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Resumo

Nesta tese estudamos uma interpretação para a origem da viscosidade volumar, já que

muitos modelos em cosmologia, tipicamente, supõem uma viscosidade padrão. Utilizando

estatística não-extensiva proposta por Tsallis, propomos uma componente de viscosidade

volumar que só pode existir por um efeito não-extensivo através da correspondência não-

extensiva/dissipativa (NexDC). Consideramos o modelo ΛCDM para um universo plano

com uma componente de matéria escura dissipativa não-extensiva, seguindo a teoria de

Eckart para a viscosidade volumar, sem nenhuma abordagem perturbativa. Com o intuito

de analisar vínculos cosmológicos, foi usado uma das mais recentes observações de Super-

nova tipo Ia, oscilações acústicas de bárions e radiação cósmica de fundo. Mostramos que

somente existe efeito viscoso em um cenário com 2σ de con�ança.

Palavras-chave: Cosmologia Viscosa, não-extensividade, correspondência NexDC.
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Abstract

Many models in cosmology typically assume the standard bulk viscosity. Here, we

study an alternative interpretation for the origin of the bulk viscosity. Using nonadditive

statistics proposed by Tsallis, we propose a bulk viscosity component that can only exist by

a nonextensive e�ect through the nonextensive/dissipative correspondence (NexDC). We

consider the ΛCDM model for a �at universe with a dissipative nonextensive viscous dark

matter component, following the Eckart theory of bulk viscosity, without any perturbative

approach. In order to analyse cosmological constraints, we use one of the most recent

observations of Type Ia Supernova, baryon acoustic oscillations and cosmic microwave

background data. We show that only exists viscous e�ect in 2σ con�dence level scenarios.

Keywords: Viscous Cosmology, nonextensivity, NexDC Correspondence
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Notação

• Assinatura da métrica: (+,−,−,−).

• Índices gregos variam de 0 a 3 e latinos de 1 a 3. Índices repetidos obedecem a

convenção de Einstein.

• Expressões em outros idiomas serão apresentados em itálico.

• A unidade de distância utilizada como padrão nesse trabalho é o megaparsec (Mpc):

1Mpc = 3.26× 106 anos luz = 3.09× 1022m.

• RCF é abreviação da Radiação Cósmica de Fundo, assim como CMB é a abreviação

em inglês da mesma.

• BAO é a abreviação em inglês das Oscilações acústicas de bárions.

• H0 = 100 hkm/s−1Mpc−1.

• A não ser que seja explicitado o contrário, c = ~ = 1.
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Capı́tulo 1
Introdução

Desde o início do século passado, a Cosmologia passou por avanços signi�cativos tanto

em questões teóricas quanto observacionais, sendo este último mais relevante nas últimas

duas décadas, no qual contribuiu para conhecermos o universo atual. O modelo padrão

da Cosmologia é fundamentado teoricamente na Relatividade Geral (RG) e utilizando-se

desta nova teoria, Einstein propôs o primeiro modelo cosmológico em 1917 [1]. Neste

modelo, acreditava-se que o universo deveria ser estático composto apenas por matéria

usual. Entretanto, como a matéria é atrativa, as suas equações de campo acabaram

revelando uma instabilidade. Assim, foi adicionado um novo termo atribuído por Einstein

de �constante cosmológica�, para contrabalançar e manter a estabilidade.

No mesmo ano, o astrônomo alemão W. de Sitter [2], propôs uma nova solução para

as equações de campo de Einstein, onde via um modelo plano e estacionário, desprezando

a matéria ordinária, onde obtem-se uma solução cuja a dinâmica é governada unicamente

pela constante cosmológica. Após poucos anos, em 1922, o matemático russo A. Fried-

mann [3], obteve um novo conjunto de soluções das equações de Einstein sem a necessidade

de uma constante cosmológica. Este modelo tinha como principal característica ser dinâ-

mico, contrário ao modelo de Einstein que era estático. O modelo padrão, chamado de

�Big-Bang� se estabeleceu na primeira metade do século passado, baseado em descobertas

observacionais que foram fundamentais. O astrônomo E. Hubble [4], constatou que as

galáxias estavam distanciando-se com uma velocidade proporcional à sua distância em

relação a nós, ou seja, foi observado um universo em expansão.

Duas décadas depois, G. Gamow em colaboração com R. Alpher e H. Bethe [5] mos-

traram que as abundâncias dos elementos leves tais como, hidrogênio e hélio, podiam ser

explicadas através de reações nucleares que ocorreram em um período da vida do universo

quando ele deveria ser quente e denso. Essa teoria concordaria com a expansão observada

por Hubble e também provaria que hoje deveríamos ver vestígios desse período de radi-

ação térmica. Com as observações de A. Penzias e R. W. Wilson [6], foi detectada uma

radiação vinda de todas as direções do espaço equivalente a um espectro de corpo negro

1



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

cuja temperatura era da ordem de 3K, a chamada Radiação Cósmica de Fundo (RCF)

ou Cosmic Background Radiation. Com essa descoberta, a proposta foi comprovada por

Gamow e colaboradores, no qual o universo primordial deveria ser quente e denso. Na

década de 90, o satélite Cosmic Background Explorer (COBE) [7] detectou de maneira

conclusiva que o espectro da RCF é de um espectro de corpo negro de temperatura na

ordem de 2, 73K com pequenas �utuações da ordem de 10−5 que estão relacionadas com

as �utuações na matéria, as sementes de matéria do universo. Em 2006, G. Smoot e J.

C. Mather receberam o prêmio Nobel de Física por seus trabalhos no satélite COBE.

No �m da mesma década, foi descoberto por dois grupos independentes, o Supernova

Cosmology Project [8] e High-z Supernova Search Team [9] através de medidas de distância

de Supernovas do tipo Ia (SN Ia), que o Universo recentemente começou a expandir

aceleradamente. A cosmologia moderna mudou radicalmente e desde então, explicar a

natureza dessa expansão acelerada tornou-se um dos maiores desa�os a serem superados.

Em 2011, Permultter do Supernova Cosmology Project, Adam Riess e Brian P. Schimdt

do High-z Supernova Search Team receberam o prêmio Nobel de Física pelas observações

de SNIa que indicam um universo em expansão acelerada.

Para explicar a natureza dessa expansão acelerada, muitos modelos foram propostos,

inclusive modelos com componentes dissipativos. A ideia de um fenômeno dissipativo

tem sido atualmente debatido em questões envolvendo cosmologia, sendo a viscosidade

volumar o principal efeito considerado. Do ponto de vista histórico, a teoria padrão da

viscosidade volumar foi proposta por Eckart em 1940 [10] e a conexão com a cosmologia

ocorreu somente na década de 70 com Weinberg [11, 12], Ellis [13] e outros [14, 15]. De

fato, devido ao princípio cosmológico, um �uido simples com viscosidade volumar poderia

explicar tanto a matéria escura quanto o universo em expansão acelerada [16�20].

A viscosidade volumar tem pressão negativa, sendo consistente com efeitos que são

geralmente atribuídos para componentes cuja pressão negativa contribua para recente

aceleração do universo [14, 21, 22]. Além disso, os então chamados modelos de criação

de matéria escura fria ou Creation of Cold Dark Matter (CCDM) [23�25] são similares

a modelos com viscosidade volumar. Do ponto de vista fenomenológico, a introdução

da viscosidade volumar no �uido cosmológico deveria ser interpretada como um efeito de

criação de partículas devido a um campo gravitacional não-estacionário do universo em

expansão [14,26�29]. Recentemente, o efeito de viscosidade de cisalhamento também tem

sido introduzido no �uido cósmico com o intuito de explicar a expansão do universo [30].

O efeito de uma pressão viscosa também pode ser incorporado no cenário in�acionário,

ou seja, tal pressão vem tanto do decaimento de campos pesados em campos de luz quanto

pela produção de partículas via in�ação [31, 32], a possibilidade de um atrator por um

sistema de equações descrevendo um modelo in�acionário de táchions quentes [33], a

descrição de um �uido de um universo in�acionário que inclui viscosidade volumar em

sua equação de estado [34] (Para uma revisão da viscosidade volumar em cosmologia veja

2



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

em [35�40]). O efeito viscoso também é explorado na tensão da medida da constante de

Hubble, H0, pelo satélite Planck 2015 [41] assim como pelo fator de crescimento σ8 [42�44]

como uma possível solução [45].

Por outro lado, a entropia de Boltzmann-Gibbs (BG) tem sido extendida para capturar

todas as propriedades de sistemas complexos. A entropia de Tsallis tem sido amplamente

investigada tanto no contexto teórico quanto em aplicações [46]. Questões relacionadas

com a cosmologia são estudadas usando a entropia de Tsallis, isto é, cosmologia entrópica

para uma entropia generalizada de um buraco negro e a evolução do universo [47, 48],

a entropia e a formação do buraco negro [49�51], taxas de detecção diretas da matéria

escura [52], equação de Friedmann modi�cada [53], etc.

Propomos responder se existe alguma conexão entre a viscosidade volumar cosmoló-

gica e o cenário não-extensivo que surge da entropia de Tsallis, através de um mecanismo

plausível baseado na chamada correspondência não-extensiva/dissipativa, ou nonexten-

sive/dissipative correspondence (NexDC) [54,55].

Na verdade, é proposto uma nova interpretação para a viscosidade volumar, que está

relacionada com a correspondência entre o fenômeno dissipativo e a formulação não-

extensiva. De modo mais especí�co, o principal argumento da correspondência NexDC

está associada com a descrição microscópica do �uido via função distribuição de Tsallis,

que captura fortes correlações estatísticas entre o quadri-momento das partículas [56,57].

Do ponto de vista termodinâmico relativístico, isto corresponde a introduzir um tensor

energia momento dado por T µνq = T µνeq +(q−1)∆T µν , onde q é o parâmetro não-extensivo,

T µνeq é o tensor energia-momento no equilíbrio e (q− 1)∆T µν dá o efeito não extensivo. O

�uido não-extensivo imita um �uido perfeito com um termo adicional dissipativo vindo da

estatística de Maxell-Boltzmann-Jutner. Para implementar um mecanismo que relaciona

o efeito não-extensivo com a viscosidade volumar cosmológica, foram utilizadas três sim-

pli�cações. Primeiro, a correspondência NexDC será interpretada de uma maneira que

preserve o limite aditivo/extensivo q = 1; segundo, por causa do princípio cosmológico, a

maioria dos efeitos dissipativos devem ser ignorados, isto é, forças de cisalhamento, con-

dução de calor e difusão. Portanto, apenas uma componente escalar é consistente com

o princípio cosmológico que é a viscosidade volumar; terceiro, pela suposição de que é

apenas um desvio do comportamento do modelo padrão ΛCDM, será considerado que a

viscosidade volumar é pequena. Neste limite, nós podemos expandir a função distribui-

ção ao redor de q = 1 para obter uma expressão consistente com o primeiro argumento.

Portanto, levando em conta essas três simpli�cações, é proposto uma interpretação ter-

modinâmica para a viscosidade volumar baseada em um efeito não-extensivo.

Uma nova interpretação para o modelo ΛCDM é apresentado, o modelo ΛVCDM. Este

modelo é uma extensão do modelo padrão usual, onde a única modi�cação se encontra na

componente de matéria escura fria possuindo características dissipativas via viscosidade

volumar de origem não-extensiva, no qual a energia escura continua sendo a principal

3



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

componente responsável pela aceleração do universo. Este modelo é analisado via as mais

recentes observações de Supernova do tipo Ia (SN Ia), oscilações acústicas de bárions

(BAO) e o primeiro pico de radiação cósmica de fundo.

Esta tese é organizada com a seguinte estrutura: no capítulo 2 é feita uma revisão

sobre o modelo cosmológico padrão, o modelo ΛCDM, no capítulo 3, é apresentado a co-

nexão entre a estatística não-extensiva de Tsallis e a dinâmica de um �uido relativístico.

Já no capítulo 4 é realizada uma revisão das observações tal qual são feitos o vínculos

observacionais para o estudo do modelo. Por último, no capítulo 5 temos as conclusões e

perspectivas �nais sobre o tema em questão.

4



Capı́tulo 2
O Modelo Cosmológico Padrão

Com a descoberta do Universo em expansão acelerada [8, 9], um modelo cosmológico

tem se sobressaído através das observações astronômicas independentes. Este modelo é

conhecido como o modelo do Big-Bang ou modelo padrão da Cosmologia. Neste capítulo

serão abordados, brevemente, os princípios fundamentais por trás do modelo padrão assim

como suas principais equações que formam a base da Cosmologia moderna.

2.0.1 O Princípio Cosmológico

A Relatividade Geral é a teoria de gravidade padrão de qualquer modelo cosmológico.

Segundo a RG, a geometria está relacionada com o conteúdo de matéria via equações de

campo de Einstein [11]

Rµν −
1

2
gµνR = 8πGTµν , (2.1)

onde gµν é tensor métrico, Rµν é o tensor de Ricci, R o escalar de Ricci, Tµν o tensor

energia-momento, G a constante gravitacional de Newton. Quando estas equações de

campo foram propostas por Einstein no início do século passado, suas soluções não eram

nada triviais, pois envolviam uma distribuição arbitrária de matéria. Geralmente quando

uma teoria nova é criada, argumentos de simetria são utilizados para diminuir o número

de graus de liberdade de um sistema a ser estudado [58]. Na época da criação deste mo-

delo cosmológico inicial, sabia-se muito pouco a respeito da composição e geometria do

universo, assim como havia uma carência enorme de dados observacionais. O princípio

cosmológico se baseia na ideia que não existe observador especial, todos os pontos são

equivalentes e não existem direções privilegiadas, entretanto, ele não tem fundamentação

com qualquer modelo físico ou teoria em particular. Este princípio tem sido comprovado

como válido em grandes escalas (distâncias superiores a 150Mpc = 462, 9×1016m) através

de um grande número de dados observacionais. Essas condições de isotropia e homogenei-

dade restringe bem o número possível de elementos físicos em suas soluções, por limitar

5



CAPÍTULO 2. O MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO

simetria e condições de energia.

2.0.2 Universo de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker

Na década de 20, Friedmann e Lemaître propuseram uma métrica que, quando usada

nas equações de campo de Einstein, resultaria em um universo homogêneo e isotrópico,

respeitando o princípio cosmológico [3, 11].

ds2 = dt2 − a2(t)

[
dr2

1−Kr2
+ r2dΩ

]
. (2.2)

Nesta métrica, vemos três importantes características a primeira, é a existência de um

fatorK que representa a curvatura espacial, ondeK pode assumir três valores dependendo

da geometria espacial: especialmente fechado, K = +1, espacialmente aberto, K =

−1 ou espacialmente plano, K = 0. Em todos os três casos, a curvatura permanece

espacialmente constante em qualquer região do universo, fazendo com que toda informação

a respeito do campo gravitacional seja a mesma em qualquer ponto, garantindo assim a

homogeneidade. A segunda característica, é que esta métrica é maximalmente simétrica,

garantindo a isotropia. É válido apontar que tanto a isotropia quanto a homogeneidade

estão associadas às componentes espaciais da métrica do espaço-tempo, não ocorrendo no

eixo temporal. Uma dedução mais rigorosa da métrica pode ser encontrada em [11]. A

última característica vem do fator de escala a(t) responsável pela dinâmica da componente

espacial da métrica, constituindo uma métrica em coordenadas comóveis.

2.0.3 As Equações de Friedmann

Além de conhecemos a métrica é necessário entender toda a dinâmica do modelo,

também precisamos conhecer o conteúdo energético, ou seja, precisamos de um tensor

energia-momento que se adeque ao princípio cosmológico. Supondo universo composto

por um �uido perfeito, tem-se que o tensor energia-momento é dado por [11]

Tµν = (p+ ρ)UµUν − pgµν , (2.3)

onde p é a pressão, ρ é a densidade massa-energia do �uido e Uµ é o vetor quadri-velocidade

do �uido, onde em um referencial comóvel possui apenas componente temporal Uµ =

(1, 0, 0, 0). Substituindo a métrica de Friedmann (2.2) e o tensor energia-momento para um

�uido perfeito (2.3), nas equações de campo de Einstein (2.1), encontramos as seguintes

6
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equações [11]

−2K

a2
− 2ȧ2

a2
− ä

a
= −4πG(ρ− p) (2.4)

3ä

a
= −4πG(3p+ ρ), (2.5)

onde o ponto sobre a variável representa uma derivada temporal.

Substituindo a equação (2.5) na (2.4) também encontramos a seguinte relação

ȧ2

a2
+
K

a2
=

8πGρ

3
. (2.6)

A equação (2.6) é chamada de equação de Friedmann [11], de onde vem a dinâmica

do universo. Encontra-se também a lei da conservação do energia-momento ou equação

da continuidade, T µν;ν = 0,

ρ̇+ 3H(ρ+ p) = 0, (2.7)

onde H é o parâmetro de Hubble, H =
ȧ

a
.

Para resolver estas equações, precisamos conhecer a equação de estado das diferentes

componentes energéticas do universo [11, 59]. De um modo geral, ela é descrita como a

equação de estado de um �uido perfeito

pi = ωiρi, (2.8)

onde ωi é o parâmetro da equação de estado de determinada componente de matéria,

que pode ser constante ou em função do tempo, que levada à equação da conservação da

energia (2.7) dá a lei de evolução da componente energética.

De modo geral, a equação da continuidade tem a seguinte solução para ω constante

ρi = ρi0

(
a

a0

)−3(1+wi)

(2.9)

ou

ρi = ρi0 (1 + z)3(1+wi) (2.10)

onde usamos a relação do fator de escala a(t) com o redshift z, (a0/a = 1 + z). O

parâmetro da equação de estado tanto para a matéria bariônica quanto para a matéria

escura não-relativística é nulo, ou seja, ωb = ωme = 0, pois estas componentes de matéria

são consideradas como poeira. O parâmetro da equação de estado para a radiação é

ωr = 1/3 enquanto que para a curvatura é wK = −1/3. E por último, para a energia

escura, iremos considerar como sendo uma constante ωx = ω. A solução da equação da

continuidade (2.7) para as respectivas componentes é fornecida na tabela 2.1

Dividindo a equação (2.6) por H2
0 e isolando o termo com curvatura, a equação (2.6)
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Componente Equação de estado Evolução da componente
Matéria Bariônica pb = 0 ρb = ρb0(1 + z)3

Matéria Escura pme = 0 ρme = ρme0(1 + z)3

Radiação pr = (1/3)ρr ρr = ρr0(1 + z)4

Energia Escura px = ωρx ρx = ρx0(1 + z)3(1+ω)

Curvatura pK = −(1/3)ρK ρK = ρK0(1 + z)2

Tabela 2.1: Evolução das densidades com o redshift z

pode ser reescrita para o tempo atual como

K

a2
0H

2
0

=
8πG

3H0

ρ0 − 1, (2.11)

onde o subíndice 0 indica os valores das componentes para o tempo atual.

O termo 8πG/3H0 tem dimensão do inverso da densidade, é chamado de densidade crítica

[11],

ρc =
3H2

0

8πG
= 1, 878× 10−29h2g/cm3. (2.12)

Reescrevendo a equação de Friedmann em termos da densidade crítica para o caso onde

o Universo possui uma mistura de vácuo (wx = −1), matéria e radiação com curvatura

qualquer K, temos:

ȧ2

a2
+
K

a2
= H2

0

[
ρv0

ρc
+
ρm0

ρc

(
a

a0

)−3

+
ρr0
ρc

(
a

a0

)−4
]
. (2.13)

Podemos agora relacionar a geometria do Universo com a densidade crítica, fazendo

ρv0

ρc
= ΩV ;

ρm0

ρc
= ΩM ;

ρr0
ρc

= ΩR; − K

a2
0H

2
0

= ΩK

onde os Ωi são chamados parâmetros de densidade. De modo mais geral, existe uma condi-

ção de normalização a respeito da soma de todos os parâmetros de densidade constituintes.

Via a equação de Friedmann (2.13), temos uma expressão em função dos parâmetros de

densidade e do redshift,

H2(z)

H2
0

= [ΩV + ΩK(1 + z)2 + ΩM(1 + z)3 + ΩR(1 + z)4]. (2.14)

Para o tempo atual, z = 0 ou a0 = 1, encontramos

1 = ΩV + ΩK + ΩM + ΩR, (2.15)
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ou

ΩK = 1− ΩV − ΩM − ΩR. (2.16)

2.1 O Modelo ΛCDM

2.1.1 A Constante Cosmológica

A origem da constante cosmológica se deve a Albert Einstein em 1917. Einstein,

aplicou sua equação de campo da Relatividade Geral ao seu modelo do Universo. Este

modelo, era composto apenas por matéria gravitante, estático e fechado, ou seja, de

simetria esférica [1]. Devido à natureza atrativa da gravidade (pois a inércia do universo

seria gerada pela matéria que a preenche), o universo que Einstein imaginou entraria em

colapso e para evitá-lo, Einstein introduziu arbitrariamente uma constante Λ atrelada ao

tensor métrico no lado esquerdo da equação de campo. A esta constante foi dada o nome

de constante cosmológica

Rµν −
1

2
Rgµν + Λgµν = 8πGTµν . (2.17)

Mesmo com a adição dessa constante, cujo valor e a natureza física Einstein não sabia, o

modelo do universo dele se mostrou instável [11].

Pouco depois, Friedmann apresentou em dois trabalhos fundamentais [3,60], uma mé-

trica homogênea e isotrópica (obedecendo o princípio cosmológico) que nas equações do

campo de Einstein resultava em um universo dinâmico sem haver necessidade de uma

constante cosmológica. Apesar de ter sido abandonada por Einstein, outros cosmólogos

como Eddington, reivindicaram-na, pois ela resolveria o problema da idade do universo,

quando a escala de tempo de Hubble dava aproximadamente 2 bilhões de anos (correspon-

dente ao valor de H0 ≈ 500 km/s−1Mpc−1 encontrados por Hubble naquela época). Esta

idade era menor que a da própria Terra. Entretanto, medidas mais precisas da constante

de Hubble �zeram que a constante cosmológica Λ novamente fosse descartada.

A constante cosmológica foi novamente resgatada para explicar a aparente concentra-

ção de quasares em redshift z ≈ 2; contudo, com o aumento de mais dados observacionais o

termo Λ novamente foi descartado [61]. Pouco tempo depois, Zel'dovich [62], trouxe mais

uma vez ao cenário universal a constante cosmológica, dessa vez, associando-a a uma

densidade de energia do vácuo, ou seja, agora, o termo cosmológico muda para o lado

direito da equação de campo de Einstein e torna-se parte do tensor energia-momento.

Interpretada como sendo a energia do campo de vácuo, ela hoje faz parte do chamado

modelo ΛCDM.
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2.1.2 A Energia do Vácuo

Para entendermos como a constante cosmológica pode ser interpretada como sendo

a energia do campo de vácuo, precisamos conhecer a equação de estado do vácuo. A

Relatividade Geral não indica o tamanho de Λ, enquanto que a física de partículas permite

considerar a escala de diferentes constituições durante a evolução do universo. Um �uido

perfeito é de�nido como um meio para qual em todos os pontos exista um sistema de

referencial inercial cartesiano, sem viscosidade. De acordo com a Relatividade Especial,

o vácuo, deve ser invariante via transformação de Lorentz. Então, seja um referencial S ′

com seu respectivo tensor energia-momento T ′µν , e seja outro referencial S, com seu tensor

energia-momento Tµν [59]. Temos que para o referencial S ′:

T ′µν = (ρ′ + p′)U ′µU
′
ν − p′ηµν , (2.18)

onde U ′µ = (1, 0, 0, 0).

Para o referencial S, fazendo a transformação de Lorentz temos

Tµν = (ρ+ p)UµUν − pηµν , (2.19)

onde ηµν = (1,−1,−1,−1) é a métrica de Minkowski, ρ e p são a densidade de energia e a

pressão respectivamente, e Uµ o vetor quadri-velocidade do �uido perfeito (transformação

de Lorentz para o observador que se move com velocidade ~v com relação ao referencial

S ′):

Uµ = (γ, γ~v); γ =
1√

1− v2

c2

. (2.20)

Com essa relação podemos encontrar a componente comóvel do tensor energia-momento,

onde em um referencial sob Transformação de Lorentz temos

T00 = (ρ+ p)U0U0 − pη00 (2.21)

T00 = (ρ+ p)γ2 − p

T00 =
ρ+ pv2/c2

1− v2/c2
. (2.22)

Para ser invariante precisamos que a componente do tensor energia-momento corres-

pondente não mude do referencial original S ′ para o referencial sob transformação de

Lorentz S, T ′00 = T00:

T ′00 = (ρ′ + p′)− p′ = ρ′, (2.23)

que igualada a equação (2.21),
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T00 =
ρ+ pv2/c2

1− v2/c2

ρ′ − ρ′v
2

c2
= ρ+ p

v2

c2
. (2.24)

Tirando o índice ′ e colocando o subíndice vac, representando o vácuo, encontramos:

pvac = −ρvac, (2.25)

ou seja, o tensor energia-momento do vácuo, T µνvac = ρvacηµν . Pela lei da conservação da

energia, o gradiente do tensor energia-momento do vácuo deve ser nulo T µν;ν = 0,

∂ρvac
∂xν

ηµν + ρvac
∂ηµν

∂xν
= 0.

Como a métrica de Minkoski não varia, a segunda derivada anula-se, restando então

∂ρ

∂xν
= 0.

Logo, ρvac é constante (como já indicado na equação (2.24), ρ′ = ρ). Considerando o

tensor energia-momento Tµν composto por um termo do vácuo e um termo de matéria,

temos

Rµν −
1

2
gµνR = 8πGTMµν + 8πGρV gµν , (2.26)

logo, o efeito de uma energia do vácuo é equivalente a equação (2.17)

Rµν −
1

2
gµνR = 8πGTµν + Λgµν ,

onde a densidade de energia do vácuo é escrita como ρvac =
Λ

8πG
.

2.2 Observacionais Padronizados

2.2.1 Supernovas do Tipo Ia

As SN Ia, são excelentes velas padrão [8, 9, 63]. Elas são extremamente brilhantes,

quase que rivalizando com o brilho da galáxia hospedeira. A explosão SN Ia ocorre

numa anã branca pertencente a um sistema binário, quando sua massa excede o limite de

Chandrasekhar (∼ 1, 4M�) ao absorver o gás da estrela companheira. Supõe-se que apenas

a metalicidade (proporção de elementos mais pesados que o Hélio) pode afetar a explosão.

É esperado que o processo de criação seja idêntico para todas as Supernovas do Tipo Ia
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fazendo com que a luminosidade sempre seja a mesma. Para este caso, elas se tornariam

excelentes velas padrão em virtude de sua alta luminosidade, fazendo com que ela seja

detectada e examinada a grandes distâncias. Porém, a SN Ia tem uma luminosidade que

varia de objeto a objeto com uma dispersão de cerca de 0, 4 mag na faixa do azul do

espectro luminoso. Se a luminosidade fosse a mesma, teríamos um comportamento linear,

respeitando a Lei de Hubble. Pela �gura 2.2, vemos que existem desvios da lei de Hubble,

que são signi�cativamente maiores que o erro da medição fotométrico.

Figura 2.1: Diagrama de Hubble para SN Ia relativamente próximas, log (V ) vs o
módulo de distância. O diagrama acima é obtido pela suposição de que todas as SN
Ia possuem a mesma luminosidade. Se essa previsão estivesse correta, todos os pontos
estariam alinhados ao longo de uma linha reta, conforme a lei de Hubble. Como se pode
notar, existe um grande espalhamento na medição fotométrica na ordem de 0, 42 mag. No
diagrama abaixo, encontramos o diagrama de Hubble para SN Ia que tiveram suas curvas
de luz corrigidas, pelo �ltro chamado MLCS, os desvios fotométricos caem drasticamente
para ordem de 0, 15 mag. Figura retirada de Schneider. P. (2006), pág 325, [64].

Isto se deve a uma forte correlação entre a luminosidade e o formato da curva de luz

emitida pela SN Ia. Aquelas com luminosidade máxima mais alta, mostram uma queda

mais lenta na curva de luz. Outro fator que contribui com este problema é que, o �uxo

observado seja possivelmente afetado pela extinção da galáxia hospedeira (algumas bandas

são mais absorvidas e espalhadas do que outras), assim como também pela nossa própria

galáxia. Este efeito (extinção) produz um avermelhamento na distribuição espectral. É

possível deduzir uma correção empírica para a luminosidade máxima das curvas de luz
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em alguns �ltros, levando em consideração uma análise combinada da largura da curva

de luz, com a extinção (avermelhamento).

Para evitar este erro de medida, é necessário fazer uma calibração para padronizar a

luminosidade via uma SN Ia para qual a distância de sua galáxia hospedeira seja bem

conhecida. Calibrando dessa maneira, são feitos a correção desses fatores, deixando o

diagrama de Hubble mais coerente, reduzindo o espalhamento para ordem de 0,15 mag.

A �gura 2.3 demonstra o efeito da correção nas curvas de luz de algumas SN Ia, que

inicialmente aparentam ter luminosidade e largura diferentes, �cando aproximadamente

idênticas após a correção.

Figura 2.2: Na �gura à esquerda, temos curvas de luz na banda Azul de diferentes
SN Ia. Nota-se grandes diferenças na luminosidade máxima assim como na largura das
curvas de luz. Na �gura à direita, a curva de luz de diferentes SN Ia, através de uma
transformação encontrada empiricamente, com um simples parâmetro relacionado com a
largura da curva de luz. Esta transformação torna todas as curvas de luz inicialmente
diferentes, agora, congruentes entre si. Figura retirada de Schneider. P. (2006), pág 325,
[64].

Com essa correção, as SN Ia são então utilizadas como velas padrão, através da obser-

vação do máximo de suas curvas de luz corrigidas em algumas bandas. Os dados de SN Ia

são apresentados via diferença entre duas magnitudes, a aparente e a absoluta, chamado

de módulo distância

µ = m−M = 5(ln dL + 5), (2.27)

onde a distância luminosidade é dada por

dL =
(1 + z)

H0

√
ΩK

senh

√ΩK

z∫
0

dz

E(z)

 . (2.28)
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Dependendo da curvatura K, temos três possibilidades:

dL =
(1 + z)

H0

 z∫
0

dz

E(z)

 , para K=0; (2.29)

dL =
(1 + z)

H0

sen

 z∫
0

dz

E(z)

 , para K>0; (2.30)

dL =
(1 + z)

H0

senh

 z∫
0

dz

E(z)

 , para K<0. (2.31)

Os dados de Riess et al [9] e Permultter et al [8], apesar de contar com dezenas de

SN Ia e possuir erros sistemáticos signi�cativos, conseguiram medir com um grande grau

de signi�cância o modelo padrão de Cosmologia. Na Figura 2.4 encontramos o modelo

padrão da Cosmologia realizado pelo Union Compilation 2.1 [65].

Figura 2.3: Modelo Padrão da Cosmologia �tado por amostras de SN pelo Union Com-
pilation 2.1, mostrando curvas de 68%, 95% e 99% de nível de con�ança (incluindo erros
sistemáticos) para os paramêtros cosmológicos ΩM e ΩΛ. Encontraram ΩΛ = 0, 729±0, 014
e ΩM = 0, 271± 0, 012. Figura retirada e adaptada de Suzuki et al. Ap.J (2011) [65].
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2.2.2 A Radiação Cósmica de Fundo

A radiação cósmica de fundo é uma radiação eletromagnética que preenche todo o

universo, cujo o espectro é de um corpo negro a uma temperatura de 2, 725K. É uma

radiação isotrópica até uma parte em 105 e as variações de seu valor e�caz são somente

18 µK. O Far-Infrared Absolute Spectrophotometer (FIRAS), um instrumento no satélite

Cosmic Background Explorer (COBE) da NASA, mediu cuidadosamente o espectro da

radiação cósmica de fundo, o que tornou a medida mais precisa de um espectro de corpo

negro de todos os tempos. Essa radiação foi prevista inicialmente por G. Gamow em 1946

e foi detectada pela primeira vez na década de 60 por A. Penzias e R. W. Wilson. A

radiação cósmica de fundo é uma predição da teoria do Big-Bang.

Segundo essa teoria, o universo era composto de um plasma quente de fótons, elé-

trons e bárions. Os fótons interagiam constantemente com o plasma através do Efeito

Compton. À medida que o universo se expandia, o plasma se esfriava, aumentando o livre

caminho médio dos fótons, até que chegou um momento em que os elétrons se desaco-

plaram dos fótons, podendo então se combinar com os núcleos atômicos de hidrogênio e

hélio, formando assim os átomos neutros. Isso aconteceu quando o universo tinha uma

temperatura aproximada de 3000K e 380000 anos de idade (z ∼ 1088). Nesse momento,

os fótons puderam começar a viajar livremente pelo espaço. Esse processo é chamado

de recombinação ou desacoplamento (ou seja, combinação dos elétrons com os núcleos e

desacoplamento da matéria e radiação, respectivamente).

Os fótons continuaram a esfriar desde então, atingindo a temperatura de 2, 725K,

onde continuará a diminuir enquanto que o universo continuar a se expandir. A radiação

que se mede hoje vem uniformemente de todas as direções. As anisotropias na RCF são

originadas de um efeito chamado Efeito Sachs-Wolfe Integrado ou �Integrated Sachs-Wolfe

E�ect"[66] e podem ser classi�cadas como primária, quando as perturbações ocorrem antes

ou durante o desacoplamento da radiação, ou como secundárias, quando as perturbações

ocorrem após o desacoplamento entre a matéria e a radiação. Se existiram pequenas

variações no potencial gravitacional da última superfície de espalhamento, os fótons podem

ter sido emitidos a partir de diferentes poços de potencial e, consequentemente, sofrido

diferentes perdas de energia de acordo com o local da emissão (anisotropia primária).

Além disso, processos astrofísicos que ocorrem no caminho percorrido pela radiação até

nós e que a perturbam, também podem provocar desvios do espectro perfeito de um corpo

negro (anisotropia secundária).

Na �gura 2.5 estão representadas as anisotropias na RCF, dadas em �utuações de sua

temperatura, com anisotropia de dipolo (∆T = 3, 3353 µK) devido ao movimento da

nossa galáxia de 360 km/s com relação ao fundo da RCF. São mostradas as anisotropias

com �utuações de temperatura na ordem de ∆T/T ≈ 10−5.

As anisotropias contêm informações sobre a distribuição de matéria no Universo jovem.
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Figura 2.4: Anisotropias da RCF, de acordo com suas �utuações de temperatura. Figura
retirada de Planck 2015 [41].

Elas estão relacionadas com as sementes das estruturas que vemos no céu atualmente. Se-

ria muito difícil explicar como o Universo passou do �plasma primordial� para as estruturas

que observamos hoje, caso não fossem detectadas anisotropias da ordem de 10−5, ou seja,

se a temperatura da RCF fosse exatamente 2, 726K em todo o céu (�gura 2.5). O es-

tudo de anisotropias é realizado em escalas angulares pequena (θ < 10′), intermediária

(10′ < θ < 2◦) e grande (θ > 2◦). Em cada uma dessas escalas há a predominância de

diferentes processos físicos. Devido ao acoplamento entre matéria e radiação, esperava-se

que existissem oscilações no �uido primordial. Ao se medir as anisotropias, encontrou-se

a consequência dessas oscilações, uma série de picos no espectro de potência da RCF, cha-

mados de picos acústicos, que são perfeitamente descritos pela teoria física do oscilador

harmônico amortecido, conforme apresentado na �gura 2.6. Experimentos mais precisos

para medir essas anisotropias foram efetuados em meados de 2000, como o BOOMERanG

[67], em seguida, no mesmo ano, pelo MAXIMA [68], e em 2003 através do WMAP [69],

e mais recentemente pelo WMAP9 [70] e Planck 2015 [41], que desde então, abriu novas

fronteiras e oportunidades para medição de parâmetros cosmológicos com alta precisão.

Para os primeiros picos do espectro de potência (ver �gura (2.6)) dessa radiação,

oriundas da última superfície de espalhamento zls ≈ 1090, temos que, o horizonte sonoro

desse pico de radiação rs(zls) é dado por [71,72]

rs(zls) =

∞∫
1090

cs
H(z)

dz, (2.32)

onde cs é a velocidade do som até a última surpefície de espalhamento e H(z) o parâmetro
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Figura 2.5: Espectro de potências das anisotropias da RCF em termos da escala angular
(momento multipolar), �gura retirada de Planck 2015 [41].

de Hubble usual. Conhecendo o horizonte sonoro, pode-se de�nir a seguinte característica

angular

θA ≡
rs(zls)

dcomovA (zls)
, (2.33)

onde rs(zls) é a escala do horizonte sonoro na última superfície de espalhamento e dcomovA (zls)

é a distância angular comóvel dada por

dcomovA (z) =
dA(z)

a
= (1 + z)dA(z). (2.34)

A posição do primeiro pico do espectro potência da radiação cósmica de fundo, representa

a escala angular do horizonte sonoro no período da última superfície de espalhamento.

Ela é dada por

lA =
π

θA
= π

dcomovA (zls)

rs(zls)
. (2.35)

Na �gura (2.7) é mostrado as observações do satélite Planck 2015 utilizando as medidas

de BAO, indicando o melhor ajuste para o modelo ΛCDM.

2.2.3 Oscilações Acústicas de Bárions - BAO

As oscilações acústicas de bárions (BAO), assim como o CMB, também se manifestam

como uma perturbação, gerando ondas sonoras no plasma relativístico do Universo pri-

mordial. Diferente do CMB, no BAO, as perturbações têm como fonte inicial a matéria

bariônica levada pela pressão da radiação até chegar em uma escala de z ≈ 1000, onde o

material ionizado é recombinado para um gás neutro. Esta recombinação diminui repen-
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Figura 2.6: Regiões de con�ança no plano ΩM − ΩΛ dos dados de Planck TT+lowP
(amostras, coloridas pelo valor de H0) e Panck TT,TE,EE+lowP (contornos sólidos), o
melhor ajuste foi ΩΛ = 0, 6911 ± 0, 0062 e ΩM = 0, 3089 ± 0, 0062. Figura retirada de
Planck 2015 [41].

tinamente a velocidade do som e com isso, a propagação de ondas termina efetivamente

[73�77].

No período entre a formação das perturbações e a época da recombinação, modos de

vibração com diferentes comprimentos de onda, podem completar um número de períodos

de oscilação. Ou seja, com um dado tempo característico e uma escala de comprimento de

onda característico 0, 06h−1Mpc−1, é produzido uma série de máximos e mínimos em um

espectro de anisotropia das �utuações de matéria. Devido ao fato de que o Universo ser

composto por uma fração signi�cativa de bárions, a teoria prevê que as oscilações acústi-

cas no plasma primordial podem ser impressas tardiamente no tempo em um espectro de

potência da matéria não relativística [74, 76�79]. Isto se deve a criação de poços de pon-

tenciais devido a matéria escura, onde a perturbação da matéria bariônica quando chega

em uma dada escala acaba sendo �arrastada� e acumulada nesses poços de pontenciais

de matéria escura, ocorrendo assim, o término da propagação da onda. Esse fenômeno

não ocorre imediatamente, sendo realizado em um intervalo de aproximadamente z ≈ 70

depois do período da última superfície de espalhamento, ou seja, em uma época com

zd ≈ 1020. Este período é chamado de época de arraste 1.

Um observável imediato vindo das observações do BAO, é a medida da variação da

escala do horizonte sonoro comóvel na época de drag rs(zd) [80] cujo o valor de zd foi

1Época de arraste, é a época na qual as oscilações acústicas bariônicas são congeladas, ou seja época
quando o arraste de fótons pára devido à recombinação.
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encontrado através de um ajuste computacional feito por Eisenstein e Hu [79].

rs(zd) =
c√
3

1/(1+zd)∫
0

da

a2H(a)
√

1 + (3Ωb/4Ωγ)a
≈ 153, 3± 2, 0Mpc, (2.36)

com a distância efetiva de cada pico de BAO, através de uma escala de dilatação

DV (z) ≡
[
(1 + z)2d2

A(z)
cz

H(z)

]1/3

, (2.37)

onde dA é a distância diâmetro angular própria (não comóvel), c a velocidade da luz e

H(z) o parâmetro de Hubble usual. Podemos notar aqui, que se o redshift z for muito

menor que a unidade, a escala de dilatação (2.37) acaba se reduzindo a Lei de Hubble.

Portanto, o diferente efeito característico de cada uma das cosmologias não aparecerá até

chegarmos em redshifts maiores.

2.2.4 O Problema da Constante Cosmológica

Na Relatividade Geral a constante cosmológica é um parâmetro livre, possuindo di-

mensão de comprimento L−2 (enquanto que a densidade ρΛ tem unidade de energia por

volume) ou seja, do ponto de vista relativístico, Λ, seria simplesmente uma constante da

natureza que deveria ser determinada experimentalmente. Como vimos na seção anterior,

pode-se relacionar a energia do vácuo com a constante cosmológica. Do ponto de vista

da mecânica clássica, ou seja, física não-relativística, a energia do vácuo é ignorada, pois

as partículas são tratadas classicamente, possuindo energia total E = T + V , onde T é

a energia cinética da partícula envolta de uma energia potencial V . A força exercida em

cada partícula é dada pelo gradiente do potencial V . Logo, podemos adicionar uma cons-

tante arbitrária ao potencial sem risco de alterar o movimento. Geralmente escolhemos

esta constante para que o mínimo do potencial V seja nulo. Com esse raciocínio, podemos

dizer que classicamente a energia de uma partícula em seu estado de vácuo é nula [59]. Se

olharmos a energia do vácuo do ponto de vista quântico, ela passa a ser relevante. Consi-

dere um oscilador harmônico quântico simples de frequência ω, ou seja, uma partícula de

massa m movendo-se em um poço de potencial unidimensional V (X) = 1/2ω2x2. Nós não

podemos escolher um potencial tal qual V (0) = 0, devido ao princípio da incerteza, que

nos proíbe isolar uma partícula com energia cinética e potencial nula simultaneamente.

Para o oscilador a energia mínima é dada por E0 = 1
2
~ω, onde para a mecânica quân-

tica, a energia do vácuo seria a energia de ponto zero do oscilador. Pode-se imaginar,

o universo como uma composição de in�nitos osciladores quânticos contendo todas as

frequências possíveis, onde as energias de ponto zero de cada oscilador estaria associada

com as �utuações de vácuo (que em altas energias pode ser tornar cordas ou algo mais)
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[59].

Neste contexto, a energia do vácuo no estado fundamental E0 seria dada por

E0 =
∑
j

1

2
~ωj, (2.38)

onde a soma é sobre todos os modos possíveis do campo, isto é, sobre todos os vetores de

onda ~k. Podemos fazer a soma colocando os osciladores em uma caixa de volume L3. Se

impomos condições de contorno periódicas, forçando o comprimento de onda (digamos,

na i-ésima direção) para ser λi = L/ni, para algum inteiro ni, desde que ki = 2π/λi, então

existem dkiL/2π valores discretos de ki no intervalo (ki, ki + dki). Portanto, a equação

(2.38) torna-se

E0 =
1

2
~L3

∫
d3~k

(2π)3
ωk, (2.39)

onde ωk =
√
k2 +m2/~2. Tomando L ao in�nito, vemos que a energia resultante é

in�nita. Esta divergência surge através da combinação de in�nitos modos de vibração

com comprimentos de onda muito pequeno, podendo gerar o erro, pois não se conhece

o que realmente acontece nessas escalas. Devido a isso, introduz-se um comprimento de

onda mínimo, ou seja, uma energia de corte, kmax � m/~. Ao substituir esse ponto de

corte na expressão (2.39) e dividindo ambos os lados por L3 encontramos que a densidade

de energia do vácuo ρvac é dada por

ρvac ≡
E0

L3
= ~

k4
max

16π2
. (2.40)

Portanto, considerando o comprimento de onda kmax contido na escala de Planck, com

energia da ordem de E0 ≈ 1019GeV encontramos o seguinte valor da densidade de energia

do vácuo ρvac [59, 81]

ρvac ≈ 10112erg/cm3. (2.41)

Observacionalmente, o valor encontrado para a energia do vácuo ρobsvac é dada por

ρobsvac ≈ 10−8erg/cm3. (2.42)

Isto aponta para uma discrepância de 120 ordens de magnitude, este problema é conhe-

cido como �problema da constante cosmológica�. O modelo ΛCDM é bastante preciso

em observações em grandes escalas, mas em pequenas escalas ele começa a falhar. Em

galáxias anãs ou observáveis de pequenas escalas, o problema relacionado a natureza da

matéria escura começa a se tornar evidente, da mesma forma que a constante cosmológica

também apresenta problemas em relação a expansão do universo, pois também existe o

problema da coincidência cósmica entre outros (ver mais detalhes em [82]).
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Capı́tulo 3
Estatística Não-Extensiva

Embora a estatística de Boltzmann-Gibbs seja bastante utilizada para sistemas em

equilíbrio, no regime fora de equilíbrio ela começa a falhar [83]. De fato, existem ca-

racterísticas que são apontadas que desa�am a estatística de Boltzmann-Gibbs. Uma

explicação do cenário de Boltzmann-Gibbs é possível, mas não totalmente convincente,

desse modo o problema pode estar relacionado fora do equilíbrio padrão ou da estatística

de não equilíbrio de Boltzmann-Gibbs. Exemplos de onde a estatística de BG não fun-

cionam incluem sistemas com interação de longo alcance [84�86], ferromagnetismo [87],

e geralmente falando, sistemas conservativos e dissipativos que podem de um jeito ou

de outro envolver um espaço-tempo relevante no qual tenha estrutura fractal/multifractal

(para mais detalhes consultar [88,89]). Para buscar contornar esse problema, Constantino

Tsallis [90], propôs uma generalização da Mecânica estatística de Maxwell-Boltzmann-

Gibbs que se baseia na generalização matemática da função entropia. Neste capítulo será

abordado uma revisão da estatística não-extensiva de Tsallis e sua distribuição, depois

apresentaremos uma revisão sobre teoria cinética relativística para o caso não-extensivo, e

por último, será apresentado a correspondência Nex-DC que será peça chave do trabalho

a partir do próximo capítulo.

3.1 A q-Entropia

Tsallis em 1988, propôs um novo formalismo que descreve uma generalização do pos-

tulado da entropia de Boltzmann-Gibbs para sistemas anômalos, com interações de longo

alcance e multifractais. De acordo com o novo postulado, esta nova entropia é dada por

[90]

Sq = kB
1−∑W

i=1 p
q
i

q − 1
, (q ∈ R) (3.1)
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onde
∑W

i=1 p
q
i = 1, kB é a constante de Boltzmann, W é o número de estados acessíveis ao

sistema, pi é a probabilidade do i-ésimo estado acessível com energia Ei e q é um parâmetro

livre que descreve o grau de extensividade do sistema que depende principalmente da

dinâmica microscópica. Normalmente é tomado como um parâmetro sempre positivo,

q > 0, para evitar problemas que violam a segunda Lei da termodinâmica. No limite

quando q → 1, a entropia usual de Boltzmann-Gibbs é restaurada

S1 ≡ lim
q→1

Sq = −kB
W∑
i=1

pi ln pi. (3.2)

Outra forma para a entropia de generalizada de Tsallis ou q-entropia, pode ser dada como

um extensão do caso clássico,

Sq = −kB
W∑
i=1

pqi lnq pi, (3.3)

onde usamos uma função q-logarítmica, de�nida como

lnq x ≡
x1−q − 1

1− q . (3.4)

Também existe uma versão contínua da equação da entropia (3.3) dada por

Sq = −kB
∫
dxpq(x) lnq p(x) (3.5)

essa de�nição, podemos ver que existe também uma função que é a sua inversa, expq(x),

que pode ser dada por

expq(lnq (x)) = lnq (exp(x)) = x, (3.6)

de modo que temos

expq(x) = [1− (1 + q)x]1/1−q. (3.7)

As duas de�nições (3.4) e (3.7) são bastante úteis e serão utilizadas como padrão nessa

tese. A q-entropia também possui algumas características importantes que serão elementos

centrais no decorrer desse trabalho. Se voltarmos a expressão (3.3) ou (3.5), podemos

notar que para um sistema com microestados ou estados acessíveis, ser bem de�nido, a

probabilidade desse estado sempre será igual a 1 e todas as outras serão nulas, ou seja

Sq = −kB
∫
dxpq(x) lnq = 0. (3.8)
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De modo inverso, se não conhecemos um estado bem de�nido do sistema a probabilidade

total �ca em torno do limite 0 ≤ p(x) ≤ 1, nos fornecendo sempre uma entropia positiva

Sq = −kB
∫
dxpq(x) lnq p(x) ≥ 0. (3.9)

Devido a isso, vemos que o parâmetro não-extensivo de Tsallis, jamais será negativo

também, caso contrário a entropia seria negativa, violando a segunda lei da termodinâ-

mica. Veremos com mais detalhes essa consequência na sessão sobre o teorema-H não

extensivo, que trata justamente sobre esse ponto em sistemas hidrodinâmicos. Outra ca-

racterística importante é que a q-entropia é subaditiva, sejam dois sistemas independentes

A e B, cada um com suas probabilidades, pi e pj, a entropia total do sistema é dada por

Sq = S(pipj) =
Sq[pi]

kB
+
Sq[pj]

kB
+

(1− q)Sq[pi]Sq[pj]
k2
B

. (3.10)

Baseado na equação (3.10), vemos que a entropia pode ter três comportamentos distintos,

dependendo apenas do parâmetro não-extensivo, q, podendo ser extensiva para q = 1,

super-extensiva para q < 1 ou sub-extensiva para q > 1.

3.1.1 A Distribuição de Tsallis

Vamos agora usar o método de multiplicadores de Lagrange para encontrar a função

de partição generalizada e a distribuição de probabilidade para a estatística não-extensiva

de Tsallis, este processo é conhecido como princípio da entropia máxima, MaxEnt.

Para encontrar a função distribuição, precisamos extremizar a entropia generalizada de

Tsallis, sujeita a certos vínculos. Vamos supor um ensemble canônico, isto é, um sistema

mecânico em equilíbrio térmico com um reservatório de calor a uma dada temperatura.

Como vimos na seção anterior, a entropia generalizada de Tsallis pode ser de�nida em um

funcional do parâmetro não-extensivo q em um dado espaço de fase. O primeiro e usual

vínculo permanece o mesmo, ou seja, a soma de todas as probabilidades no espaço de fase

deve ser igual a 1, ∫
p(x, p)dΩ = 1. (3.11)

O segundo vínculo indica que a variância do sistema precisa ser �nita, porém, como

estamos no ensemble canônico, a variância agora está relacionada com os valores médios

dos observáveis físicos que precisam ser �nitos. Normalmente este observável físico é o

valor esperado da energia, H, que para a estatística não-extensiva é um valor esperado

q-normalizado [88],

〈H〉q =

∫
pq(x, p)H(x, v)dΩ∫

pq(x, p)dΩ
, (3.12)
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onde p(x, p) é a probabilidade associada para cada microestado acessível do sistema com

energia dada pela Hamiltoniana H(x, p) no espaço de fase. Utilizando esses dois vínculos

encontramos a seguinte equação

F (p(x, p)) =
Sq(p(x, p))

kB
− α[

∫
p(x, p)dΩ− 1]− β

[∫
p(x, p)H(x, p)dΩ∫

pq(x, p)dΩ
− 〈H〉q

]
. (3.13)

O princípio da entropia máxima sujeita aos vínculos utilizando os métodos de multiplica-

dores de Lagrange, nos dá a seguinte distribuição de probabilidade não-extensiva,

p(x, p) =
f(x, p)

Zq
, (3.14)

onde

f(x, p) = [1− (1− q)β(H(x, p)− 〈H〉q)]1/(1−q) (3.15)

e

Zq =

∫
f(x, v)dΩ. (3.16)

Para chegar na distribuição o valor de β pode ser diferente de acordo com o procedimento

da extremização da entropia generalizada, β pode ser proporcional ao multiplicador de

Lagrange pois a distribuição de probabilidade é auto diferenciável [88], ou pode ser sim-

plesmente o próprio multiplicador de Lagrange associado ao vínculo de energia [91]. Pelo

uso das equações (3.11) e (3.12) na seguinte relação [91,92]

Z1−q
q =

∫
dΩpq, (3.17)

temos que a seguinte identidade mantém-se [93]∫
dΩf(x, p) =

∫
dΩf q(x, p), (3.18)

onde o lado direito da expressão é o valor q-médio esperado do observável físico.

〈A〉q =

∫
dΩf qA(x, p)∫

dΩf q
≡ 1

Zq

∫
dΩf qA(x, p). (3.19)

Como essa função de distribuição f(x, p) é oriunda diretamente da q-entropia de Tsallis

(3.1), nós temos uma generalização da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs para o

caso não-extensivo. Isto é possível devido ao fato da função distribuição e o q-valor médio

de um observável ter o mesmo fator de normalização (3.15), que irá se manter com o

tempo, como na mecânica estatística extensiva [93]. Devido a essa identidade, iremos ver

que o processo é praticamente o mesmo (com algumas mudanças) em relação a mecânica

extensiva usual de Boltzmann-Gibbs.
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3.2 Versão Relativística do Formalismo Não-Extensivo

A ideia por trás da teoria cinética é descrever o comportamento de sistemas micros-

cópicos por uma descrição um pouco mais simpli�cada do comportamento de suas com-

ponentes microscópicas, obedecendo leis dinâmicas fundamentais. Tentar descrever o

movimento de cada uma das partículas em um sistema contendo um número de partí-

culas na ordem de Avogadro, torna o processo praticamente impossível em descrever o

estado microscópico de todo o sistema que consiste de 3N coordenadas da posição e 3N

das coordenadas dos momentos, nos dando um espaço de fase com 6N componentes. É

necessária uma descrição contínua da evolução das densidades, �uxo de velocidades, pres-

são e temperatura como função da posição e do tempo. Para isso, precisamos descrever

as propriedades macroscópicas no espaço de fase constituídos dos dois elementos de vo-

lume, um para o espaço das coordenadas d3~x e outro para o espaço dos momentos d3~p que

são in�nitesimalmente pequenas em escala macroscópica, mas que contenha uma célula

constituindo de muitas partículas [94]. Na teoria cinética dos gases, todas as medidas ma-

croscópicas do sistema são médias de medidas microscópicas. Essa média está relacionada

com uma função distribuição. Esta função é interpretada como sendo um número médio

de partículas com um certo momento em cada ponto do espaço-tempo [95]. É possível

expandir toda a teoria cinética para o caso não-extensivo, apenas escolhendo uma função

distribuição não-extensiva, que neste caso é a função distribuição de Tsallis (3.15) [93].

Nesta seção, será feita uma breve revisão sobre a função distribuição e seu papel nas

principais quantidades físicas de um sistema composto por um gás diluído, a partir dessas

quantidades é mostrado a equação cinética de Boltzmann ou equação de transporte para

o caso não-extensivo e por último. leis de conservação, teorema H não-extensivo e uma

descrição sobre sistemas fora do equilíbrio.

3.2.1 Quantidades Fundamentais

As principais quantidades físicas de um sistema composto por um gás diluído com par-

tículas da mesma espécie, são dadas através de uma função distribuição. Vamos descrever

um sistema não-uniforme no espaço de fase via função distribuição de Tsallis (3.15), onde

podemos de�nir inicialmente três quantidades fundamentais, o quadri-�uxo de partículas,

o quadri-�uxo de energia e o quadri-�uxo de entropia. Seja um sistema relativístico de

partículas de massa m com momento ~p, onde p0 = (~p2 = m2)1/2, se o número de partícu-

las é grande utilizamos uma função distribuição f q(x, p) que irá nos dar a distribuição do

quadri-momento pµ = (p0, ~p) em cada ponto do espaço tempo. Esta de�nição é tal que

f q(x, p)d3~xd3~p nos dá a média do número de partículas que em um dado tempo t, estão

situadas em um dado elemento de volume d3x no ponto ~x com o momento entre o inter-
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valo (~p, ~p + δ~p). A partir de agora, vamos considerar um gás diluído, onde as partículas

se movem livremente e interagem ocasionalmente via interação de curto alcance. Vamos

utilizar o princípio do equilíbrio local, no qual o sistema é macroscopicamente pequeno

mas microscopicamente grande, de modo que tenhamos uma célula com um espaço de

fase d6ζ = d3xd3p. Como mostrado no �m da seção anterior, a função distribuição f(x, p)

tem a mesma condição de normalização que o q-valor médio da hamiltoniana do sistema

(3.18), devido a isso, todas as grandezas que envolvem alguma função de distribuição,

de agora em diante, será dada em termos do valor q-médio, f q(x, p), ao invés da fun-

ção distribuição f(x, p) usual [93]. Podemos ver que a função distribuição f(x, p) é uma

quantidade escalar. O quadri-�uxo de partículas é de�nido como sendo uma composição

da densidade local de partículas (componente temporal) com o do �uxo de partículas

(componente espacial) [93,95]

Nµ(x) =
1

Zq

∫
d3p

p0
pµf q(x, p), µ = 0, 1, 2, 3, (3.20)

onde temos a densidade local de partículas

N0(x) =
1

Zq

∫
d3pf q(x, p), µ = 0, (3.21)

e temos o �uxo local de partículas

~N(x) =
1

Zq

∫
d3p~uf q(x, p), µ = 1, 2, 3, (3.22)

onde ~u = ~p/p0 é a velocidade hidrodinâmica do �uido. Uma outra quantidade também

pode ser de�nida, dessa vez pela densidade de energia local junto com o �uxo de ener-

gia (componente temporal), a da densidade dos momentos com o �uxo dos momentos

(componente espacial), conhecido como tensor energia-momento

T µν(x) =
1

Zq

∫
d3p

p0
pµpνf q(x, p), µ, ν = 0, 1, 2, 3, (3.23)

onde novamente temos a densidade de energia local

T 00(x) =
1

Zq

∫
d3pp0f q(x, p), µ = ν = 0, (3.24)

também temos o �uxo de energia local

T 0i(x) =
1

Zq

∫
d3pp0uif q(x, p), i = 1, 2, 3, (3.25)
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para as componentes espaciais, temos a densidade dos momentos

T i0(x) =
1

Zq

∫
d3ppif(x, p), i = 1, 2, 3, (3.26)

e �nalmente o �uxo dos momentos

T ij(x) =
1

Zq

∫
d3ppipjf(x, p), i = 1, 2, 3. (3.27)

Podemos ver que o tensor energia-momento é na verdade um segundo momento da

função distribuição, e portanto, é uma quantidade simétrica. A entropia também pode ser

vista em termos um q-valor médio, para sistemas fora do equilíbrio, ela pode ser de�nida

como sendo uma composição da densidade de entropia local (componente temporal) com

o �uxo de entropia local (componente espacial)

Sµq (x) = −kB
∫
d3p

p0
pµf q(x, p)[lnq f(x, p)− 1], µ = 0, 1, 2, 3, (3.28)

onde kB é a constante de Bolztamnn. A densidade local de entropia é dada por

S0
q (x) = −kB

∫
d3pf q(x, p)[lnq f(x, p)− 1], µ = 0, (3.29)

enquanto que para o �uxo de entropia temos

~Sq(x) = −kB
∫
d3p~uf q(x, p)[lnq f(x, p)− 1]. (3.30)

O meio contínuo pode ser descrito via quadri-velocidade-hidrodinâmica, Uµ(x)

Uµ(x)Uµ(x) = 1. (3.31)

Esta velocidade hidrodinãmica possui algumas características importantes, a primeira

propriedade é que a diferenciação em relação as coordenadas do espaço-tempo,

Uµ(x)∂µUµ(x) = 0. (3.32)

A velocidade hidrodinâmica também de�ne uma quantidade tensorial, conhecido tam-

bém como tensor projeção, hµν ,

hµν(x) = gµν − Uµ(x)Uν(x), (3.33)
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onde gµν é o tensor métrico, que possui as seguintes propriedades,

hµν = hνµ, (3.34)

hµνhνσ = hµσ, (3.35)

hµν = 3. (3.36)

Existem duas principais de�nições sobre a quadri-velocidade hidrodinâmica, a de Eckart

[10], uma que de�ne a velocidade hidrodinâmica em termos do �uxo de partículas, e a

de Landau-Lifshitz [96] que de�ne a velocidade hidrodinâmica em termos do �uxo de

energia. Iremos ver isso com um pouco mais de detalhes na seção de sistemas fora do

equilíbrio, onde elementos dissipativos podem ser derivados diretamente da velocidade

hidrodinâmica.

3.2.2 Equação Cinética de Boltzmann Não-Extensiva

A equação de Boltzmann Relativística, conhecida também como equação cinética,

tenta encontrar a função distribuição f(x, p) para o espaço de fase de um sistema físico

qualquer. Como vimos na seção anterior, o número de partículas contido no elemento

de volume 6 − D do espaço de fase para um observador em um sistema de referencial

arbitrário depende da função distribuição, assim como do q-valor médio da hamiltoniana

do sistema, f q(x, p). Este número muda com o tempo por causa das colisões entre as

partículas. Como já havíamos discutido, vamos considerar um gás rarefeito com colisões

ocasionais entre as partículas com origem de curto alcance, ou seja, em nível macroscópico,

a posição ~x ocorrerá localmente no espaço. Vamos inicialmente de�nir uma quantidade

escalar desconhecida no espaço de fase, que será chamada de função q-colisão, Cq(x, p).

Esta função dependerá do número de partículas no intervalo de volume d3x no intervalo

de tempo dt, ou seja, d4x que também será proporcional ao intervalo d3p/p0, ou seja,

dependerá da função distribuição não-extensiva f q(x, p), de modo que temos [95]

d4x
d3p

p0
Cq(x, p). (3.37)

Para caracterizar as colisões entre duas partículas de quadri-momentos iniciais pµ e

pµ1 com seus momentos �nais p
′µ e p

′µ
1 , será utilizada a teoria do caos molecular, onde

vamos considerar que essa função colisão seja proporcional aos momentos iniciais quanto

os momentos �nais das partículas, na mecânica estatística não-extensiva, as partículas

são correlacionadas localmente, isto é,

hq[f, f
′
1] = hq[f(x, p), f(x, p′1)]. (3.38)
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Para o caso extensivo, q = 1 a função de correlação dependerá exclusivamente de partículas

não-correlacionadas, onde obtemos [94,95],

hq→1[f, f ′1] = f q(x, p)f q(x, p1) = f qf q1 . (3.39)

Note que essa função de correlação também é proporcional a um fator que dependa

das coordenadas �nais e iniciais de cada uma das partículas, W (p, p1|p′p′1)/p0p0
1p
′0p
′0
1 . A

quantidade W (p, p1|p′p′1) é de�nida como sendo a taxa de transição, que vai depender

somente do quadri-momento antes e depois da colisão [93,95]. A função no espaço de fase

varia lentamente sobre todo o intervalo do tempo no qual é muito pequeno em relação

ao tempo de colisão (livre tempo médio da partícula) mas é su�cientemente grande em

relação a duração da colisão (tempo de colisão), ou seja, o tempo onde a in�uência da

interação é efetiva para o movimento da partícula. Como estamos tratando de partículas

indistinguíveis, devemos adicionar 1/2 a expressão que envolve o termo de colisão Cq(x, p),

com isso podemos obter uma relação para as partículas que possuem perdas, N− ,nos seus

momentos e que possuem ganhos, N+ durante o processo de colisão, de modo que

N− =
1

2
d4x

d3p

p0

∫
d3p1

p0
1

d3p
′

p′0
d3p

′
1

p0
1

hq[f, f
1]W (p, p1|p′p′1), (3.40)

N+ =
1

2
d4x

d3p

p0

∫
d3p1

p0
1

d3p
′

p′0
d3p

′
1

p0
1

hq[f
′
, f
′1]W (p

′
, p
′1|p, p1). (3.41)

Então, podemos relacionar essas duas quantidades para encontrar o fator de colisão

Cq(x, p) como sendo a diferença entre o ganho e a perda, isto é, Cq(x, p) = N+−N ‘−, de
modo que temos

Cq(x, p) =
1

2

∫
d3p1

p0
1

d3p
′

p′0
d3p

′
1

p
′
1

[
hq[f

′
, f
′1]W (p

′
, p
′1|p, p1)− hq[f, f 1]W (p, p1|p′p′1)

]
.

(3.42)

A expressão (3.42) é expressa em termos das funções distribuições da cada uma das

partículas correlacionadas e pela taxa de transição devido a colisão. Vale lembrar que,

estamos considerando a função de colisão sem levar em conta os argumentos dos momentos

para as colisões diretas e indiretas. Vamos agora encontrar a equação de Transporte de

Boltzmann com o efeito das colisões acima citadas, para isto, vamos utilizar a Lei de

Gauss 4−D na relação da função de colisão Cq(x, p), temos∫
d4x

∫
d3p

d4x
d3p

p0
pµ∂µf

q(x, p) = d4x
d3p

p0
Cq(x, p), (3.43)

onde usamos a relação ∂µ = ∂/∂xµ = (∂t,∇). Desde que os elementos de volume no
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espaço de fase são arbitrários, temos

pµ∂µf
q(x, p) = Cq(x, p), (3.44)

vemos que caso não haja colisão, a expressão é nula, ou seja

pµ∂µf
q(x, p) = 0. (3.45)

Com essa relação envolvendo as colisões, podemos encontrar a equação de Boltzmann

para o sistema,

pµ∂µf
q(x, p) =

1

2

∫
d3p1

p0
1

d3p
′

p′0
d3p

′
1

p
′
1

[f q(x, p
′
)f q(x, p

′

1)W (p
′
, p
′

1|p, p1)− f q(x, p)f q(x, p1)W (p, p1|p
′
, p
′

1)].

(3.46)

A equação de transporte de Bolztamnn (3.46) envolve termos relacionados a colisão

das partículas, porém, os argumentos dos momentos das taxas de transição para colisões

diretas e inversas foram suprimidas. Se quisermos levar em consideração isso, teremos

que usar leis de conservação no regime microscópico. Pela conservação dos momentos

das colisões, p
′µ + pµ1 = p

′µ + p
′µ
1 e requerendo o fato de que as funções distribuição

que correlacionam cada uma das partículas antes e depois de cada colisão, sejam funções

simétricas e sempre positivas ou seja, hq[f, f1] = hq[f1, f ], hq[f, f
1] > 0, vamos novamente

reintroduzir a equação de transporte de Boltzmann (3.46) em uma nova função de colisão

que irá ser chamada de função de colisão total, de�nida em termos de uma função ψ(x, p),

dada por [93]:

F[ψ] =

∫
d3~p

p0
ψ(x, p)Cq(x, p) = 0, (3.47)

onde ψ(x, p) é uma combinação de uma constante com um quadri-vetor pµ,

ψ(x, p) = a(x) + b(x)µp
µ, (3.48)

onde a(x) e b(x)µp
µ são funções arbitrárias. Esta função de colisão total deriva a conserva-

ção do �uxo de partículas e o �uxo de energia. Para cada um desses casos nós temos uma

condição a ser respeitada sobre a expressão (3.48). A conservação do �uxo de partículas

é derivada se tomarmos o segundo termo de (3.48) como sendo nulo, ou seja, bµ(x) = 0,

então temos ∫
d3p

p0
Cq(x, p) = 0, (3.49)

substituindo Cq(x, p) temos ∫
d3p

p0
pµ∂µf

q(x, p) = 0. (3.50)
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Com ajuda do quadri-�uxo de partículas (3.20) podemos ver que a equação (3.49) pode

ser reescrita como

∂µN
µ(x) = 0, (3.51)

nos indicando que a quantidade do número de partículas é conservada. Podemos agora

fazer o caso contrário, onde dessa vez o primeiro termo da equação (3.47) é nulo, ou seja,

a(x) = 0, onde obtemos de modo similar, a conservação do tensor energia-momento

∂µT
µν(x) = 0. (3.52)

Para a componente µ = 0 nós temos a lei da conservação da energia enquanto que para

µ = 1, 2, 3 nós temos a conservação do momento. Vale a pena notar que a conservação da

normalização da probabilidade, energia e momento, são cruciais para que que não somente

o termo de colisão Cq(x, p) seja explicitamente deformado por meio de uma função de

correlação hq, mas também pµ∂µf
q. Esta questão é bem importante e é consequência

direta da estatística não-extensiva que envolveu o q-valor médio, sendo bem diferente da

formulação não-relativística [93,97].

3.2.3 Teorema-H Não-Extensivo Local

Pode-se mostrar que a produção de entropia em regime relativístico local é positiva

de�nida em qualquer ponto do espaço tempo, conhecido como teorema-H. A peça chave

para encontrar o teorema-H não-extensivo, vem do quadri-�uxo da entropia, de�nido por

(3.28) [93]

Sµq (x) = −kB
∫
d3p

p0
pµf q(x, p)[lnq f(x, p)− 1], µ = 0, 1, 2, 3.

Com base na equação acima, podemos escrever uma equação para a produção de entropia

não-extensiva, σq(x),

σq(x) = −kB
∫
d3p

p0
lnq fp

µ∂µf
q. (3.53)

O último termo da equação (3.53) pode ser reescrito conforme a equação (3.44), nos dando

σq(x) = −kB
∫
d3p

p0
lnq fCq(x, p). (3.54)

Comparando a última equação com a equação (3.47), podemos observar que F [ψ] =

F [lnqf ], portanto temos

σq(x) = −kBF [lnq]. (3.55)
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Por argumentos de simetria, sabemos que a produção de entropia será equivalente a

integrarmos com respeitos aos momentos iniciais e �nais p1 e p
′1. Considerando também

a colisão inversa podemos encontrar a expressão completa para a produção de entropia

(3.55) como sendo

σq(x) =
kB
8

∫
d3p

p0

d3p

p1
0

d3p
′

p′0
d3p

′
1

p
′0
1

(lnq f
′
+ lnq f

′

1 − lnq f − lnq f1)

{hq[f
′
, f
′

1]W (p
′
, p
′

1|p, p1)− hq[f, f1]W (p, p1|p
′
, p
′

1)}.
(3.56)

Podemos agora dar uma olhada nas propriedades não-extensivas desta última equação

(3.56). Supondo que a taxa de transição inicial e �nal são idênticas, via propriedade de

equilíbrio local, σq(x) = 0, podemos ver que a produção de entropia sempre será uma

função crescente. Caso o parâmetro de não-extensividade seja uma quantidade positiva,

q > 0, e se o peso estatístico contido em hq satisfaz a condição geral

hq[f, f
1] = hq[lnqf + lnqf

1], (3.57)

nos dará uma produção de entropia sempre positiva.

lnq f = a(x) +Bµ(x)pµ, (3.58)

substituindo o primeiro termo da última equação por (3.4) obtemos a função de distri-

buição de Tsallis como solução para a equação de transporte de Bolztmann para o caso

não-extensivo

f = [1 + (q − 1)(a(x)bµ(x)pµ)]1/q−1. (3.59)

3.2.4 Estados Fora do Equilíbrio

Até agora lidamos com �uidos sem efeitos dissipativos. Para deixar o formalismo mais

completo, adicionando termos dissipativos tais como condução de calor e viscosidade vo-

lumar. Para isso, devemos utilizar uma grandeza que existe em qualquer �uido e que

também ajuda a descrever duas grandezas fundamentais, o quadri-�uxo de partículas e o

tensor energia-momento. Esta grandeza em especí�co é a quadri-velocidade do �uido Uµ.

A quadri-velocidade pode ser interpretada via dois principais formalismos, o formalismo

de Eckart (também conhecido como o formalismo de transporte de partículas) e o forma-

lismo de Landau-Lifshitz (conhecido como o formalismo de transporte de energia) [95].

No formalismo de Eckart, a velocidade hidrodinâmica é diretamente relacionada como o

quadri-�uxo de partículas, Nµ(x) por meio da seguinte relação

Uµ =
Nµ

√
N νNν

. (3.60)
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Conforme visto em (3.31) o vetor quadri-velocidade é normalizado, esta normalização

pode ter uma forma alternativa da de�nição (3.60), levando a

Uµ =
Nµ

NνUν
. (3.61)

Com ajuda do projetor (3.33) podemos encontrar uma nova forma

∆µνNν = 0. (3.62)

Portanto, como a quadri-velocidade é um vetor tipo-tempo, isto implica que em um sis-

tema de referencial em repouso local, as componentes espaciais serão nulas. Podemos ver

que a quadri-velocidade hidrodinâmica é um número médio da velocidade da partícula.

Já no formalismo de Landau-Lifshitz, existe uma de�nição diferente da velocidade hidro-

dinâmica, ela é relacionada com o �uxo de energia ou com a densidade dos momentos

(3.26)

Uµ =
T µνUν√

UρT ρσTσγUγ
. (3.63)

Novamente com a normalização da quadri-velocidade podemos reescrever esta última

equação em

Uµ =
T µνUν
UρT ρσUσ

. (3.64)

Utilizando novamente o tensor projetor podemos encontrar

∆µνTνσU
σ = 0. (3.65)

Embora seja bastante utilizado na literatura, neste trabalho vamos focar em um for-

malismo independente de �gauge� no qual poderemos voltar aos respectivos formalismos

para casos particulares. Na presença de processos irreversíveis, termos adicionais regi-

dos pela segunda lei da termodinâmica são adicionados ao tensor energia momento e a

densidade do quadri-�uxo de partículas usuais

T µν = ρUµU ν − phµν + ∆T µν , (3.66)

Nµ = nUµ + ∆Nµ, (3.67)

onde ρ é a densidade e p a pressão do �uido, respectivamente. Para o caso de um sistema

sem termos dissipativos, os termos ∆T µν e ∆Nµ são nulos, voltando as equaçôes usuais.

Diferenciando as equações (3.66) e projetando na direção do vetor quadri-velocidade, Uµ,
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temos

UµT
µν
;ν = ρ̇+ (ρ+ p)Uν

;ν + Uµ∆T µν;ν = 0, (3.68)

Nµ
;µ = ṅ+ nU ν

;ν + ∆Nµ
;ν = Ψ, (3.69)

onde Uν
;ν é taxa de expansão do �uido e o ponto representa a derivada covariante ao longo

das linhas do universo dos elementos de volume do �uido. Essas duas equações (3.68)

estão relacionadas com a termodinâmica via relação de Gibbs

nTdσ = dρ− ρ+ p

n
dn. (3.70)

Fazendo a derivada covariante da equação (3.70) a respeito das linhas do universo do

volume do �uido, utilizando as equações (3.68) obtemos

T (nσUν);ν = −Uν∆T µν;ν − µΨ + µ∆N ν
;ν , (3.71)

onde µ é o potencial químico dado por

µ =
ρ+ p

n
− σT. (3.72)

As componentes paralelas e ortogonais a quadri-velocidade, Uµ, a expressão mais geral

para as componentes extras contidas em (3.66)

∆T µν = −(Π + pc)h
µν + qµUν + qνUµ + Πµν , (3.73)

∆Nν = vν , (3.74)

onde as quatro componentes, Π, pc, qν , vν e Πµν são respectivamente a pressão viscosa

volumar, a pressão de criação, o �uxo de calor, a corrente de partículas e a tensão viscosa.

3.3 Equivalência não-extensividade/hidrodinâmica

A estatística de Boltzmann-Gibbs não descreve exatamente bem sistemas com produ-

ção de múltiplas partículas, sendo satisfeita em um grau bem aproximado. Isso acontece

por causa do sistema sofrer fortes �utuações intrínsecas além de correlações de longo

alcance [98�100]. T. Osada e G. Wilk (2008) [54,55,101], apresentaram uma versão não-

extensiva do modelo hidrodinâmico para processos de criação de múltiplas partículas, esta

abordagem não-extensiva é feita via um modelo q-hidrodinâmico que é baseado na estatís-

tica não-extensiva de Tsallis, relacionada com o parâmetro não-extensivo q. Eles também

encontraram uma possível correspondência entre a q-hidrodinâmica e a usual (q = 1) d-
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hidrodinâmica. Quando aplicado para um q-�uido ideal pode-se resolver de maneira bem

similar em relação a hidrodinâmica habitual. Porém, contém termos adicionais que podem

ser interpretados como efeitos dissipativos expressos por um parâmetro não-extensivo q.

Portanto, a correspondência não-extensiva/dissipativa ou �nonextensive/dissipative cor-

respondence� (NexDC), que emerge de um q-�uido é aparentemente equivalente a algum

�uido viscoso cujo seus coe�cientes de transporte são funções implícitas do parâmetro q.

Este parâmetro combina informação a respeito de todas as �utuações do sistema e as cor-

relações existentes durante o processo de colisão (em particular no Quark Gluon Plasma,

QGP). Embora a q-hidrodinâmica não resolva todos os problemas da d-hidrodinâmica,

ela nos permite estender uma nova abordagem para �uidos perfeitos usando somente o

parâmetro q por trás de todos as regiões reservadas para uma abordagem dissipativa.

Nas �guras (3.1) e (3.2) mostramos os pontos fundamentais desse formalismo. Na �gura

(3.1) mostramos a hidrodinâmica usual dentro de uma escala espacial Lhyd, de forma que

temos o volume L3
hyd contendo partículas que constituem um �uido. Porém, no caso de

�utuações e/ou correlações no sistema caracterizado por alguma correlação típica de com-

primento l, onde o comprimento da correlação é menor que a escala do volume espacial,

ou seja, l < Lhyd, fazendo o limite na qual a escala espacial tende a 0, Lhyd → 0, irá

remover a dependência explícita na escala Lhyd, então, a correlação de comprimento l será

relacionada com o parâmetro q que utiliza entropia não-extensiva. A corrente de entropia

de Bolztmann-Gibbs é localmente conservada, sµ(x), enquanto que S é substituída pela

corrente de q-entropia localmente conservada e o equilíbrio local da entropia não-extensiva

Sq é substituído por um estado estacionário devido as �utuações/correlações, representado

pelo parâmetro q.

Utilizando o mesmo procedimento apresentado por Lavagno [93] nas seções anteriores,

o quadri-�uxo da entropia para o caso não-extensivo (3.28) pode ser reescrito como

Sµq (x) = −kB
∫
d3p

p0
pµf q(x, p) lnq fq(x, p)− fq(x, p), µ = 0, 1, 2, 3, (3.75)

onde lnq fq ≡ [f
(1−q)
q − 1]/(1 − q), com fq sendo a versão não-extensiva da função dis-

tribuição no espaço de fase. Sendo a entropia não-extensiva vinda da teoria de Tsallis,

podemos notar que o quadri-�uxo de entropia respeita a propriedade da sub-aditividade

da entropia, assim como existe uma correlação entre as partículas durante o processo de

colisão, essa correlação depende do volume da célula L3
hyd. No limite q → 1, encontramos

a distribuição usual da estatística de Boltzmann-Gibbs

Sµq→1(x) = −kB
∫
d3p

p0
pµf(x, p) ln f(x, p)− f(x, p), µ = 0, 1, 2, 3, (3.76)

onde f(x, p) é a distribuição no espaço de fase. Vemos que a entropia se torna extensiva,

respeitando a característica da aditividade e as células de volume L3
hyd são totalmente não
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Figura 3.1: Representação de um sistema composto por um �uido, cuja as partículas
estão dentro de uma célula de volume L3

hyd, com correlação de comprimento l, onde o
tamanho do tensor energia momento T µν seja de�nido como estacionário ou respeite o
equilíbrio local. Figura retirada de Osada e Wilk (2011) [101].

correlacionadas, uma representação é encontrada na �gura (3.2)

Figura 3.2: Representação de um sistema composto por um �uido, cuja as partículas
estão dentro de uma célula de volume L3

hyd, para o caso da estatística usual de Boltzmann-
Gibbs (lado esquerdo) e para o caso não-extensivo (lado direito). Figura retirada e editada
de Osada e Wilk (2011) [101].

Como já foi mostrado, pode-se veri�car que a entropia sempre é positiva de�nida

através do teorema-H local, de modo que a função distribuição que é solução da equação
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de transporte de Bolztamnn é dada por (3.77)

f = [1 + (q − 1)(a(x)bµ(x)pµ)]1/q−1.

Com isso vemos que a correspondência NexDC utiliza todos as equações básicas das

sessões anteriores para a hidrodinâmica de um �uido não-extensivo, de modo que para

mostrar essa nova abordagem, vamos utilizar a distribuição de Tsallis (3.77) e fazer uma

expansão dessa função distribuição ao redor de q = 1. Então, temos

fq(x, p) = f(z) = [1− zA]1/z = exp

[
1

z
ln(1− zA)

]
, (3.77)

com A = pµUµ(x)/kBT . Vamos inicialmente expandir a função distribuição (3.77)

f(z) ≈ exp

[
−A

(
1 +

A

2
z + ...

)]
= exp[−A] · exp

[−A2

2
z − ...

]
, (3.78)

onde é necessário que

|z|A(x, p) < 1. (3.79)

Vamos expandir o coe�ciente novamente, no qual requer

|z|A2(x, p) < 2. (3.80)

Com essas duas condições (3.79) e (3.80) sendo satisfeitas, temos �nalmente uma expan-

são da função distribuição (3.77) em termos apenas do condição não-extensiva, ou seja,

fq=1(x, p)

fq(x, p) ≈ fq=1(x, p) +
1

2
(q − 1)A2(x, p)fq=1(x, p). (3.81)

Podemos usar esta última relação com o tensor energia-momento, já que ele é o segundo

momento da função distribuição, de modo que temos

T µνq ≡ T µνq=1 + (q − 1)∆T µν , (3.82)

onde T µνq=1 é o tensor energia-momento para o equilíbrio usual da estatística de Boltzmann-

Gibbs, geralmente descrito por um �uido ideal

T µνq=1 =
1

(2π~)3

∫
d3p

p0
pµpνexp

(
−p · U

T

)
, (3.83)

onde ∆T µν é um fator tensor de correção não-extensivo dado por

∆T µνq ≡
1

(2π~)3

∫
d3p

p0
pµpνexp

(
−p · U

T

)
1

2

(
p · U
T

)2

. (3.84)
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A correspondência NexDC portanto mostra que temos uma função distribuição de

equilíbrio que respeita o caso extensivo, ou seja, BG (3.83) com um termo adicional

vindo de �utuações da função distribuição que tem origem não-extensiva (3.84). Como

estamos tratando apenas da �utuação da função distribuição, a origem não-extensiva vem

puramente do cenário microscópico, utilizado para descrever grandezas macroscópicas.

A correspondência NexDC pode ser aplicada a viscosidade volumar, por ser um efeito

dissipativo do �uido. O mais importante a respeito da correspondência (NexDC) é o fato

de que embora na q-hidrodinâmica a q-entropia seja conservada, ou seja, [squ
µ
q ];µ = 0,

podemos reescrever o termo dissipativo correspondente com uma produção de entropia

[squ
µ
q ];µ = −uν

T
δT µν;µ . (3.85)

A correspondência (NexDC) pode ser aplicada para descrição de processo de produção de

múltiplas partículas, este fato é visto na previsão do aumento q-dependente da multipli-

cidade das produção de partículas. A expressão mais geral para uma corrente de entropia

dissipativa de ordem completa via abordagem da correspondência (NexDC) é [54,55,101]

sµfull ≡ suµ +
W µ

T
− 2T

Tq

[
1−

√
1− 3Π

w

]
suµ +

2(T − Tq)
Tq

W µ

T
. (3.86)

Através da expressão (3.86) pode-se calcular a viscosidade volumar e a viscosidade de

cisalhamento emergindo da correspondência (NexDC). Aqui será mostrado o principal

resultado obtido por Osada e Wilk [54, 55, 101], onde a soma das taxas da viscosidade

volumar e da viscosidade de cisalhamento sobre a densidade de entropia, s é dada por

1

ζ/s
+

3

η/s
=
wsµfull;µ

Π2
. (3.87)

Nas �guras (3.3) e (3.4) são obtidas as previsões da viscosidade volumar e da visco-

sidade de cisalhamento sobre a densidade de entropia, estes resultados podem ser con-

frontados via conjectura Ads/CFT. A abordagem não-extensiva para a hidrodinâmica

pode ser uma nova maneira independente do ponto de visa fenomenológico para tratar

�uidos viscosos na qual muitas características dinâmicas diferentes são representadas por

um simples parâmetro não-extensivo q, que descreve um tipo de q-�uido ideal por meio

da q-hidrodinâmica.
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Figura 3.3: Viscosidade volumar sobre a densidade de entropia ζ/s como função da
temperatura T calculado por um número de espaço-tempo y ≡ 1

2
ln t+z

t−z usando modelo
q-hidrodinâmico desenvolvido por [54,55]. Figura retirada de Osada e Wilk (2011) [101].

Figura 3.4: Viscosidade de cisalhamento sobre a densidade de entropia η/s como função
da temperatura T calculado por um número de espaço-tempo y ≡ 1

2
ln t+z

t−z usando modelo
q-hidrodinâmico desenvolvido por [54, 55]. Figura retirada e editada de Osada e Wilk
(2011) [101].
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Capı́tulo 4
Intepretação não-extensiva para a

Viscosidade Volumar

O modelo padrão é fundamentado no princípio cosmológico, em um universo homogê-

neo e isotrópico. Isto gera condições especiais, por causa da isotropia, forças dissipativas

direcionais de qualquer natureza são ignoradas, tais quais condução de calor, forças de

cisalhamento [11, 58]. Porém, como vimos no capítulo anterior, existe uma componente

dissipativa que pode ser aplicada à dinâmica do �uido cósmico (que é originada pela di-

vergência do campo de velocidades, que não afeta a isotropia por ser uma componente

escalar), a Viscosidade de Bulk ou viscosidade volumar [10,95,96].

A expressão padrão para a viscosidade relativística foi proposta por Eckart em 1940[10],

e as primeiras conexões com a cosmologia ocorreram na década de 70 com os trabalhos

de Weinberg, Murphy e Ellis [12�14] e subsequentemente por outros na década de 80 e

90 [21,35,37,38,102�104]. Outros modelos cosmológicos também possuem características

similares a modelos com viscosidade volumar. Relaxando a suposição de que a matéria

escura fria tenha pressão nula, Serra e Romero [105] mostraram que em aglomerados de

galáxias a matéria escura fria exibe uma equação de estado negativa, isto é, wdm < 0. Se o

parâmetro da densidade da matéria escura é negativo o su�ciente, podemos observar um

Universo em expansão acelerada sem ter a energia escura como responsável, isso é o pilar

fundamental de modelos de matéria escura uni�cada ou (UDM), e foi bastante estudado

nos anos 2000 [16�20,106�115].

Neste capítulo, será feita uma introdução sobre modelo cosmológico viscoso, mais pre-

cisamente, modelo com matéria escura fria viscosa. Como visto no capítulo anterior, a

teoria cinética relativística não-extensiva pode ser usada para encontrar a correspondência

envolvendo efeitos dissipativos com a estatística não-extensiva de Tsallis, a correspondên-

cia NexDC [54,55]. Através dessa perspectiva, será feita uma abordagem para encontrar

um modelo de matéria escura viscosa não-extensiva ΛV CDM , onde a natureza da vis-

cosidade volumar será associada a um efeito microscópico devido a uma perturbação da
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função distribuição relativística não-extensiva, o efeito viscoso só será possível se existir

efeito não-extensivo.

4.1 Dinâmica do modelo ΛV CDM não-extensivo

Diferente do modelo de matéria escura fria com efeito dissipativo proposto por Velten

(2012) [110], será apresentado uma nova intepretação para os efeitos dissipativos da ma-

téria escura fria. Este modelo viscoso pertence a modelos cosmológicos do tipo ΛCDM ,

sendo a constante cosmológica Λ a componente responsável pela aceleração do Universo,

enquanto que a matéria escura fria se comporta como um �uido real com viscosidade

volumar, isto é, matéria escura fria viscosa (V CDM). Especi�camente, vamos propor

um mecanismo que é consistente com um único termo dissipativo, a viscosidade volumar,

que respeitará o limite extensivo q = 1.

Conforme mostrado na correspondência NexDC, é possível através de uma expansão

da função distribuição de Tsallis ao redor do limite extensivo (q = 1) [54,55] de modo que

obtemos

f(x, p) ≈ fq=1(x, p) +
1

2
(q − 1)

(
pµuµ
T

)2

fq=1(x, p) (4.1)

onde |1 − q|pµuµ
T

< 1 e |1 − q|
(
pµuµ
T

)2

< 2. Essa expansão acaba nos dando o seguinte

tensor energia-momento

Tαβq = Tαβq=1 + (q − 1)∆Tαβ. (4.2)

Com ajuda desse tensor energia-momento, é possível usar a correspondência NexDC

para implementar uma nova interpretação para uma matéria escura fria viscosa baseada

em um efeito microscópico via função distribuição de Tsallis. Para fazer essa relação entre

o termo dissipativo, ∆Tαβ e a viscosidade volumar, vamos usar a teoria de Eckart 2, isto

é,

∆Tαβ = ξ(gαβ − uαuβ)∇αu
α, (4.3)

onde uα é o vetor quadri-velocidade, gαβ é o tensor métrico e ξ é o coe�ciente de viscosidade

volumar. Escolhendo um sistema de referência hidrodinâmico arbitrário, onde uαuα = 1,

substituindo (4.3) em (4.2), obtemos

Tαβq = (ρ+ Peff )u
αuβ − Peffgαβ (4.4)

2Embora estudado por décadas, considerando apenas desvios do equilíbrio, é bem conhecido que a
teoria de Eckart tem falhado em níveis perturbativos devido a instabilidade em todos seus estados de
equilíbrio e propagação de sinal com velocidades superluminais [110, 111, 116�118]. Neste trabalho não
será feita nenhuma análise ou aproximação de qualquer nível perturbativo a respeito da viscosidade
volumar
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onde ρ é a densidade de energia e Peff é a pressão efetiva

Peff = pk + Π, (4.5)

com pk sendo a pressão cinética do �uido e Π = −3(q − 1)ξH a pressão viscosa. Através

da equação da conservação da energia apresentada na seção (2.0.3), obtemos

ρ̇+ 3H(ρ+ Peff ) = 0, (4.6)

com cada componente do �uido cósmico sendo individualmente conservada. Para o caso

de uma matéria escura fria viscosa, sua equação de conservação é dada por

ρ̇V CDM + 3H(ρV CDM + pV CDM) = 0, (4.7)

o termo pV CDM = Π é a pressão viscosa da componente de matéria escura fria, desde que

a pressão cinética usual desta componente seja nula.

É necessário apontar que em modelos cosmológicos que envolvem viscosidade volu-

mar, o efeito Sachs-Wolfe integrado (Integrated Sachs-Wolfe E�ect (ISW)) possui uma

grande relevância. Na verdade, a viscosidade volumar é responsável por uma grande vari-

ação temporal do potencial gravitacional [107,116]. O efeito Sachs-Wolfe foi inicialmente

proposto no �nal da década de 60 por Sachs e Wolfe[66].

Este efeito prevê via redshift gravitacionais as anisotropias do espectro da radiação

cósmica de fundo antes mesmo dela ter sido observada pela primeira vez. Dependendo de

qual época este redshift gravitacional é estudado, podemos ter dois efeitos diferentes, o

não-integrado e o integrado. O efeito Sachs-Wolfe não-integrado é provocado pelo redshift

gravitacional ocorrendo na última superfície de espalhamento. Enquanto que entre a úl-

tima surperfície de espalhamento até hoje, temos o efeito Sachs-Wolfe integrado. Em um

universo com expansão acelerada devido a energia escura, os potenciais gravitacionais res-

ponsáveis pelo efeito se intensi�cam inter�rindo no caminho do fóton da radiação cósmica

de fundo. Se o fóton entra em uma região do espaço onde existe um super aglomerado de

galáxias, o poço gravitacional aumenta a energia do fóton sofrendo um blueshift, quando

o fóton começa a sair do super aglomerado, ele começa a perder energia devido ao campo

gravitacional sofrendo um redshift no seu espectro. Devido a expansão do universo, a

energia recebida não é a mesma da energia perdida, pois o super aglomerado �ca menos

denso, de modo que a energia perdida ao sair do poço gravitacional será menor em com-

paração ao entrar, com esse pouco aumento de energia irá aparecer no espectro de corpo

negro da radiação regiões um pouco mais quentes. O caso contrário acontece quando o

fóton passa pelo vácuo, o fóton perderá energia inicialmente e depois ganhará, porém,

devido a expansão do universo a energia ganha será menor do que a energia perdida, ge-

rando regiões no espectro de corpo negro da radiação regiões um pouco mais frias. Como
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a viscosidade volumar tem relação direta com o efeito Sachs-Wolfe integrado, precisamos

especi�car o formato do coe�ciente viscoso ξ presente na equação da conservação da ener-

gia da componente viscosa. Na literatura, geralmente o coe�ciente de viscosidade volumar

possui a seguinte forma [107,109,116]

ξ = ξ0

(
ρν
ρν0

)ν
, (4.8)

onde ξ0 e ν são constantes e ρ0 é a densidade do �uido viscoso hoje. Para modelos de

matéria escura uni�cada, o ansatz (4.8) leva a uma intensi�cação do sinal do efeito ISW,

por esse motivo, neste trabalho iremos considerar apenas um coe�ciente de viscosidade

volumar constante, isto é, ν = 0 ou ξ = ξ0. Desse modo, temos um ISW menos severo

[107]. Levando isso em conta, a pressão viscosa pode ser dada por

Π = −3ξq0H, (4.9)

onde ξq0 = (q − 1)ξ0.

Vamos agora substituir (4.9) em (4.7), temos uma nova interpretação da matéria escura

fria viscosa, nos dando a seguinte equação da continuidade

ρ̇V CDM + 3HρV CDM − 9H2ξq0 = 0. (4.10)

Do ponto de vista dinâmico, um universo do tipo Friedmann-Robertson-Walker espacial-

mente plano segue a seguinte equação de Friedmann

H(z) = H0[Ωb,0(1 + z)3 + Ωr,0(1 + z)4 + ΩΛ + ΩV CDM(z)]1/2, (4.11)

onde Ωb,0 é o parâmetro de densidade de matéria bariônica do universo atualmente, Ωr,0

o parâmetro de densidade para a radiação atualmente, ΩΛ o parâmetro de densidade da

energia escura, ΩV CDM é o parâmetro de matéria escura fria viscosa não-extensiva, z é o

redshift e H0 é a constante de Hubble. Substituindo a equação (4.11) em (4.10), fazendo

simples manipulações algébricas, obtemos a seguinte lei de evolução com o redshift para

a matéria escura fria viscosa não-extensiva

(1+z)
dΩV CDM(z)

dz
−3ΩV CDM(z)+ ξq[Ωb,0(1+z)3 +Ωr,0(1+z)4 +ΩΛ +ΩV CDM(z)]1/2 = 0,

(4.12)

onde foi de�nido um parâmetro adimensional não-extensivo para o coe�ciente de viscosi-

dade volumar,

ξq =
24πGξq,0
H0

. (4.13)

O efeito da viscosidade volumar está tipicamente associado com a propriedade não-

extensiva do �uido na qual tem sido introduzido através de fortes correlações estatísticas
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ao longo da quadri-velocidade do �uido. Microscopicamente, este efeito não-extensivo

deverá ser capturado através da distribuição de Tsallis, conforme apontado pela corres-

pondência não-extensiva/dissipativa. A equação diferencial (4.12) é uma função de pri-

meira ordem não linear acoplada diretamente com o parâmetro de Hubble (4.11), que a

princípio não tem solução analítica, então deve ser calculada numericamente. Nós usamos

a seguinte condição de contorno a ser utilizada na equação diferencial

ΩV CDM(0) = 1− Ωb,0 − Ωr,0 − ΩΛ. (4.14)

Com isso tudo sendo levado em conta, para vínculos observacionais (testes cosmológicos),

teremos apenas dois parâmetros livres ξq e ΩΛ.

Pode-se mostrar que a soma de todos os parâmetros de densidade Ωi com i = b, VCDM,

r, Λ equivale a unidade em qualquer tempo. Para isso, combinamos a lei da conservação da

energia (4.10), o parâmetro de Hubble (4.11) e a equação diferencial (4.12) onde obtemos

as relações para cada uma das componentes (para mais detalhes, ver o Apêndice A).

A �gura (4.1) mostra e as evoluções de cada uma das componentes com respeito aos

resultados do WMAP9 [70]. Este modelo de matéria escura dissipativa também apresenta

Figura 4.1: Evolução dos parâmetros de densidade Ωb, ΩV CDM(a), ΩΛ(a) e Ωr(a) com
o Log do fator de escala, a. No topo, foi feito o grá�co com o coe�ciente não-extensivo
adimensional do parâmetro de viscosidade volumar ξq = 0, 2, enquanto que no grá�co
abaixo usamos ξq = 0, 01, para os dados do WMAP9 [70]. Pode-se notar que quanto
maior o parâmetro de viscosidade volumar, menor o valor da componente viscosa.
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comportamento tipo �phantom�, utilizando medidas de distâncias determinadas para 18

aglomerados de galáxias que sejam em função do redshift via amostra do SZE/X-ray [119].

Na �gura (4.2) é plotada a distância diâmetro angular para o modelo viscoso não-extensivo

para alguns valores diferentes do parâmetro não-extensivo q, vemos que para o modelo

de matéria escura dissipativa não-extensiva, temos um comportamento tipo �phantom�,

conforme mostrado na �gura (4.2)

Figura 4.2: Distância de aglomerados de galáxias determinadas em função do reshift,
via amostra SZE/X-ray [119] para o parâmetro de densidade de matéria total ΩM = 0.28
com valores selecionados do parâmetro de viscosidade volumar não-extensivo ξq.
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4.2 Análise de Dados

Nesta sessão serão derivados os vínculos observacionais do modelo de matéria escura

viscosa não-extensiva, ΛVCDM, para três testes cosmológicos distintos. O Teste envol-

vendo o módulo de distância de 31 SN Ia binadas originadas do conjunto de dados do

�Joint Light-curves Analysis� (JLA) [120], o conjunto de dados combinados com seis ob-

servações de oscilações acústicas de bárions vindos do �WiggleZ Survey� [121] e medidas

da radiação cósmica de fundo, mais precisamente o primeiro pico de radiação vindo do

WMAP3 [122]. Em todos os testes, será feita uma análise estatística para dois conjuntos

de observações distintos, o Planck 2015 Data e o WMAP9 [70].

4.2.1 O teste do módulo de Distância para SN Ia

Como havia sido mostrado na seção (2.2.1), uma medida bastante utilizada em testes

observacionais é o módulo de distância de SN Ia. Para tornar esse teste viável, é necessário

calibrar os brilhos das SN Ia para evitar muitas distorções em suas curvas de luz e assim

consolidá-las como velas padrão [65]. Porém, mesmo utilizando métodos de calibração, as

observações do módulo de distância ainda tendem a ser dependentes de modelo através

de erros sistemáticos de suas medidas. Para deixar essas observações um pouco mais

independentes de modelo, o grupo Joint Light-curves Analysis (JLA) [120] utilizou o banco

de dados disponível de SN Ia para criar uma amostra onde os erros sistemáticos envolvendo

essas calibrações são muito menores em comparação a surveys anteriores. Observações

obtidas pelas colaborações do Sloan Digital Sky Survey II (SDSS-II) e Supernova Legacy

Survey (SNLS) formam uma amostra com 740 SNIa cujo os espectros foram con�rmados

com alta qualidade de suas curvas de luz. Um novo método de calibração para o teste do

módulo de distância de SN Ia é utilizado. O módulo de distância teórico pode ser aberto

para uma expressão mais completa, dada por

µ(zi) = 5Log[dL(zi)] + 42.384− 5Log[h], (4.15)

onde h = H0/100Km · s−1 ·Mpc1 e dL é a distância luminosidade adimensional, onde

assumindo um universo com geometria plana

dL(z) = (1 + z)

z∫
0

dz′

H(z′)/H0

.

No contexto da amostra JLA [120], o j-ésimo módulo de distância é dado por

µj = m∗B,j + αx1,j − βcj −MB, (4.16)
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onde B, j∗ é o pico da magnitude no sistema de referencial de repouso na banda B, c é

o parâmetro de cor da SN Ia, x1 está relacionado com o comprimento da curva de luz e

MB é relacionado com a dependência da magnitude com a galáxia hospedeira

MB =

{
M1

B if Mstellar < 1010M�

M1
B + ∆M contrário ,

(4.17)

onde Mstellar é a massa da galáxia hospedeira em termos de massa estelar. Utilizando

uma aproximação do módulo de distância por meio de uma função linear que seja função

do log(z), pode-se binar as 740 observações de SN Ia divido em segmentos zb ≤ z ≤ zb+1,

pode-se escrever tal aproximação como

µ(z) = (1− α)µb + αµb+1, (4.18)

onde α = log(z/zb)/log(zb+1/zb) e µb é o módulo de distância no redshift zb. Portanto,

utilizando a expressão (4.18), foram binados 31 amostras do módulo de distância de SN

Ia nos intervalos de redshift 0, 01 < z < 1, 3, que foram �tados para medir o diagrama de

Hubble por meio de uma função χ2

χ2 = (µ− µ(z))C−1(µ− µ(z)). (4.19)

Para cada bin, os parâmetros α, β, ∆M e µb são determinados, para o parâmetro M1
B

contido em (4.17) é utilizado um valor �ducial de M1
B = −19, 5. Através desse procedi-

mento, é encontrada uma matriz covariante 31×31 mostrada abaixo. A matriz covariante

é utilizada para fazer a análise estatística do módulo de distância, via função χ2 usual

das distâncias binadas

χ2
SN = (µb(zi)−M−5log[dL(zi)]+42, 384)tC−1

b (µb(zi)−M−5log[dL(zi)]+42, 384), (4.20)

onde µb(zi) é o módulo de distância binado no redshift zi e C
−1
b é a matriz covariante

inversa. Para o módulo de distância,M = M − 5log(h) é considerado como sendo ruído

por não sabermos exatamente o valor da constante de Hubble assim como o valor exato

da magnitude, então é necessário marginalizar, considerando um prior uniforme, é feito

uma marginalazação da função χ2
SN como sendo [123]

LSN,marg ∝
∞∫

−∞

exp

(
−1

2
χ2
SN

)
dM∝

∞∫
−∞

exp

[
−1

2

(
A− 2MB +M2C

)
dM

]
, (4.21)
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onde

A = (µb(zi)− 5log[dL(zi)] + 42.384)tC−1
b (µb(zi)− 5log[dL(zi) + 42.384])

B = (µb(zi)− 5log[dL(zi)] + 42.384)tC−1
b 1

C = 1tC1
b1.

A integral (4.21) pode ser resolvida analiticamente como

χ2
SN,marg = A− B2

C
. (4.22)

4.2.2 Parâmetro da Oscilação Acústica dos Bárions

Para este teste cosmológico, o parâmetro das oscilações acústicas de bárions, A(z),

assim como o parâmetro de distorção, F (z), são utilizados para comparar com as obser-

vações do WiggleZ Survey [121]. O parâmetro de BAO, A(z) é dado por

A(z) = DV (z)
(ΩmH

2
0 )1/2

z
, (4.23)

onde

DV (z) =

[
d2
A(z)

z

H(z)

]1/3

, (4.24)

DV (z) é a escala de dilatação, z é o redshift, Ωm é o parâmetro de densidade total da

matéria e dA(z) é a distância diâmetro angular comóvel. O parâmetro de distorção, F (z)

é dada por

F (z) = dA(z)H(z), (4.25)

onde H(z) é o parâmetro de Hubble. Essas duas grandezas (4.23) e (4.26) são correlacio-

nadas para quebrar a degenerescência do parâmetro de Hubble, via uma matriz covariante.

C = 10−3



1, 156 0, 211 0, 000 0, 400 0, 234 0, 000

0, 211 0, 400 0, 189 0, 118 0, 276 0, 336

0, 000 0, 189 0, 441 0, 000 0, 167 0, 399

0, 400 0, 118 0, 000 2, 401 1, 350 0, 000

0, 234 0, 276 0, 167 1, 350 2, 809 1, 934

0, 000 0, 336 0, 399 0, 000 1, 934 5, 239


(4.26)

Com ajuda dessa matriz é realizado uma análise estatística via função χ2 usual

χ2
BAO = Y tC−1Y, (4.27)
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onde Y são os pontos dados pela diferença do parâmetro de BAO A(z) e do parâmetro

de distorção, F (z) observados com os valores teóricos obtidos via modelo, dado por Y =

(Yobs − Yteo).

Yobs = (A1, A2, A3, F1, F2, F3) = (0, 474, 0, 442, 0, 424, 0, 482, 0, 650, 0, 865). (4.28)

4.2.3 Primeiro Pico da Radiação Cósmica de Fundo

Para a análise da radiação cósmica de fundo, a peça fundamental para este teste é a

escala angular do horizonte sonoro na última superfície de espalhamento, de�nido por

lA = π
r(z∗)

rs(z∗)
, (4.29)

onde r(z∗) é a distância comóvel na última superfície de espalhamento, z∗

r(z∗) =
c

H0

z∗∫
0

dz

E(z)
(4.30)

com E(z) = H(z)/H0. O horizonte sonoro na última superfície de espalhamento, rs(z∗),

é dado por

rs(z
∗) =

c

H0

∞∫
z∗

cs(z)dz

E(z)
, (4.31)

onde a velocidade do som é dada por cs = 1/
√

3(1 +Rb/(1 + z)) com Rb = 3
4

Ωbh
2

Ωγh2
=

31500Ωbh
2(T0/2, 7K)−4, onde usamos T0 = 2, 7255. O redshift z∗ é obtido usando o

modelo ΛCDM por meio da seguinte fórmula numérica [124],

z∗ ≈ 1048(1 + 0, 00124ω−0,738
b )(1 + c1ω

c2
m), (4.32)

c1 =
0, 0783ω−0,238

b

(1 + 39, 5ω0,763
b )

, (4.33)

c2 =
0, 56

(1 + 21, 1ω1,81
b )

, (4.34)

onde ωb = Ωbh
2 and ωm = Ωmh

2. Através da equação (4.29) o primeiro pico da radiação

cósmica de fundo é dada por [125]

l1 = lA(1− δ1), (4.35)

onde

δ1 = 0, 267
( r

0.3

)0.1

, (4.36)
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com r =
ρr(z

∗)

ρm(z∗)
, que para o modelo de matéria escura dissipativa não-extensiva é dado

por

r =
Ωr(1 + z∗)4

Ωb(1 + z∗)3 + ΩV CDM(z∗)
. (4.37)

Todos os resultados acima apresentados são utilizados para comparar o modelo teórico

com o valor de 1σ do primeiro pico da radiação cósmica de fundo, l1 = 220, 8± 0, 7 [122]

via uma análise estatística da função χ2 usual, para cada par (ξq,ΩΛ)

χ2
CMB =

(lobs1 − ltheo1 )2

(σl1)
2

. (4.38)

4.2.4 Resultados

Combinando cada uma das funções χ2 de cada um dos três testes cosmológicos, temos

a análise conjunta, dada por

χ2
total = χ2

SN,marg + χ2
BAO + χ2

CMB. (4.39)

O presente parâmetro de densidade de radiação Ωr,0 precisa inicialmente ser encontrado,

será mostrado duas maneiras distintas que chegam ao mesmo resultado, via equação

utilizada pelo WMAP assim como a usada pelo Planck 2015. Através do Planck 2015 [41],

a densidade de radiação tem duas componentes distintas, a densidade atual de fótons ργ
e a densidade de neutrino ρν . A densidade de fótons pode ser encontrada diretamente da

lei de Planck para a densidade de número de fótons

n(ν)dν =
8πν2dν

exp(hν/kBT0)− 1
, (4.40)

onde kB é a constante de Boltzmann e T0 é a temperatura atual da radiação cósmica de

fundo. A densidade de energia do fóton é então dada por

ργc
2 =

∞∫
0

hνn(ν)dν, (4.41)

cujo o resultado é

ργc
2 =

8π5k4
B

15h3c3
T0. (4.42)

Vamos supor que as observações da temperatura da radiação cósmica de fundo estão bem

precisas no qual iremos utilizar a temperatura atual, T0 = 2.7255K para todos os casos,
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de modo que a densidade de energia dos fótons dada pela equação (4.42) tem o seguinte

valor

ργ =
8π5k4

B

15h3c5
T0 = 4, 64511× 10−31kgm−3. (4.43)

A densidade de neutrino está relacionada com a densidade do fóton

ρν = Neff
7

8

(
4

11

)4/3

ργ = 3, 21334× 10−31kgm−3, (4.44)

onde Neff é o número efetivo de espécies de neutrino no universo, o fator 7/8 leva o fato

de que os neutrinos são férmions, mais detalhes podem ser encontrados em [41, 70, 126].

Portanto, a densidade radiação total hoje pode ser dada pela soma da equação (4.43) e

(4.44)

ρr,0 = ργ + ρν = 7, 85846× 10−31kgm−3. (4.45)

Ao dividir pela densidade crítica ρc = 1, 87847h2 × 10−26kgm−3, temos o seguinte parâ-

metro de densidade para a radiação

Ωr,0h
2 = Ωγh

2 + Ωνh
2, (4.46)

onde Ωγh
2 = 2, 47282× 10−5 e Ωνh

2 = 1, 71061× 10−5 no qual temos Ωr,0h
2 = 4, 18343×

10−5. O parâmetro de densidade de radiação usando a metodologia utilizada pelo WMAP9

[70] é bem parecido com o utilizado pelo Planck 2015 [41]

ρr,0 = ργ

[
1 +Neff

7

8

(
4

11

)4/3
]
. (4.47)

A equação acima pode ser aproximada para

ρr,0 ' ργ(1 + 0, 2271Neff ). (4.48)

Em ambos os casos (4.48) e (4.45), a densidade de radiação dependerá do valor da den-

sidade crítica do universo hoje, ou seja, dependerá do valor da constante de Hubble, H0

medida atualmente. Utilizando a mesma constante de Hubble para o valor do parâme-

tro de densidade da radiação nos dois métodos, encontramos uma diferença na quinta

casa decimal, uma diferença pequena que mostra o quão preciso é a medida da radiação

cósmica de fundo. Além de usar o valor do parâmetro de radiação que será usada na

equação diferencial, quantidades observadas pelas duas medidas precisarão ser tomadas.

Para fazer isso, precisamos utilizar o conjunto de dados observacionais para cada uma

dessas grandezas globais. Como já foi mencionado no início do capítulo, será feita uma

análise envolvendo dois grandes surveys observacionais, o WMAP9 (2013) [70] e o Planck

2015 [41], estes valores se encontram na tabela abaixo.
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Amostra H0 Ωb,0h
2 Ωmh

2 Ωr,0h
2 ΩΛ z∗

WMAP9 70 0,02264 0,13644 4, 18343× 10−5 0, 721− Ωr,0 1090,96
Planck 2015 67,74 0,02230 0,14170 4, 18343× 10−5 0, 6911− Ωr,0 1091,90

Tabela 4.1: Dados Observacionais

Utilizando essas duas observações, foi executado o teste da análise conjunta via equa-

ção (4.39. Na �gura (4.3) e na �gura (4.4) temos o espaço paramétrico do plano ξq − ΩΛ

para 1σ e 2σ através das medidas do WMAP e do Planck 2015, contendo também os testes

individuais. Neste trabalho, foi considerado a mesma análise utilizada por Velten (2012)

[110] onde a �grosso modo� uma estimativa para as curvas de con�ança é tomada. Pode-

mos ver que os testes individuais não são bons indicadores, por ter um espaço paramétrico

bem degenerado, por isso é necessário a análise conjunta.

Figura 4.3: Contendo os três testes individuais e a análise conjunta, o melhor ajuste
para a análise conjunta é dado por ξq = 0, 0+0,09

−0,00 e ΩΛ = 0, 68+0,01
−0,03 em 1σ de con�ança,

enquanto que para 2σ de con�ança temos ξq = 0, 0+0,16
−0,00 e ΩΛ = 0, 68+0,02

−0,05.

De acordo com as �guras (4.3) e (4.4), podemos notar que existe uma diferença razoá-

vel no teste do primeiro pico da radiação cósmica de fundo, isso se deve ao valor utilizado

na constante de Hubble, H0, que afeta drasticamente as medidas do primeiro pico. Em-

bora o resultado do Planck 2015 gere curvas de con�ança com muito mais suavidade, foi

encontrado uma diferença de mais de 2σ no parâmetro de densidade de energia escura,

ΩΛ, em relação ao encontrado pelo WMAP9. Esta diferença está sendo bem discutida na

comunidade cientí�ca e está atrelada a tensão da medida de H0 do Planck 2015 [42�44].

Podemos ver que o teste do BAO foi essencial para achar um limite superior no espaço
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Figura 4.4: Contendo os três testes individuais e a análise conjunta, o melhor ajuste é
dado por ξq = 0, 0+0,06

−0,00 e ΩΛ = 0, 64+0,02
−0,02 em 1σ de con�ança, enquanto que para 2σ de

con�ança temos ξq = 0, 0+0,12
−0,00 e ΩΛ = 0, 64+0,03

−0,04.

paramétrico, enquanto que o teste do primeiro pico do CMB foi crucial para encontrar

o limite inferior. Embora o melhor ajuste da análise conjunta seja um modelo ΛCDM

padrão, sem viscosidade ξ = 0, 0, podemos notar um efeito viscoso não-extensivo em 2σ,

indicando que o modelo de matéria escura dissipativa não-extensiva é um modelo provável.

O melhor ajuste em 2σ de con�ança, na pior das hipóteses, para o parâmetro de

viscosidade não-extensivo utilizado o WMAP9 é ξq ∼ 0, 17 enquanto que para o Planck

2015 é ξq = 0, 12, em ambos os casos, encontramos o coe�ciente de viscosidade volumar

não-extensivo ξq,0 ∝ 106Pa · s, este resultado está de acordo com trabalhos anteriores que

usam interpretação padrão para a viscosidade volumar [110,114,127�129].
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Uma nova interpretação física para a viscosidade volumar foi apresentada, pelo uso de

um mecanismo plausível no contexto da nonextensive/dissipative correspondence(NexDC)

[54]. Nessa correspondência, a viscosidade volumar é apresentada como sendo um termo

de �utuação da função distribuição em equilíbrio, perto do limite extensivo, ou seja, q ≈ 1,

sendo uma abordagem bem diferente da matéria escura dissipativa padrão proposta por

Velten (2012) [110]. É apresentado um modelo tipo ΛCDM com matéria escura dissipativa

de origem não-extensiva, onde a aceleração do universo é devida a constante cosmológica.

É mostrado via distâncias de 18 aglomerados de galáxias da amostra SZE/X-ray [119],

que o modelo de viscosidade volumar possui características tipo �phantom�, conforme

as distâncias vão aumentando enquanto o parâmetro de viscosidade volumar ξq também

aumenta. Para vincular o modelo com testes observacionais, foi testado três testes indi-

viduais e uma análise conjunta para um universo plano do tipo ΛVCDM para investigar

propriedades dissipativas da matéria escura fria.

Foi usado o teste do módulo de distância de SN Ia, o teste do parâmetro de BAO

assim como seu parâmetro de distorção e o teste do primeiro pico da radiação cósmica de

fundo (CMB). Os vínculos utilizados contêm observações do WMAP9 [70] e do Planck

2015 [41]. Para o teste de SN foi utilizado uma amostra do Joint-light curve, contendo

740 observações de SN Ia, que foram reduzidas a 31 pontos binados em um espaço de

intervalo de redshift 0, 01 < z < 1, 3 [120]. Para o teste de BAO, foi utilizado três

amostras do parâmetro de BAO, A(z) correlacionados com três amostras do parâmetro

de distorção, F (z), via amostra WiggleZ [121]. Enquanto que foi utilizado o primeiro

pico da radiação cósmica de fundo observado pelo WMAP [122]. Os vínculos individuais

para cada teste mostram um espaço paramétrico bem degenerado, onde apenas a análise

conjunta tem um resultado consistente. Embora tanto para o WMAP9 quanto para o

Planck 2015 o melhor ajuste seja um modelo sem viscosidade, vemos que existe uma

diferença de cerca de 2σ envolvendo o teste do primeiro pico do CMB. Foi constatado

uma tensão entre as medidas observacionais do Planck 2015, por conter um valor para
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constante de Hublle bem diferente do que é encontrado pelo WMAP9, nos dando os

seguintes melhores ajustes para a densidade de energia escura do WMAP9 e do Planck

2015 respectivamente, ΩΛ = 0, 68 e ΩΛ = 0, 64, estando de acordo com outros trabalhos

que apontam essa tensão de medida de H0 do satélite Planck [42�44]. Foi notado que o

termo de viscosidade volumar aparece como um efeito em apenas 2σ de con�ança, nos

dando a grosso modo uma estimativa na pior das hipóteses de ξq ∼ 0, 17 e ξq ∼ 0, 12 para

o WMAP9 e Planck 2015, respectivamente.

Em ambos os casos nos dá um coe�ciente de viscosidade volumar não-extensivo em 2σ,

ξq,0 ∝ 106Pa · s em unidades SI. Este valor está dentro do intervalo padrão da viscosidade

volumar encontrado em trabalhos anteriores entre 104Pa·s ≤ ξ0 ≤ 107Pa·s [110,114,127�
129]. Embora o melhor ajuste continue sendo um universo sem componente viscosa, ou

seja, ξq = 0, 0, o modelo de matéria escura dissipativa não-extensiva mostra-se provável.

Neste trabalho. foi utilizado um coe�ciente de viscosidade não-extensivo ξq,0 constante.

Pode-se fazer a mesma análise utilizada nesse trabalho para outros tipos de coe�ciente

de viscosidade, como por exemplo, ter alguma dependência da densidade da componente

viscosa do �uido [109, 116, 130]. A teoria de Eckart começa a falhar em perturbações

de ordem superior, devido a uma instabilidade em todos os seus estados de equilíbrio

e propagação de sinal com velocidade superluminais [110, 111, 116�118]. Devido a isso,

para este trabalho, foi utilizado o formalismo de Eckart para a viscosidade volumar [10]

sem uma abordagem perturbativa. Devido a isso, pode-se também estudar este modelo

via perturbação através do formalismo de Mueller-Israel-Stewart (MIS) [131�133] onde as

perturbações são levadas em conta.

Enfatizamos também a possibilidade de uma aproximação não-extensiva ser capaz de

descrever a energia escura através de uma equação de estado inomogênea. Portanto, essa

descrição pode ser investigada no contexto de cosmogra�a [134] assim como em cenário

de quintessência via equivalência entre a viscosidade volumar a equação de estado depen-

dente do tempo [135].
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Apêndice A
Evolução dos Parâmetros de Densidade

Abaixo, apresentamos com mais detalhes a dedução das evoluções dos parâmetros de

densidade para o modelo ΛVCDM.

A evolução cósmica do parâmetro de densidade para uma componente qualquer é

relacionado com a densidade crítica

Ωi(a) =
8πGρi(a)

3H2(a)
, (A.1)

em que para o modelo ΛVCDM temos i = b, r,Λ, V CDM . Então, a evolução de cada

componente será a combinação da lei da conservação da energia com o parâmetro de

Hubble. Como H2 = H2
0 [Ωb,0a

−3 + ΩV CDM(a) + ΩΛ,0 + Ωr,0a
−4], substituindo na equação

(A.1) temos a seguinte expressão

Ωi(a) =
8πGρi(a)

3H2
0 [Ωb,0a−3 + ΩV CDM(a) + ΩΛ,0 + Ωr,0a−4]

. (A.2)

A lei da conservação da energia nos dá a evolução com o fator de escala para cada

uma das componentes na equação (A.2), na tabela abaixo, encontram-se todas as leis de

evolução das componentes para o modelo ΛVCDM.

Componente Evolução da componente
Matéria Bariônica ρb = ρb0(a)−3

Constante Cosmológica ρΛ = ρΛ0

Radiação ρr = ρr0(a)−4

Matéria escura viscosa ρV CDM(a)

Tabela A.1: Evolução das densidades com o fator de escala a
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Substituindo cada uma dessas componentes no lado direito da equação (A.2) e fazendo

manipulações algébricas, temos as seguintes expressões para a evolução das densidades

com o fator de escala

Ωb(a) =
a−3(

a−3 +
ΩV CDM(a)

Ωb,0

+ A+Ba−4

) , (A.3)

ΩV CDM(a) =
C(

Ωb,0

ΩV CDM(0)
a−3 + C +

ΩΛ,0

ΩV CDM(0)
+

Ωr,0

ΩV CDM(0)
a−4

) , (A.4)

ΩΛ(a) =
1(

A−1a−3 +
ΩV CDM(a)

ΩΛ,0

+ 1 +Da−4

) , (A.5)

Ωr(a) =
a−4(

B−1a−3 +
ΩV CDM(a)

Ωr,0

+D−1 + a−4

) , (A.6)

onde A = ΩΛ,0/Ωb,0, B = Ωr,0/Ωb,0, C = ΩV CDM(a)/ΩV CDM(0) e D = Ωr,0/ΩΛ,0.

Podemos então obter a evolução dos parâmetros de densidade Ωb, ΩV CDM , ΩΛ e Ωr

em função do logaritmo do fator de escala log(a).
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