão possa ser descrita por equações de campo

bem definidas (Teoria de Eddington).

Como a métrica gµν acopla ao campo Cα
µν , conforme a ação (3.12), o campo Cα

µν

contribui, de certa forma, para gµν e afeta indiretamente o movimento das partículas.



Capítulo 3. Teoria de Gravidade Eddington-Born-Infeld 39

Caso contrário, o campo Cα
µν não forneceria uma descrição satisfatória na dinâmica de

objetos astrofísicos. O ponto crucial consiste nas condições necessárias para atenuar

os efeitos da métrica gµν e tornar visíveis os efeitos do campo auxiliar. As condições

limitam-se ao regime de campo gravitacional forte, isto é, quando l2Kµν tende a valores

expressivos nas equações (3.14) e (3.15). Apenas nessas condições os efeitos do potencial

qµν podem ser explorados.

Outro ponto relevante na ação (3.20) é o comportamento do parâmetro
1

l2
o qual

mede a interação entre as duas métricas, gµν e qµν . Se
1

l2
→ 0 esses dois campos desaco-

plam. O resultado seria uma teoria com duas métricas ambas satisfazendo, separamente,

a ação de Einstein-Hilbert. Nesse caso, a dinâmica do sistema seria governada pelas

equações usuais da gravidade de Einstein (3.2). Por outro lado, conforme a ação (3.23),

os parâmetros livres da gravidade EBI são
1

γ
e

1

l2
. O comportamento desses parâmetros

é devidamente analisado apenas após a resolução das equações de campo para as mé-

tricas adequadas, conforme o problema a ser solucionado. Como veremos no capítulo

4, para a métrica esférica e com algumas aproximações, as contribuições da gravidade

EBI e da gravidade de Einstein aparecem desacopladas nas equações. Isso significa que,

quando consideramos os limites
1

γ
= 0 e/ou

1

l2
= 0, na gravidade EBI, recuperamos a

gravidade de Einstein. Entretanto, para a métrica de Friedmann, as grandezas relevan-

tes como a pressão e a dendidade de matéria, possuem as contribuições da gravidade

EBI e da gravidade de Einstein acopladas e, portanto não tem sentido aplicar os limites,

citados anteriormente, para obter a gravidade de Einstein a partir da gravidade EBI [37].

No sistema solar esperamos que a curvatura seja muito pequena, portanto o

termo l2Kµν é desprezível na ação (3.23). Nesse regime, a ação (3.23) reduz-se a ação

de Einstein-Hilbert com uma constante cosmológica efetiva Λef , isto é

SGB =
1

16πG

∫
d4x
√
|gµν |(R− 2Λef ) + Sm, (3.27)

onde Λef = γΛq − Λ. Assim, a dinâmica do sistema gravitacional no regime de baixas

curvaturas não é alterada. Por outro lado, no regime de altas curvaturas a ação (3.23)
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torna-se

SGB =
1

16πG

∫
d4x

[√
|gµν |(R− 2Λ)− 2

Λq

√
|Kµν |

]
+ Sm, (3.28)

indicando que o termo de Eddington é dominante e esperamos observar efeitos interes-

santes neste regime.



CAPÍTULO 4

O TEOREMA DO VIRIAL NA GRAVIDADE

EDDINGTON-BORN-INFELD

O processo de formação dos aglomerados consiste na acreção de matéria cós-

mica, de forma hierárquica. A acreção do material pode ocorrer, preferencialmente, de

tal maneira que os aglomerados se manteriam alinhados uns com os outros. Entretanto,

processos como virialização e mecanismo de auto-interação da matéria tornam essas es-

truturas aproximadamente esféricas [125]. Medidas da forma de um aglomerado, ou

qualquer classe de objetos astrofísicos, é um problema em aberto na astrofísica. O conhe-

cimento da forma dos aglomerados de galáxia tem implicações cosmológicas fundamen-

tais, uma vez que esses sistemas são promissores para o estudo da distribuição de massa

no Universo. De um ponto de vista mais rigoroso, os aglomerados de galáxia não podem

ser tratados simplesmente como um sistema oblato ou simplesmente esferoidal. O ideal

seria tratá-los como uma mistura dessas duas formas [125]. No entanto, para os nossos

propósitos podemos considerar os aglomerados de galáxias como sistemas cuja simetria

seja esférica. A seguir obteremos as equações de campo da gravidade EBI para uma dis-

tribuição de matéria esférica e constituída de partículas pontuais. O modelo se aplica aos

aglomerados de galáxias. Em seguida generalizaremos o teorema do virial. No contexto

astrofísico e cosmológico o teorema do virial fornece informações relevantes. Embora,

não dispormos de informações sobre a distribuição das massas das galáxias, o teorema

41
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do virial impõe restrições na ordem de magnitude da massa total dos aglomerados.

4.1 Soluções das Equações de Campo da Gravidade EBI

para um Sistema Esférico

Vamos supor que a geometria dos aglomerados de galáxias pode ser descrita por uma

variedade 4-dimensional lorentziana com simetria esférica. Para descrever tal sistema

usaremos as métricas

gµνdx
µdxν = −eν(r)dt2 + eλ(r)dr2 + r2dθ2 + r2 sin2 θdφ2, (4.1)

e

qµνdx
µdxν = −eη(r)dt2 + eα(r)dr2 + r2dθ2 + r2 sin2 θdφ2, (4.2)

onde ν(r), λ(r), η(r) e α(r) são funções somente da coordenada radial r. As galáxias serão

tratadas como partículas pontuais e idênticas que não sofrem colisões. Assim, usaremos

uma função de distribuição fB, que obedece a equação relativística de Boltzmann, para

descrever o comportamento das galáxias. O número de galáxias, por unidade de volume

n(xµuν), no espaço de fase é determinado pela função de distribuição fB, isto é, n =∫
fBdu e o tensor energia-momento é

Tµν =

∫
fBmuµuνdu, (4.3)

onde m é a massa da galáxia, uµ é o vetor 4-velocidade das galáxias e du = du1du2du3/u0

é o elemento de volume do espaço das velocidades. Uma quantidade interessante é o va-

lor médio do quadrado das componentes da 4-velocidade, isto é, 〈u2
µ〉, com µ = 0, 1, 2, 3.

Esse valor médio é definido por 〈u2
0〉 ≡ (1/n)

∫
fBu

2
0du = T00/mn. Como a massa das ga-

láxias relaciona-se com a densidade das galáxias e com o número de galáxias por ρ = mn,

então nós temos que T00 = ρ〈u2
0〉. Note que estamos considerando que todas as galáxias
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do aglomerado possuem a mesma massa m, a densidade ρ não é uma constante uma

vez que ela depende da densidade do número de galáxias n(xµuν) no espaço de fase. Por

outro lado, as componentes do tensor energia-momento podem ser representadas em ter-

mos de uma densidade efetiva ρeff e uma pressão anisotrópica efetiva com componentes

radial p(r)
eff e tangencial p(⊥)

eff , isto é [126].

ρeff = ρ〈u2
0〉, p

(r)
eff = ρ〈u2

1〉, p
(⊥)
eff = ρ〈u2

2〉 = ρ〈u2
3〉. (4.4)

Considerando essa forma do tensor energia-momento e as métricas dadas por

(4.1) e (4.2), obtemos as soluções das equações de campo (3.14) que descrevem um aglo-

merado de galáxias na gravidade EBI (os detalhes dos cálculos encontram-se no apêndice

B),

e−λ
(
λ′

r
− 1

r2

)
+

1

r2
= 8πGρ〈u2

0〉+
1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2
eν

eη
, (4.5)

e−λ
(
ν ′

r
+

1

r2

)
− 1

r2
= 8πGρ〈u2

1〉 −
1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2
eλ

eα
, (4.6)

e−λ
(
ν ′

2r
− λ′

2r
+
ν ′′

2
− ν ′λ′

4
+
ν ′2

4

)
= 8πGρ〈u2

2〉 −
1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2
, (4.7)

e−λ
(
ν ′

2r
− λ′

2r
+
ν ′′

2
− ν ′λ′

4
+
ν ′2

4

)
= 8πGρ〈u2

3〉 −
1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2
. (4.8)

Somando as equações (4.5)- (4.8) obtemos

e−λ
(
ν ′

r
+
ν ′2

4
+
ν ′′

2
− ν ′λ′

4

)
= 4πGρ〈u2〉+

1

2l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2

(
eν

eη
− eλ

eα
− 2

)
, (4.9)

onde 〈u2〉 = 〈u2
1〉 + 〈u2

2〉 + 〈u2
3〉 + 〈u2

4〉. Resolvendo a equação (3.15) para as métricas (4.1)

e (4.2) obtemos

e−α
(
η′

r
− η′α′

4
+
η′′

2
+
η′2

4

)
= − 1

l2
eν

eη
− γ

l2
, (4.10)

e−λ
(
α′

r
+
η′α′

4
− η′′

2
− η′2

4

)
=
γ

l2
eα

eλ
+

1

l2
, (4.11)

e−α

2

(
α′

r
+

2eα

r2
− η′

r
− 2

r2

)
=

1

l2
+
γ

l2
. (4.12)
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sendo K22 = K33. As equações (4.10)-(4.12) podem ser manipuladas e por fim, podemos

simplificar o segundo termo do lado direito da equação (4.9). Das equações (4.10) e (4.11),

obtemos, respectivamente

eν

eη
= − l

2

eα

(
η′2

4
+
η′′

2
− η′α′

4
+
η′

r

)
− γ, (4.13)

e

eλ

eα
= − l

2

eα

(
η′2

4
+
η′′

2
− η′α′

4
− α′

r

)
− γ. (4.14)

Obtemos, diretamente, por meio da subtração de (4.14) e (4.13)

eν

eη
− eλ

eα
= − l

2

eα

(
η′ + α′

r

)
. (4.15)

Outra quantidade importante é o produto de (4.14) e (4.13), isto é

eν

eη
eλ

eα
=
γl2

eα

(
η′′ +

η′ − α′

r

)
. (4.16)

A terceira equação, (4.12), fornece apenas um vínculo entre as duas funções η′ e α′, isto é

η′ =

[
1 +

2

r
− 2(1 + γ)

l2
r

]
α′ − 2(1 + γ)

l2
r, (4.17)

ou

η =

∫ [
1 +

2

r
− 2(1 + γ)

l2
r

]
α′dr − (1 + γ)

l2
r2 + C, (4.18)

onde C é uma constante de integração. Para obter as equações (4.15), (4.16) e (4.18)

desprezamos os termos quadráticos das funções η e α.

Substituindo (4.15) e (4.16) em (4.9), e usando (4.17), chegamos, finalmente, a

uma forma compacta das equações de campo da gravidade EBI as quais descrevem o
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espaço-tempo do aglomerado de galáxias.

e−λ
(
ν ′

r
+
ν ′2

4
+
ν ′′

2
− ν ′λ′

4

)
= 4πGρ〈u2〉+ 4πGρq, (4.19)

onde definimos

4πGρq = − 4πG

2l
√
γ

[(
2

r
+

2

r2
− 2

(1 + γ)

l2

)
α′ +

γ

l2

]
[(

1 +
2

r
− 2

(1 + γ)

l2
r

)
α′′ − 4

(1 + γ)

l2
α′ − 4

(1 + γ)

l2

] , (4.20)

como uma densidade de matéria geométrica dependente apenas da métrica qµν . Enfati-

zamos que embora a gravidade EBI seja uma teoria bimétrica, em nosso resultado (4.19),

as contribuições das duas métricas compõem termos distintos. Por essa razão o resul-

tado (4.19) torna-se muito significativo, uma vez que a independência em relação a gµν

permite a análise da contribuição EBI de maneira clara e eficaz.

Com a finalidade de analisar os efeitos do potencial gravitacional total, devido

às densidades ρ e ρq, sobre uma partícula no espaço-tempo, vamos estudar o movimento

dessa partícula o qual será regido pela equação de Boltzmann Relativística.

4.2 A equação de Boltzmann Relativística

Para a proposta desta tese, vamos considerar um aglomerado de galáxia como um

sistema com simetria esférica situado no espaço-tempo. As galáxias que compõem o

aglomerado serão tratadas como partículas pontuais e idênticas. Além disso, vamos

considerar que as galáxias comportam-se como partículas não colisionais.

Considere uma variedade 4-dimensional lorentziana M. No espaço-tempo M,

o estado instantâneo de uma partícula, com massa m, é dada por um 4-momento p ∈

Tx(M), em um evento com x ∈ M, onde Tx(M) é o espaço tangente a M no ponto x. O

espaço de fase da partícula, Pfase, é um subconjunto de T (M), dado por [127, 128]

Pfase = {(x, p)|x ∈M, p ∈ Tx(M), p2 = −m2} (4.21)
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O estado de um sistema com n partículas é descrito por uma função de distri-

buição fB, contínua e não negativa, definida no espaço de fase. Essa função fornece o

número dn de partículas do sistema que atravessa um certo volume dV em x, e o 4-

momento está contido em elemento dp no espaço dos momentos. O valor médio de fB

fornece o número médio de partículas que ocupam o estado (x, p) [127, 128].

Seja xα, com α = 0, 1, 2, 3, um sistema de coordenadas local em M, definido em

um conjunto U ⊂M. As coordenadas são escolhidas tal que ∂0 é tipo tempo e ∂a, com a =

1, 2, 3, são tipo espaço. Então {∂/∂xα} é a base natural correspondente para os vetores

tangentes. Portanto, podemos expressar cada vetor tangente p em U em termos dessas

bases como p = pα∂/∂xα. Definimos um sistema de coordenadas local zε, ε = 0, ...., 7 em

TU(M) com zα = xα, zα+4 = pα. Isso define uma base natural no espaço tangente dada

por {∂/∂zε} = {∂/∂xα, ∂/∂pα} [126, 127, 128].

Um campo vetorial em T (M) é dado por π = {pα∂/∂pα}. O fluxo geodésico ξ, o

qual pode ser construído sobre o espaço tangente, é definido como

ξ = pα∂/∂xα − pαpγΓβαγ
∂

∂pβ
. (4.22)

O campo ξ descreve o fluxo de partículas cujo movimento no espaço-tempo é geodésico.

A equação do transporte para a propagação no espaço Riemanniano é dado pela equação

de Boltzmann [126, 127, 128]

(
pα

∂

∂xα
− pαpβΓiαβ

∂

∂pi

)
fB = 0, (4.23)

onde fB = fB(xµ, uµ) é a função de distribuição, a qual dá a descrição completa do estado

do sistema considerado.

Para muitas aplicações, o formalismo matemático pode ser simplificado, introdu-

zindo o sistema de coordenada tetrada eAµ (x), com A = 0, 1, 2, 3, satisfazendo a condição

gµνeAµ e
B
ν = ηAB, onde ηAB é o tensor métrico de Minkowski. Qualquer vetor tangente pµ

em x pode ser expresso como pµ = pAeµA, que define a componente tetrada pA. No caso

do elemento de linha de simetria esférica dado pela equação (4.1) nós introduzimos os
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seguintes vetores ortonormais: e0
µ = eν/2δ0

µ, e1
µ = eλ/2δ1

µ, e2
µ = rδ2

µ e e3
µ = r sin2 θδ3

µ, onde

µ = (t, r, θ, ϕ) e A = (0, 1, 2, 3).

Seja uµ a 4-velocidade de uma galáxia qualquer, satisfazendo a condição uµuµ =

−1, com componente tetrada dada por uA = uµeAµ e como pA = muA, a equação de

Boltzmann (4.23) na base tetrada é escrita como [127, 128]

uAeµA
∂fB
∂xµ

+ γABCu
BuC

∂fB
∂uA

= 0, (4.24)

onde

γABC = (∂νe
A
µ )eµBe

ν
C − e

µ
Be

ν
CΓλµνe

A
λ . (4.25)

As conexões Γλµν em (4.25), são associadas a métrica física gµν (4.1). As compo-

nentes diferentes de zero são: Γ0
10 = Γ0

01 =
ν ′

2
, Γ1

11 =
λ′

2
, Γ1

00 =
ν ′

2

eν

eλ
, Γ1

22 = −re−α,

Γ1
33 = −r sin2 θe−λ, Γ2

12 = Γ2
21 = Γ3

13 = Γ3
31 =

1

r
, Γ2

33 = − sin θ cos θ e Γ3
23 = Γ3

32 = cot θ. Com

esses resultados obtemos os seguintes coeficientes diferentes de zero,

γ1
00 = eλ/2

ν ′

2
,

γ1
22 = γ3

33 = γ1
33 = γ2

12 = γ3
13 = −e

λ/2

r
,

γ3
33 = γ3

23 = γ3
32 = −cot θ

r
. (4.26)

Fazendo algumas manipulações, abrindo as somas e usando os coeficientes (4.26)

a equação de Boltzmann (4.24) torna-se

u1
∂fB
∂r
−
(

1

2
u2

0

∂ν

∂r
− u2

2 + u2
3

r

)
∂fB
∂r
− 1

r
u1

(
u2
∂fB
∂u2

+ u3
∂fB
∂u3

)
−

−1

r
eλ/2u3 cot θ

(
u2
∂fB
∂u3

− u3
∂fB
∂u2

)
= 0. (4.27)

A simetria esférica exige que o coeficiente cotθ seja nulo. Isso implica que a fun-

ção de distribuição seja função apenas de r, u1 and u2
2 + u2

3. Multiplicando a equação
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(4.27) por mu1du, integrando sobre os espaços das velocidades e assumindo que fB se

anula rapidamente quando as velocidade tendem a ±∞, obtemos

r
∂

∂r
[ρ〈u2

1〉] +
1

2
ρ[〈u2

0〉]r
∂ν

∂r
− ρ[〈u2

2〉+ 〈u2
3〉 − 2〈u2

1〉] = 0. (4.28)

onde usamos 〈u2
1〉 =

1

n

∫
fBu

2
1du sendo n o número de partículas por volume. Agora

vamos multiplicar a (4.28) por 4πr2, e integrar sobre o aglomerado, o resultado obtido é

∫ R

0

4πρ[〈u2
1〉+ 〈u2

2〉+ 〈u2
3〉]r2dr − 1

2

∫ R

0

4πr3ρ〈u2
0〉
∂ν

∂r
dr = 0. (4.29)

mas

K =

∫ R

0

2πρ[〈u2
1〉+ 〈u2

2〉+ 〈u2
3〉]r2dr, (4.30)

é a energia cinética do aglomerado. Assim, a equação de Boltzmann toma uma forma

simples, isto é

2K − 1

2

∫ R

0

4πr3ρ〈u2
0〉
∂ν

∂r
dr = 0. (4.31)

O resultado (4.31) será essencial na seção 4.3, uma vez que vamos derivar o teorema do

virial na gravidade de Eddington-Born-Infeld.

4.3 Generalização do Teorema do Virial

Embora quase todas as derivações do teorema do virial considerarem sistemas de mas-

sas pontuais sob a ação de forças deriváveis de um potencial, é também muito útil o

formalismo que se aplica a uma distribuição contínua de matéria. Isto é particularmente

adequado quando lidamos com estrutura estelar e estruturas maiores como aglomerado

de galáxias. A ampla aplicabilidade do teorema do virial vai além de sistemas dinâmi-

cos e termodinâmicos. O teorema do virial pode ser formulado para lidar com sistemas
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que apresentem movimentos macroscópicos, tais como rotação, sistemas com campos

magnéticos e sistemas que exigem o formalismo geral da relatividade.

No tratamento de sistemas macroscópicos, a maioria dos sistemas é descrita por

equações obtidas do formalismo de Lagrange e Hamilton ou a partir da equação de trans-

porte de Boltzmann. Em geral, essas equações são vetoriais, diferenciais, não lineares,

de segunda ordem e que são resolvidas apenas para casos especiais. Parte considerá-

vel dessa complexidade é reduzida quando estudamos o sistema por meio do teorema

do virial, que geralmente lida com quantidades escalares e, normalmente é aplicável à

escala global. Não podemos omitir que essa redução provoca perdas de informação e

não se pode obter uma descrição completa do sistema físico. Entretanto, essas perdas

de informação são compensadas, uma vez que o teorema do virial adquire uma forma

estrutural simples, e por essa razão, somos capazes de resolver as equações, as quais en-

volvem grandezas escalares (energias) e podemos, dessa maneira, considerar problemas

mais difíceis cuja formulação vai além da física contemporânea.

Antes de obter o teorema do virial generalizado é conveniente fazer algumas

aproximações as quais aplicam-se a uma partícula teste em movimento em torno de um

campo central. Primeiro, vamos assumir que as funções ν e λ variam lentamente com

a coordenada r, assim os termos quadráticos em (4.19) podem ser desprezados. Em se-

gundo lugar, assumiremos que as galáxias, que compõe o aglomerado, tem velocidades

muito inferior à velocidade da luz c, isso implica que 〈u2
1〉 ≈ 〈u2

2〉 ≈ 〈u2
3〉 � 〈u2

0〉 ≈ 1.

Com essas aproximações, a equação (4.19) se reduz à

ν ′

r
+
ν ′′

2
= 4πGρ+ 4πGρq, (4.32)

como

ν ′

r
+
ν ′′

2
=

1

2r2

∂

∂r

(
r2∂ν

∂r

)
(4.33)
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obtemos

1

2r2

∂

∂r

(
r2∂ν

∂r

)
= 4πGρ+ 4πGρq. (4.34)

Podemos obter quantidades relevantes se multiplicarmos a equação (4.34) por r2

e em seguida integrarmos de 0 à r. Com isso obtemos o seguinte resultado

r2

2

∂ν

∂r
= GM(r) +GMq(r), (4.35)

onde M(r) = 4π
∫ r

0
ρr2dr é a massa interior a um raio r, sua principal contribuição é

devido à massa do gás quente e às estrelas do aglomerado. Outras partículas, como neu-

trinos massivos, podem também contribui significativamente, mas queremos enfatizar

que essa contribuição é de natureza bariônica. O segundo termo do lado direito de (4.35)

definimos como

Mq(r) = 4π

∫ r

0

ρqr
2dr. (4.36)

A quantidade (4.36) é a massa geométrica do aglomerado. O potencial geométrico cor-

respondente à essa massa pode ser obtido quando multiplicamos a equação (4.35) por
dM(r)

r
e depois integramos de 0 à R, o que nos leva a seguinte expressão

Ω =
1

2

∫ R

0

r
∂ν

∂r
dM(r) + Ωq, (4.37)

onde

Ω = −
∫ R

0

GM(r)

r
dM(r), (4.38)

é o potencial gravitacional devido à massa bariônica e, definimos

Ωq = −
∫ R

0

GMq(r)

r
dM(r). (4.39)
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como sendo o potencial geométrico associado a massa geométrica (4.36). A equação

(4.37) pode ser escrita em forma simples se usarmos as aproximações que aplicamos em

(4.19) à equação de Boltzmann, ou seja, (4.31) se reduz à

2K =
1

2

∫ R

0

4πr3ρ
∂ν

∂r
dr. (4.40)

Substituindo (4.40) em ( 4.37) encontramos a generalização do teorema do virial

na gravidade EBI, isto é

2K + Ω + Ωq = 0. (4.41)

Como a aplicação do teorema do virial é consistente apenas quando o sistema

está em equilíbrio dinâmico, dentro de uma região considerada, a massa do aglomerado

estimada é a massa interior a um raio denominado raio virializado, RV , definido como

RV =
M2∫ R

0
M(r)
r
dM(r)

, (4.42)

tal que, Ω = −GM
2

RV

. Por analogia definimos o raio geométrico do aglomerado como

Rq =
M2

q∫ R
0

Mq(r)

r
dM(r)

, (4.43)

e o potencial geométrico é simplemente

Ωq = −
GM2

q

Rq

. (4.44)

Assim como o raio virializado, outra grandeza relevante na dinâmica dos aglo-

merados, é a massa virializada MV , esta é definida da seguinte forma [126]

2K =
GM2

V

RV

. (4.45)
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Substituindo as definições (4.44), (4.42), (4.45) em (4.41), reescrevemos o teorema do virial

da seguinte forma

MV

M
=

√
1 +

RV

Rq

(
Mq

M

)2

. (4.46)

Para a maioria dos aglomerados de galáxias observados a razão da massa viriali-

zada e a massa bariônica é MV /M > 3. Podemos desprezar a unidade na equação (4.46),

e obtemos que a massa virializada na gravidade EBI é aproximada por

MV ≈Mq

√
RV

Rq

. (4.47)

De acordo com a equação (4.47), a maior parte da massa de um aglomerado com

massa total Mtot está na forma de massa geométrica Mq, de modo que MV ≈ Mtot ≈ Mq.

A massa total Mtot do aglomerado é determinada, principalmente, por grandezas forne-

cidas pela própria teoria de gravidade, (Mq, Rq), e por estimativas astrofísicas, RV . Em

outras palavras, a gravidade EBI pode, em princípio, descrever o comportamento dinâ-

mico dos aglomerados fornecendo valores compatíveis para suas massas totais, usando

apenas quantidades observáveis, sem incluir fluidos desconhecidos.

Uma possibilidade de testar os efeitos gravitacionais associados à presença da

métrica qµν é pelo método de lentes gravitacionais. Esse método fornece a distribuição de

massa total do aglomerado, à qual corresponde a massa geométrica, conforme o teorema

do virial modificado.



CAPÍTULO 5

APLICAÇÕES NA ASTROFÍSICA

Os aglomerados de galáxias são grandes sistemas ligados gravitacionalmente. Essas es-

truturas estão entre as maiores, mais jovens e mais massivas do Universo. Por essa razão,

os aglomerados são considerados sondas cosmológicas poderosas que nos permitem res-

tringir a geometria e a quantidade de matéria do Universo. O lançamento dos satélites

Chandra e XMM-Newton devido a resolução, a sensibilidade e a precisão, de ambos,

melhorou consideravelmente as observações do gás que permeia os aglomerados de ga-

láxias e que fornecem informações relevantes sobre os mesmos. Ambos os satélites po-

dem identificar aglomerados em alto redshift, (z ≥ 1), discriminar a morfologia, estimar

a temperatura e a massa desses sistemas a distâncias similares. O conhecimento das

propriedades físicas dos aglomerados, como a dispersão das velocidades das galáxias,

a massa, o raio, a luminosidade e a temperatura do gás desempenham um papel rele-

vante no estudo da formação de estruturas em larga escala. Em particular, as medidas

de abundâncias dos elementos nos aglomerados em função de suas massas impõe fortes

restrições em modelos cosmológicos [125, 129, 130]. Neste capítulo, estimaremos a massa

geométrica e o raio geométrico de um aglomerado típico de galáxia. Verificaremos como

essas grandezas ajustam-se aos dados observacionais. Como a dispersão de velocida-

des radiais das galáxias do aglomerado é uma grandeza crucial na obtenção da massa

virializada do aglomerado, vamos derivá-la na gravidade EBI.

53
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5.1 Massa Geométrica e Raio Geométrico dos Aglomera-

dos de Galáxias

Estimar as massas dos aglomerados não é tarefa fácil, apesar dos vários métodos dispo-

níveis. O método mais antigo é baseado no teorema do virial e será discutido na seção

(5.3). Um método mais recente consiste na análise dinâmica do gás quente, emissor de

raio X que compõe a maior parte da matéria visível do aglomerado. Nesse método, a

luminosidade, a temperatura e a massa do gás são os observáveis diretos usados para in-

ferir a massa do aglomerado. Muitos grupos de pesquisadores tem identificado aglome-

rados de galáxias em alto redshift (z ≥ 1) usando observações de raio X [131]. Entretanto

essa pesquisa é desafiante, uma vez que existem poucos aglomerados nesses redshifts.

No catálogo do SPT -South Pole Telescope - contém aproximadamente 30 aglomerados

em z > 1 [132].

O gás cósmico é composto por 75% de Hidrogênio, 24% de Hélio e de traços de

outros elementos leves, como o Deutério, 3He, Lítio e Berílio. Quando esse gás colapsa,

passa por compressões adiabáticas atingindo densidades de 10−3 partículas por cm3 e

temperaturas da ordem de 108 K [133]. Assim, sob essas condições o plasma é tênue e se

encontra em equilíbrio.

O perfil de densidade que descreve rezoavelmente bem, a densidade do gás é

conhecido como modelo β. A expressão matemática para esse modelo é [134, 135, 136,

137]

ρg(r) = ρ0

(
1 +

r2

r2
c

)−3β/2

, (5.1)

onde rc é o raio central, ρ0 e β são constantes. A massa do gás interior a um raio r é dada

por

Mg(r) =

∫ r

0

4πρg(r)r
2dr = 4πρ0

∫ r

0

r2dr

(1 + r2/r2
c )

3β/2
. (5.2)

Outra forma de expressar a massa total do aglomerado é usando a equação de
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Jeans para um sistema esférico [7]

d

dr
(ρg〈u2

1〉) +
ρg
r

[
2〈u2

1〉 − (〈u2
2〉+ 〈u2

3〉)
]

= −ρg
dφ

dr
, (5.3)

onde φ é o potencial gravitacional. Uma vez que o campo gravitacional dentro do aglo-

merado é fraco, assumimos que o potencial gravitacional φ satisfaz a equação de Poisson

∇φ = 4πGρtot, onde ρtot é a densidade de energia e inclui todas as formas de matéria,

como matéria luminosa, neutrinos massivos. A primeira integral da equação de Pois-

son nos permite escrever o lado direito da equação (5.3), em termos da massa total do

aglomerado, isto é
dφ

dr
= G

Mtot

r
. Assim, a equação (5.3) torna-se

Mtot =
r

Gρg

d

dr
(ρg〈u2

1〉) +
1

G

[
2〈u2

1〉 − (〈u2
2〉+ 〈u2

3〉)
]
. (5.4)

As observações, a partir do espectro de raio X, indicam que o gás no interior do

aglomerado está distribuído de forma isotrópica, assim 〈u2
1〉 = 〈u2

2〉 = 〈u2
3〉. Além disso,

admite-se, frequentemente, que o gás está em equilíbrio isotérmico, a uma temperatura

Tg e a uma pressão Pg, e que essas grandezas satisfazem a equação de estado de um gás

ideal, isto é

Pg =
kBTg
µmp

ρg, (5.5)

onde kB é a constante de Boltzmann, µ ≈ 0, 61 é o peso atômico médio das partículas

do gás e mp é a massa do próton. Usando a equação (5.1) e aplicando essas condições a

equação (5.4), obtemos a massa total interior a um raio r, isto é

Mtot(r) =
3kBβTg
µmpG

r3

r2
c + r2

, (5.6)

onde usamos a relação Pg = ρg〈u2
1〉 conforme as equações (4.4).

Na abordagem da gravidade EBI, a massa total do aglomerado consiste na soma
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da massa bariônica e da massa geométrica, ou seja

Mtot(r) = 4π

∫ r

0

(ρg + ρq)r
2dr. (5.7)

Convém lembrar que, a principal contribuição para a massa bariônica provém da massa

do gás. Da equação (5.7) segue que a massa total interior a um raio r satisfaz a seguinte

equação de continuidade

dMtot(r)

dr
= 4πr2ρg(r) + 4πr2ρq(r). (5.8)

Como a densidade do gás e a massa total do aglomerado são dadas por (5.1) e

(5.6), respectivamente, encontramos que a densidade geométrica dentro do aglomerado

é dada por

4πGρq(r) =
3kBβTg
µmp

(r2 + 3r2
c )

(r2
c + r2)2

− 4πGρ0

(1 + r2/r2
c )

3β/2
. (5.9)

Da equação (5.9) obtemos imediatamente uma expressão para a massa geométrica

Mq(r) =
3kBβTg
µmp

r

1 + r2
c/r

2
− 4πρ0

∫ r

0

r2dr

(1 + r2
c/r

2)3β/2
. (5.10)

Como o nosso propósito é estimar a massa geométrica, vamos restringir nos-

sos estudos à regiões externas ao centro do aglomerado, ou seja r � rc. Essa restrição

justifica-se pelo fato que em um aglomerado típico, a massa correspondente a um raio de

10 kpc é dominada por bárions [8]. Neste limite as equações (5.9) e (5.10) reduzem-se á

ρq(r) ≈
3kBβTg
4πµmp

1

r2
− ρ0

(rc
r

)3β

(5.11)

e

Mq(r) ≈
(

3kBβTg
µGmp

)
r −

(
4πρ0r

3β
c

3(1− β)

)
r3(1−β). (5.12)
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respectivamente. Como já discutimos, a contribuição da massa do gás à massa total do

aglomerado é muito pequena (∼ 10%), portanto vamos desprezá-la e estudar apenas os

efeitos gravitacionais da massa Mq na gravidade EBI, isto é

ρq(r) ≈
(

3kBβTg
4πµGmp

)
1

r2
, (5.13)

e

Mq(r) ≈
(

3kBβTg
µGmp

)
r. (5.14)

É conveniente estimar um limite superior da massa geométrica. A ideia consiste

em considerar um ponto no qual a densidade geométrica (5.13) torna-se igual a densi-

dade média do Universo ρc. A coordenada radial no ponto onde as duas densidades são

iguais é denominado raio críticoRcr
q . Assim ρq(R

cr
q ) = ρc, onde ρc =

3H2
0

8πG
= 4, 6975×10−30

g cm−3, H0 = 50h50 km Mpc−1s−1 [134]. Com esses valores obtemos, a partir da equação

(5.14), os seguintes resultados

Rcr
q ≈

√
3kBβTg

4πGµmpρc
≈ 25, 06

√
β

(
kBTg
5keV

)1/2

h−1
50 Mpc. (5.15)

E finalmente, usando (5.15) encontramos a massa geométrica correspondente a este raio

M cr
q ≈ 13, 7× 1016β3/2

(
kBTg
5keV

)3/2

h−1
50 M�. (5.16)

Para a maioria dos aglomerados kBTg ≈ 5keV e β = 2/3, esses valores fornecem Rcr
q ≈

20, 46h−1
50 Mpc ≈ 15Mpc. Para a massa geométrica obtemos M cr

q ≈ 7, 5 × 1015h−1
50 M� ≈

5, 5× 1015M�.

O valor obtido para a massa geométrica é compatível com os dados observaci-

onais, os quais indicam que a massa total dos aglomerados compreendem uma faixa de

1013h−1
50 M�, para os chamados grupos de galáxias, e 1015h−1

50 M� para aglomerados ricos

[134, 138, 139, 140, 141].
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5.2 Valores Típicos para a Massa Virializada e o Raio Viri-

alizado

As observações astrofísicas e as simulações cosmológicas são, em geral, interpretadas

em termos da região virializada dos aglomerados de galáxias. A região virializada limita-

se a uma região cujo raio é denotado por r200 ou r500 e a densidade fixa ρV ∼ δρc onde

δ = 200 (ou 500) e ρc é a densidade crítica do universo.

É conveniente comparar as predições da gravidade EBI com os valores obtidos

a partir das observações para o raio virializado e a massa correspondente a esse raio, a

massa virializada, a qual é denotada por MV = M200 ou MV = M500 [134]. Com esse

propósito vamos considerar r = RV = R200 e ρq = δρc na equação (5.11)

δ × ρc ×R2
200 =

3kBβTg
4πµGmp

− ρ0

(
rc
R200

)3β

R2
200. (5.17)

No limite r � rc, a equação (5.1), se reduz a

ρg(R200) = ρ0

(
rc
R200

)3β

, (5.18)

substituindo em (5.17) obtemos

R200 =

√
3kBβTg
4πµGmp

1

δ + δg
=

Rcr
q√

δ + δg
, (5.19)

onde δg = ρg(R200)/ρc é a densidade de massa total na forma de gás comparado à densi-

dade crítica do Universo, a uma distância R200 do centro do aglomerado. Como a densi-

dade de massa do gás corresponde a aproximadamente 10% da densidade de massa total

do aglomerado, vamos considerar que δg = 20 na equação (5.19), e assim, encontramos

R200 ≈ 1, 38h−1
50 Mpc,

M200 ≈ 5, 0× 1014h−1
50 M�. (5.20)
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Considerando h−1
50 = 50/67, 81 a equação (5.20) nos fornece os valores R200 ≈ 1, 0Mpc e

M200 ≈ 3, 6× 1014M�. Um calculo similar, para δg = 50, resulta nos seguintes valores

R500 ≈ 0, 87h−1
50 Mpc,

M500 ≈ 3, 2× 1014h−1
50 M�, (5.21)

ou melhor,R500 ≈ 0, 64Mpc eM500 ≈ 2, 33×1014M�. De acordo com as observações o raio

virializado dos aglomerados é da ordem de Mpc [142]. Observamos, a partir das equa-

ções (5.20) e (5.21), que o raio geométrico na abordagem EBI apresenta a mesma ordem de

magnitude do raio virializado. Os raios virializados dos aglomerados RCS2 J232727.6-

020437, SPT- CL J2040-4451 e CL J1226+3332 são R200 = 1, 78Mpc, R200 = 1, 2Mpc e

R200 = 1, 6Mpc, respectivamente [143].

A massa M200, conforme (5.20), é compatível com as massas virializadas de aglo-

merados em altos redshifts. Em ambos os contextos, astrofísico e cosmológico, o estudo

de aglomerados de galáxias, nessas regiões, se estendeu devido a precisão dos dados

observacionais. Nessas regiões (z ≥ 1), amostras grandes e bem definidas de aglomera-

dos de galáxias tem sido analisadas com sucesso. Entretanto, essas pesquisas resultam

em um número pouco expressivo de aglomerados massivos, com massas ≥ 1015M�. As

análises mostram que no intervalo 0, 6 < z < 1, 0 os aglomerados mais massivos são CL

J1226+3332 em z = 0, 89 com massa M200 = (1, 4 ± 0, 20) × 1015h−1
70 M� [144]; o CL J0102-

4915 em z = 0, 87 com M200 = (2, 16 ± 0, 32) × 1015h−1
70 M� [145]; e o MACS0744.8+3927

em z = 0, 698 com M200 = (2, 05 ± 0, 57) × 1015h−1
70 M� [146]. As pesquisas recentes re-

velaram que os aglomerados em z > 1, 0 parecem possuir massas mais moderadas, por

exemplo, o aglomerado SPT-CL J2040-4451 em z = 1, 48 teve sua massa estimada em

M200 = (5, 8 ± 1, 4) × 1014h−1
70 M� [132]. A massa estimada para o aglomerado IDCS

J1426,5+3508 em z = 1, 75 foi de M200 = (4, 3 ± 1, 1) × 1014h−1
70 M� [147]. Esses dois últi-

mos aglomerados apresentam massas com ordem de magnitude semelhante aos nossos

valores teóricos, conforme a equação (5.20).

1É muito comum encontrar na literatura a massa virializada expressa em termos de h−1
70 . Ressaltamos

que h−1
70 = 1, 4h−1

50 .
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Os resultados (5.20) e (5.21) nos conduz a seguinte conclusão: o termo geomé-

trico, o qual surge nas equações de campo da gravidade EBI, fornece uma contribuição

à energia gravitacional do sistema, que na escala extragaláctica atua como uma massa

adicional. Portanto, o termo geométrico pode desempenhar o papel da suposta matéria

escura.

A consistência das nossas aproximações pode ser verificada se reescrevermos a

equação (4.47) da seguinte forma

M cr
q

MV

'
(
Rcr
q

RV

)1/2

. (5.22)

Considerando a região virializada cujo raio é RV = R200 = 1Mpc e Rcr
q = 15Mpc (con-

forme os cálculos anteriores), obtemos a seguinte relação

M cr
q

M200

' 3, 87. (5.23)

Essa relação de proporcionalidade, (5.23), é razoável uma vez que M cr
q é um limite supe-

rior para a massa geométrica Mq. Por outro lado, como um resultado das nossas aproxi-

mações (a equação (5.19)) temos queRcr
q = (200+20)1/2R200, logo a relação (5.22), assume

o seguinte valor

M cr
q

M200

' 3, 85, (5.24)

que é praticamente o mesmo valor obtido em (5.23). Um cálculo similar fornece para

região virializada de raio RV = R500, a relação
M cr

q

M500

' 4, 84. A similaridade dos valores

(5.23) e (5.24) mostra a consistência dos nossos resultados expressos, na relação entre

a massa geométrica e a massa virializada, conforme a equação (4.47). Além disso, o

acordo entre as relações (5.23) e (5.24) nos asseguram que as aproximações aplicadas, em

particular, neste capítulo são adequadas.

Enfatizamos que outro método muito utilizado para estimar a massa dos aglo-

merados é por meio dos efeitos de lentes gravitacionais. Esse método é completamente
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independente do estado dinâmico do aglomerado. Entretanto, um bom conhecimento

da sua geometria é exigido para interpretar a massa projetada. Os aglomerados são os

únicos sistemas que podem ser mapeados individualmente pelo método de lentes gra-

vitacionais fraca [140]. Os dados observacionais a partir dos efeitos de lentes gravitacio-

nais são, em geral, mais confiáveis em fornecer a forma da distribuição de massa do que a

quantidade de massa do aglomerado. Por outro lado, as observações usando lentes fortes

indicam valores confiáveis para a massa contida dentro de regiões internas do aglome-

rado (≤ 100kpc), sendo útil para determinar a massa contida no núcleo do aglomerado

[148].

Análises de massas estimadas por diferentes métodos para o mesmo aglomerado

indicam que as massas estimadas pelo método de lentes gravitacionais são maiores que

aquelas estimadas pela análise do espectro do raio X. Há um acordo aceitável entre esses

dois métodos apenas para aglomerados cujo redshift é inferior a 0,5 [149]. Recentemente

o estado evolucionário e a massa do aglomerado RCS2 J232727.6-020437, o qual é um dos

mais massivos no redshift z = 0, 7, foram analisados em [138]. A massa do aglomerado

foi determinada por 5 métodos distintos. Usando o método de lentes fracas, a massa

determinada foi de M200 ≈ 3, 0 × 1015h−1
70 M� enquanto a massa obtida a partir das me-

didas de raio-X2 foi de M200 ≈ 1, 8 × 1015h−1
70 M�. O estudo dinâmico desse aglomerado

forneceu uma massa de M200 ≈ 2, 94× 1015h−1
70 M�. Esse valor está em ótimo acordo com

o método de lentes gravitacionais fracas. De um modo geral, as massas estimadas pela

análise dinâmica são compatíveis com aquelas obtidas pelo método de lentes gravitacio-

nais [150]. Algumas divergências podem surgir entre os valores das massas para alguns

aglomerados devido a eventuais anisotropias na distribuição de velocidades e tridimen-

sionalidade do aglomerado.

2A densidade do gás foi descrita pelo perfil de Navarro-Frenk-White.
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5.3 Dispersão da Velocidade Radial das Galáxias no Aglo-

merado

Uma das formas de estimar a massa total de um aglomerado de galáxia está associada

ao conhecimento das posições e das velocidades dos membros que o compõe. Conhe-

cendo essas grandezas o teorema do virial estima a massa virializada MV do aglome-

rado. Entretanto, ao se aplicar esse método, pressupõem-se que a distribuição de massa

do aglomerado segue a distribuição das galáxias observadas. As causas que podem pre-

judicar a determinação precisa da massa do aglomerado incluem efeitos de projeção, efei-

tos que surgem quando as galáxias do campo são consideradas como galáxias membros

ou quando as galáxias não são traçadores confiáveis do potencial gravitacional [151].

A massa virializada MV de um sistema é determinada pelo estudo da dispersão

das velocidades das estrelas e das galáxias do aglomerado. Assumindo que o aglome-

rado encontra-se em equilíbrio dinâmico e que as interações entre as galáxias que compõe

o aglomerado são bem descritas pela gravitação newtoniana, o teorema do virial é escrito

como

2K + U = 0, (5.25)

onde K é a energia cinética média das galáxias e U é a energia potencial média do sis-

tema. Considerando as energias, cinética e potencial, por unidade de massa e que no

aglomerado contenha N galáxias (estrelas), a equação (5.25) fornece a seguinte relação

1

M

N∑
i

miv
2
i −

GM

RG

= 0, (5.26)

onde mi é a massa e vi é a velocidade da i-ésima galáxia, RG é o raio gravitacional do

aglomerado cuja definição é RG =
GM

φ
, sendo φ o potencial gravitacional do aglome-

rado. O primeiro termo do lado esquerdo da equação (5.26) é, por definição, a dispersão
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de velocidade das galáxias, isto é

σ2 =
1

M

N∑
i

miv
2
i . (5.27)

Os dados observacionais fornecem as velocidades das galáxias na direção radial

σ2
1 e a separação projetada entre os pares de galáxias, e não as velocidades absolutas e

nem separação espacial. Portanto, expressamos a massa virializada em termos da dis-

persão das velocidades radiais σ2
1 . Considerando que a distribuição de velocidades do

aglomerado é isotrópica, temos que 〈u2〉 = 〈u2
1〉+ 〈u2

2〉+ 〈u2
3〉 = 3〈u2

1〉, assim 〈σ2〉 = 3〈σ2
1〉.

Com essa condição de isotropia e pela substituição da equação (5.27) em (5.26), encon-

tramos uma expressão para a massa virializada em termos da dispersão das velocidades

radiais, isto é [152]

MV =
3σ2

1

G
RV , (5.28)

onde RV = RG é o raio virializado do aglomerado.

Para derivar a dispersão das velocidades dos componentes do aglomerado, na

gravidade EBI, vamos retomar a equação de Boltzmann (4.28) que, sob essas aproxima-

ções, reduz-se a

d

dr
(ρσ2

1) +
1

2
ρν ′ = 0, (5.29)

para um sistema isotrópico. Retomaremos também a equação de campo modificada

(4.19). Considerando que dentro do aglomerado o campo gravitacional é fraco, temos

que e−λ ≈ 1. Assim, manteremos apenas os termos de primeira ordem para as funções

ν e λ e aplicaremos o limite de baixas velocidades. Essa aproximação linear das equa-

ções de campo fornece uma descrição precisa para o problema considerado. Sob essas

condições e após uma integração em dr a (4.34) toma a seguinte forma

r2ν ′ = 2GMq(r) + 2GM(r) + 2C, (5.30)
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onde C é uma constante arbitrária de integração. Substituindo (5.30) em (5.29), encontra-

mos que a dispersão de velocidades satisfaz a seguinte equação diferencial

d

dr
(ρσ2

1) = −GMq(r)

r2
ρ(r)− GM(r)

r2
ρ(r)− C

r2
ρ(r), (5.31)

cuja solução é

σ2
1(r) = −1

ρ

∫ r

0

[
GMq(r)

r2
ρ(r)− GM(r)

r2
ρ(r)− C

r2
ρ(r)

]
dr +

C1

ρ
, (5.32)

onde C1 é uma constante de integração.

Como uma aplicação da equação (5.32) vamos considerar um simples caso em

que a densidade de matéria ρ do aglomerado se comporta como uma lei de potência

dada por

ρ(r) = ρ0r
−n, (5.33)

ρ0 e n 6= 1, 3 são constantes positivas. O perfil de massa correspondente a (5.33) é M(r) =

4πρ0r
3−n/(3 − n). Reescrevendo a massa geométrica como GMq(r) = q0r onde q0 =

3kBβTg/µmp, obtemos a seguinte expressão para a dispersão de velocidade

σ2
r(r) =

q0

n
+

2πGρ0

(n− 1)(3− n)
r2−n +

C

n+ 1

1

r
+
C1

ρ0

rn, (5.34)

onde devemos ter n 6= 1, 3. Para o caso específico de n = 1, encontramos

σ2
1(r) = q0 +

C

2r
− 2πGρ0r ln r +

C1

ρ0

r, (5.35)

e para n = 3 encontramos

σ2
1(r) =

q0

3
− πGρ0

(
ln r +

1

4

)
1

r4
+
C

4

1

r
+
C1

ρ0

r3. (5.36)

As equações (5.35) e (5.36) são os perfis de dispersão de velocidade na gravidade
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EBI, e podem ser usados para estimar a massa virializada dos aglomerados. Enfatizamos

que a dispersão de velocidades, conforme as equações (5.35) e (5.36), mostra a mesma de-

pendência radial quando estudada no contexto da gravidade f(R), no formalismo métrico

[51], e no contexto de branas [50]. Portanto, apenas medidas da dispersão de velocidade

radial não fornecem informações suficientes que permitem-nos distinguir entre esses 3

modelos de gravidade. Por outro lado, as equações correspondentes obtidas na gravi-

dade f(R), no formalismo Palatini [52] , como as obtidas na gravidade híbrida no forma-

lismo Palatini e na gravidade modificada DGP inspirada em L(R) (as quais encontram-se

nas referências [53] e [54], respectivamente) apresentam incompatibilidade em, no mí-

nino, um termo. Isto pode ser usado, com o suporte de dados observacionais, para testar

as diferentes previsões dessas teorias. Em geral, os dados observacionais são fitados,

com essas funções, usando simulações numéricas com N corpos e um amplo intervalo

de massas [153].



CAPÍTULO 6

OBSERVAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

6.1 Observações Finais

Um dos maiores desafios da astrofísica moderna é, certamente, explicar a massa gra-

vitacionalmente ligada nas estruturas do Universo como galáxias e os aglomerados de

galáxias. Uma proposta muito comum, na literatura, usada para explicar a discrepância

da massa dos aglomerados, consiste em supor que dois tipos distintos de matéria contri-

buem para a massa total do aglomerado, isto é, a matéria bariônica e a matéria escura.

Entretanto, apesar de dispormos de muitos experimentos, cuja finalidade é detectar a

matéria escura, até o momento, nenhum deles apresentou resultados significativos que

comprovem a existência dessa matéria. Por outro lado, a massa dos aglomerados de ga-

láxias pode ser determinada pelo estudo dinâmico dos seus componentes. Esse método,

por sua vez, depende, evidentemente, da teoria de gravidade utilizada. A teoria de gra-

vidade proposta recentemente por Bañados [36], conhecida como gravidade Eddington-

Born-Infeld (EBI), tem recebido consideravelmente a atenção de alguns pesquisadores no

campo da gravitação e da cosmologia. O interesse pela teoria justifica-se pela capacidade

da mesma de explicar alguns fenômenos do setor escuro. Em particular, essa teoria pode

desafiar a necessidade de incluir grande quantidade de matéria escura para explicar a

66
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discrepância da massa dos aglomerados de galáxia. Ao longo desta tese analisamos esse

problema no contexto da gravidade EBI derivando as equações de campo modificadas no

capítulo 3. O termo extra, que aparece nas equações de campo modificadas, induz uma

interação gravitacional adicional, que em princípio, pode suprir a massa faltante nos

aglomerados de galáxias. Em seguida, no capítulo 4, resolvemos as equações de campo

para uma distribuição de matéria cuja simetria é esférica. Além disso, supomos que os

componentes da distribuição de matéria possuem massas iguais e não sofrem colisões.

Ainda no capítulo 4, usando a aproximação de campo fraco e considerando a equação

de Boltzmann relativística não colisional, derivamos uma versão do teorema do virial

no contexto da gravidade EBI. A nova massa virializada é determinada, principalmente,

pela massa geométrica associada ao termo geométrico. Considerando que o gás, dentro

do aglomerado, seja descrito por um perfil de densidade simples, estimamos no capítulo

5, um limite superior da massa geométrica e do raio geométrico de um aglomerado tí-

pico. No mesmo capítulo, estimamos a ordem de magnitude da massa virializada e do

raio virializado. Os resultados obtidos são satisfatórios, uma vez que mostram a compati-

bilidade da massa virializada e do raio virializado com as observações. Nosso estudo do

teorema do virial, generalizado na gravidade EBI, mostra a existência da massa geomé-

trica (interação gravitacional) a qual não pode ser excluída das observações astrofísicas.

Finalmente, visto que a massa virializada é obtida do estudo observacional da dispersão

das velocidades das estrelas e das galáxias do aglomerado, derivamos uma relação para

a dispersão das velocidades radiais, no contexto da gravidade EBI.

6.2 Perspectivas Futuras

• Obter a massa virializada ajustando o perfil geométrico ρq conforme o perfil de

Navarro-Frenk-White.

• Obter a massa virializada usando o perfil β modificado, na descrição da densidade

de massa do gás, assim como levar em conta a distribuição não isotérmica da tem-
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peratura do gás.

• Estudar e compreender melhor o papel da métrica auxiliar na gravidade EBI, vista

como uma teoria bimétrica de gravidade.

• Usar as condições de energia de Hawking-Ellis, juntamente com os dados de parâ-

metros cosmológicos, para impor vínculos sobre os parâmetros livres da gravidade

EBI.

• Estudar a validade do teorema de Birkhoff para gravidade EBI.



APÊNDICE A

OBTENÇÃO DAS EQUAÇÕES DE CAMPO DA

GRAVIDADE EBI

Neste apêndice vamos derivar em detalhes as equações de campo da gravidade EBI.

Como vimos a ação da gravidade EBI é dada por

S =
1

16πG

∫
d4x

[√
|gµν |R +

2

γl2

√
|gµν − l2Kµν |

]
+

∫
d4xLm(ψ, gµν), (A.1)

A obtenção das equações de campo da gravidade EBI consiste em dois passos. Primeiro

vamos variar a ação (A.1) com respeito a métrica gµν , isto é

δS =
1

16πG

∫
d4x

[
δ

(√
|gµν |R

)
+

2

γl2
δ

(√
|gµν − l2Kµν |

)]
+

∫
d4xδLm(ψ, gµν), (A.2)

O termo em parênteses do primeiro membro de (A.2) resulta em

δ

(√
|gµν |R

)
=
√
|gµν |gµνδRµν +

√
|gµν |

(
Rµν −

R

2
gµν

)
δgµν , (A.3)

onde usamos a relações

δ
√
|gµν | = −

1

2

√
|gµν |gµνδgµν , (A.4)

δgµν = −gµαgνβδgαβ, (A.5)
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e

δR = Rµνδg
µν + gµνδRµν . (A.6)

A derivação do segundo membro de (A.2) resulta em

δ

(√
|gµν − l2Kµν |

)
=

1

2

√
|gµν − l2Kµν |gµα

(
1

g − l2K

)αβ
gβνδg

µν . (A.7)

A variação da ação (A.2) torna-se

δS =
1

16πG

∫
d4x

[√
|gµν |gµνδRµν +

√
|gµν |

(
Rµν −

R

2
gµν

)
−

− 1

γl2

√
|gµν − l2Kµν |gµα

(
1

g − l2K

)αβ
gβν −

Tµν
2

√
|gµν |

]
δgµν , (A.8)

onde Tµν ≡ −
2√
|gµν |

δLm
δgµν

é o tensor energia-momento. Para resolver a primeira integral

de (A.8), consideramos a transformação Γαµν → Γαµν + δΓαµν e a propriedade de simetria

das conexões Γαµν , o tensor δRµν em (A.8) se reduz à

δRµν = ∇α(δΓαµν)−∇ν(δΓ
α
µα). (A.9)

Substituindo (A.9) na primeira integral de (A.8) e aplicando o teorema de Gauss a integral

se reduz a um termo de superfície e como δΓαµν = 0 na superfície, o termo se anula

[101, 102]. Uma vez que a variação δgµν é arbitrária e δS = 0, obtemos as seguintes

equações de campo

Gµν =
1

γl2

√
|gµν − l2k(µν)|
|gµν |

gµα

(
1

g − l2k

)αβ
gβν + 8πGTµν . (A.10)

O segundo passo consiste em variar a ação (A.1) com respeito as conexões Cα
βγ . O

primeiro e o terceiro termo de (A.1) são independentes dos campos Cα
βγ , portanto apenas

o segundo de (A.1) contribui para o resultado dessa derivação. Por essa razão, o nosso



Apêndice A. Obtenção das Equações de Campo da Gravidade EBI 71

trabalho se reduz, simplismente, a fazer a seguinte variação

δS = − 1

16πG

2

γl2

∫
d4xδ

(√
|gµν − l2Kµν |

)
, (A.11)

ou

δS = − 1

16πGγ

∫
d4x
√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
δKµν . (A.12)

Assim como as conexões Γαµν , Cα
βγ também são simétricas, a gravidade é descrita apenas

pela curvatura, e não pela torção, na teoria EBI. Assim, obtemos, então, uma expressão

análoga a (A.9) para o tensor δKµν , isto é

δKµν = ∇α[δCα
µν ]−∇ν [δC

α
µα], (A.13)

onde∇ é a derivada covariante com relação as conexões Cα
βγ , as quais não dependem da

métrica gµν . Substituindo (A.13) em (A.12), obtemos

δS = − 1

16πGγ

∫
d4x
√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
[∇α(δCα

µν)−∇ν(δC
α
µα)]. (A.14)

Para prosseguir com a resolução, vamos usar a definição de derivada covariante do pro-

duto, isto é

∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
(δCα

µν)

]
= ∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]
δCα

µν +

+
√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
∇α[δCα

µν ], (A.15)

e também

∇ν

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
(δCα

µα)

]
= ∇ν

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]
δCα

µα +

+
√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
∇ν [δC

α
µα]. (A.16)
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Segue que, com (A.15) e (A.16), a integral (A.14) fica

δS = − 1

16πGγ

∫ {
∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
δCα

µν

]
−

−δCα
µν∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]
−∇ν

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
δCα

µα

]
+

+δCα
µα∇ν

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]}
d4x. (A.17)

Renomeando os índices e organizando alguns termos de forma adequada, obtemos a

seguinte expressão

δS =
1

16πGγ

∫
d4x∇αV

α +
1

16πGα

{∫
d4x∇σ

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)σµ]
δνα −

−∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]}
δCα

µν , (A.18)

onde

V α =
√
|gµν − l2Kµν |

[(
1

g − l2K

)µν
δCα

µν −
(

1

g − l2K

)µα
δCσ

µσ

]
, (A.19)

Por meio do teorema de Gauss podemos transformar a primeira integral de

(A.18) em uma integral de superfície e, uma vez que δC se anula na superfície a primeira

integral de (A.18) também se anula. Ficamos apenas com

δS = − 1

16πGγ

∫
d4x

{
∇σ

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)σµ]
δνα −

−∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]}
δCα

µν . (A.20)

A integral em (A.20) pode ser escrita como

1

16πGγ

∫
d4xT µνα δCα

µν = 0, (A.21)
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onde

T µνα ≡ ∇σ

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)σµ]
δνα −∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]
(A.22)

O tensor T µνα não é simétrico nos índices µν, o escreveremos então, como um tensor geral,

ou seja T µνα = T
(µν)
α + T

[µν]
α , onde

T (µν)
α = ∇σ

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)σ(µ
]
δν)
α −∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]
(A.23)

é a parte simétrica, e

T [µν]
α = ∇σ

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)σ[µ
]
δν]
α (A.24)

é a parte antissimátrica. Como T [µν]
α δCα

µν = 0 obtemos

δS = − 1

16πGγ

∫
d4x

{
∇σ

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)σ(µ
]
δ
ν)
α −

−∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]}
δCα

µν (A.25)

Como δS = 0 qualquer que seja a variação δCα
µν , obtemos

∇σ

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)σ(µ
]
δν)
α −∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]
= 0(A.26)

Reescrevendo o primeiro termo de (A.26) como um tensor simétrico e contraindo os ín-

dices ν e α, encontramos que

∇α

[√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν]
= 0. (A.27)

Se definirmos um tensor dado por

√
|qµν |qµν = −1

γ

√
|gµν − l2Kµν |

(
1

g − l2K

)µν
, (A.28)



Apêndice A. Obtenção das Equações de Campo da Gravidade EBI 74

a equação (A.27) toma uma forma compacta, ou seja

∇α

(√
|qµν |qµν

)
= 0. (A.29)

Do mesmo modo que na relatividade geral, a equação (A.29) significa que as conexões

Cα
µν são as conexões de Leví-Cívita para a métrica qµν , isto é

Cα
µν =

1

2
qασ(∂νqσµ + ∂µqσν − ∂σqµν). (A.30)

A equação (A.10) pode ser simplificada usando a definição (A.28)

Gµν = − 1

l2

√
q

g
gµαq

αβgβν + 8πGTµν . (A.31)

Calculando o determinante de ambos os lados da equação (A.28) obtemos a se-

gunda equação dinâmica da gravidade EBI.

Kµν =
1

l2
gµν +

γ

l2
qµν . (A.32)

Quando
1

l2
→ 0 a equações de campo (A.31) se reduzem as equações usuais da gravidade

de Einstein (3.2), enquanto as equações (A.32) revelem que Kµν → 0.



APÊNDICE B

SOLUÇÕES DAS EQUAÇÃO DE CAMPO DA

GRAVIDADE EBI

Neste apêndice vamos mostrar com detalhes como obtemos as soluções da equações da

gravidade EBI para uma distribuição de matéria esférica. Dada as equações de campo

Gµν = − 1

l2

√
q

g
gµαq

αβgβν + 8πGTµν . (B.1)

Kµν =
1

l2
gµν +

γ

l2
qµν , (B.2)

e as métricas

gµνdx
µdxν = −eν(r)dt2 + eλ(r)dr2 + r2dθ2 + r2 sin2 θdφ2, (B.3)

e

qµνdx
µdxν = −eη(r)dt2 + eα(r)dr2 + r2dθ2 + r2 sin2 θdφ2, (B.4)

Vamos, primeiramente, trabalhar com o lado esquerdo da equação (B.1). Na base tetrada

o tensor de Einstein Gµν , como qualquer tensor, é escrito como

GAB = eµAe
ν
BGµν (B.5)
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onde eνB são as matrizes

eµA =



e−ν/2 0 0 0

0 e−λ/2 0 0

0 0
1

r
0

0 0 0
1

r sin θ


, (B.6)

e sua inversa

eAµ =


eν/2 0 0 0

0 eλ/2 0 0

0 0 r 0

0 0 0 r sin θ

 , (B.7)

onde u → (t, r, θ, ϕ) e A → (0, 1, 2, 3). Nessa base o tensor GAB terá as seguintes compo-

nentes

G00 = e−ν/2e−ν/2Gtt, (B.8)

G11 = e−λ/2e−λ/2Grr, (B.9)

G22 =
1

r2
Gθθ, (B.10)

G33 =
1

r2 sin2 θ
Gϕϕ, (B.11)

onde

Gtt =
eν

eλ

(
λ′

r
+
eλ

r2
− 1

r2

)
, (B.12)

Grr =
ν ′

r
+

1

r2
− eλ

r2
, (B.13)

Gθθ =
r2

eλ

(
ν ′

2r
− λ′

2r
+
ν ′′

2
− λ′ν ′

4
+
ν ′2

4

)
, (B.14)

Gϕϕ =
r2 sin2 θ

eλ

(
ν ′

2r
− λ′

2r
+
ν ′′

2
− λ′ν ′

4
+
ν ′2

4

)
, (B.15)
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Assim as componentes tetradas de GAB são

G00 = e−λ
(
λ′

r
− 1

r2

)
+

1

r2
, (B.16)

G11 = e−λ
(
ν ′

r
+

1

r2

)
− 1

r2
, (B.17)

G22 = e−λ
(
ν ′

2r
− λ′

2r
+
ν ′′

2
− λ′ν ′

4
+
ν ′2

4

)
, (B.18)

G33 = e−λ
(
ν ′

2r
− λ′

2r
+
ν ′′

2
− λ′ν ′

4
+
ν ′2

4

)
, (B.19)

Somando todas as componentes temos

∑
GAB = e−λ

(
2ν ′

r
+ ν ′′ − λ′ν ′

2
+
ν ′2

2

)
(B.20)

Vamos agora obter o primeiro termo do lado direito da equação (B.1), vamos chamá-lo

de ΘAB

ΘAB = − 1

l2

√
q

g
gACq

CDgDB (B.21)

Para a métrica qµν

eµA =



e−η/2 0 0 0

0 e−α/2 0 0

0 0
1

r
0

0 0 0
1

r sin θ


, (B.22)

cuja inversa é

eAµ =


eη/2 0 0 0

0 eα/2 0 0

0 0 r 0

0 0 0 r sin θ

 , (B.23)
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As componentes de ΘAB são encontradas de maneira similar, isto é

Θ00 = e−ν/2e−ν/2Θtt, (B.24)

Θ11 = e−λ/2e−λ/2Θrr, (B.25)

Θ22 =
1

r2
Θθθ, (B.26)

Θ33 =
1

r2 sin2 θ
Θϕϕ, (B.27)

onde Θtt,Θrr,Θθθ,Θϕϕ são obtidas diretamente das métricas (B.3) e (B.4). Assim, substi-

tuindo os tensores Θtt,Θrr,Θθθ,Θϕϕ no conjunto de equações acima, temos

Θ00 =
1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2
eν

eη
, (B.28)

Θ11 = − 1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2
eλ

eα
(B.29)

Θ22 = − 1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2
, (B.30)

Θ33 = − 1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2
, (B.31)

Somando todas as componentes de ΘAB encontramos

∑
ΘAB =

1

l2
eη/2eα/2

eν/2eλ/2

(
eν

eη
− eλ

eα
− 2

)
(B.32)

Vamos trabalhar agora com o segunto termo do lado direito da equação (B.1). O

tensor energia-momento, na base tetrada, é determinado pela função de distribuição fB

conforme a seguinte expressão

TAB =

∫
fBmuAuBdu (B.33)

onde m é a massa das galáxias do aglomerado. Escrevendo TAB em termos da densidade

de galáxias ρ = nm, temos

TAB =

∫
ρ

n
fBuAuBdu (B.34)
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onde n é a densidade do número de galáxias. A componente T00 será

T00 =

∫
ρ

n
fBu

2
0du (B.35)

mas

〈u2
0〉 =

1

n

∫
fBu

2
0du (B.36)

logo

T00 = ρ〈u2
0〉 (B.37)

Um cálculo similar nos leva aos componentes restantes do tensor energia-momento, isto

é, T11 = ρ〈u2
1〉, T22 = ρ〈u2

2〉 e T33 = ρ〈u2
3〉. Somando todas as contribuições do tensor

energia-momento obtemos

∑
TAB = ρ〈u2〉 (B.38)

onde 〈u2〉 = 〈u2
0〉+ 〈u2

1〉+ 〈u2
2〉+ 〈u2

3〉.

Resolveremos agora a segunda equação de campo, (B.2). As componentes tetra-

das são

K00 = e−ν/2e−ν/2Ktt, (B.39)

K11 = e−λ/2e−λ/2Krr, (B.40)

K22 =
1

r2
Kθθ, (B.41)

K33 =
1

r2 sin2 θ
Kϕϕ, (B.42)

As componentes Ktt, Krr, Kθθ, Kϕϕ são obtidas usando

Kµν = Cρ
µν,ρ − Cρ

µρ,ν − Cσ
µνC

ρ
ρσ − Cσ

µρC
ρ
νσ. (B.43)
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e os resultados encontrados são

Ktt =
eη

eα
1

4

(
η′2 + 2η′′ − η′α′ + 4

r
η′
)
, (B.44)

Krr =
α′

r
+
η′α′

4
− η′′

2
− η′2

4
, (B.45)

Kθθ =
e−α

2
(rα′ + 2eα − rη′ − 2), (B.46)

Kϕϕ = sin2 θ
e−α

2
(rα′ + 2eα − rη′ − 2), (B.47)

Agora vamos substituir as equações (B.44-B.47) no conjunto (B.39-B.42), essa operação

nos dá o seguinte resultado,

K00 = e−α
eη

eν

(
η′2

4
+
η′′

2
− η′α′

4
+
η′

r

)
, (B.48)

K11 = e−λ
(
α′

r
+
η′α′

4
− η′′

2
− η′2

4

)
, (B.49)

K22 = e−α
(
α′

2r
+
eα

r2
− η′

2r
− 1

r2

)
, (B.50)

K33 = e−α
(
α′

2r
+
eα

r2
− η′

2r
− 1

r2

)
, (B.51)

Por outro lado, usando as métricas, (B.3) e (B.4), o lado direito (B.2) é simplemente

K00 = − 1

l2

(
1 + γ

eη

eν

)
, (B.52)

K11 =
1

l2

(
1 + γ

eα

eλ

)
, (B.53)

K22 =
1

l2
(1 + γ), (B.54)

K33 =
1

l2
(1 + γ), (B.55)

Igualando as componentes do tensor KAB conforme o conjunto de equações (B.52)-(B.55)

à seus semelhantes em (B.48)-(B.51), obtemos o conjunto de equações

eν

eη
= − l

2

eα

(
η′2

4
+
η′′

2
− η′α′

4
+
η′

r

)
− γ, (B.56)
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eλ

eα
= − l

2

eα

(
η′2

4
+
η′′

2
− η′α′

4
− α′

r

)
− γ. (B.57)

α′

2r
+
eα

r2
− η′

2r
− 1

r2
=
eα

l2
(1 + γ) (B.58)

Usaremos as equações (B.56), (B.57) e (B.58) para reescrever a equação (B.32) em

uma forma mais conveniente. Para essa finalidade vamos subtrair a equação (B.57) da

equação (B.56), com essa operação obtemos

eν

eη
− eλ

eα
= − l

2

eα

(
η′ + α′

r

)
. (B.59)

Outra quantidade interessante na simplificação de (B.32) é o produto
eη/2

eν/2
eα/2

eλ/2
.

Para obtê-lo vamos multiplicar as equações (B.57) e (B.56) e assumir que as funções η e α

variam lentamente, isto é, η′ e α′ são quantidades muito pequenas, portanto desprezamos

seus termos quadráticos. Após essas considerações, encontramos

eν

eη
eλ

eα
≈ γl2

eα

(
η′′ +

η′ − α′

r

)
+
γ2

l4
. (B.60)

O segundo termo do lado direito da equação (B.60) também pode ser desprezado, pois l

é o fator de escala. Além disso, em ambas as equações, (B.59) e (B.60), podemos expandir

e−α em série de Taylor, isto é e−α ≈ 1 − α′. Neste caso as equações (B.59) e (B.60) se

tornam

eν

eη
− eλ

eα
= −l2

(
η′ + α′

r

)
. (B.61)

e

eν

eη
eλ

eα
≈ γl2

(
η′′ +

η′ − α′

r

)
(B.62)
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Como o produto que nos interessa é
eη/2

eν/2
eα/2

eλ/2
, vamos elevar a equação inversa de (B.62)

a 1/2, ou seja

eη/2

eν/2
eα/2

eλ/2
≈
[
γl2
(
η′′ +

η′ − α′

r

)]−1/2

(B.63)

Substituindo as equações (B.61) e (B.63) em (B.32) encontramos a equação procurada, a

qual mostra que o tensor ΘAB depende apenas das funções η e α, isto é da nova métrica

qµν

∑
ΘAB = − 1

l
√
γ

(
η′ + α′

r
+

2

l2

)
(
η′′ +

η′ − α′

r

)1/2
. (B.64)

Podemos expressar
∑

ΘAB em termos de uma das duas funções, η ou α, uma vez que a

equação (B.58) fornece um vínculo entre as duas funções, assim obtemos

∑
ΘAB = − 1

2l
√
γ

[(
2

r
+

2

r2
− 2

(1 + γ)

l2

)
α′ +

γ

l2

]
[(

1 +
2

r
− 2

(1 + γ)

l2
r

)
α′′ − 4

(1 + γ)

l2
α′ − 4

(1 + γ)

l2

] . (B.65)

As contribuições (B.20), (B.65) e (B.38) resultam em

e−λ
(
ν ′

r
+
ν ′2

4
+
ν ′′

2
− ν ′λ′

4

)
= 4πGρ〈u2〉 −

− 1

2l
√
γ

2

r
+

2

r2
−2

(1 + γ)

l2

α′+
γ

l2


1+

2

r
−2

(1 + γ)

l2
r

α′′−4
(1 + γ)

l2
α′−4

(1 + γ)

l2

 , (B.66)

que é solução das equações (B.1) e (B.2) de um sistema esférico cosntituindo de partículas

pontuais.
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