
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA

EVOLUÇÃO TOP-HAT HIDRODINÂMICA EM CAMPOS DE
VELOCIDADES PECULIARES PRIMORDIAIS

HIDALYN THEODORY CLEMENTE MATTOS DE SOUZA

NATAL (RN)
FEVEREIRO - 2012



HIDALYN THEODORY CLEMENTE MATTOS DE SOUZA

EVOLUÇÃO TOP-HAT HIDRODINÂMICA EM CAMPOS DE
VELOCIDADES PECULIARES PRIMORDIAIS

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação

em Física do Departamento de Física Teórica e Experimental da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito

parcial para a obtenção do grau de Doutor em Física.

Orientadora: Dra. Nilza Pires

NATAL (RN)
FEVEREIRO - 2012



Para Pessoas Especiais:

Meus Pais

Manoel de Souza
Marimília Mattos de Souza



Agradecimentos

• Ao Departamento de Física Teórica e Experimental da Universidade Federal do

Rio Grande do Norte, pela oportunidade de realizar o curso de doutorado. A Coorde-

nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, pelo apóio financeiro

concedido.

• A Dra. Nilza Pires, pela disponibilidade de orientação e orientação. Por seu in-

centivo, apoio e principalmente por seu exemplo de conduta de vida e dedicação à Física.

• A José Carlos Neves de Araújo, por ceder e conceder alterações no algoritmo

relacionado ao crescimento de perturbações de densidade primordiais, de importância

fundamental no processo de obtenção de nossos resultados. A Maria Aldinêz Dantas, pela

disponibilidade de tempo destinado a construção do algoritmo empregado na análise do

fator de crescimento linear. A Nyladih T. C. M. de Souza, Izabel M. de Souza e Eliângela P.

Bento, pela compra do computador de configurações adequadas para execução e obtenção

dos resultados desta tese em tempo hábil. Meu Muito Obrigado!

• Aos meus amigos, Júlio César Pereira Barbosa, Gustavo de Oliveira Gurgel Re-

bouças, Francisco Carlos de Menezes Junior, Neymar Pereira e Armando Araújo, pelos

grandes momentos aos quais desfrutamos juntos e pelas grandes, interessantes e saluta-

res discussões sobre os mais variados temas da Física. E acima de tudo, por nossa amizade

e companheirismo. A Maria da Graça Rocha, pela oportunidade de desfrutar de uma vida

acadêmica honrosa.

i



“ Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: “Os doutores da Lei e os fariseus têm

autoridade para interpretar a Lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo

o que eles dizem. Mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram

pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a

movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos

outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa

longas franjas, com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e

dos primeiros lugares nas sinagogas; gostam de ser cumprimentados nas praças públicas,

e de que as pessoas os chamem mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre,

pois um só é o Mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém

Pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem

vocês líderes, pois um só é o Líder de vocês: o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês

deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será

elevado.” ”

( Mt 23, 1-12 )

“O tempo acomoda as coisas, reafirma a cada um o seu próprio papel, aplaina as asperezas,

reduz a insignificantes relevos os cumes inatingíveis. As histórias dos homens têm um

início e um fim que bem descrevem sua limitação e, talvez, sua soberba.”

( Johannes Kepler )
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Resumo
Investigamos a cosmologia da energia do vácuo decaindo em matéria escura fria de

acordo com a descrição termodinâmica de Alcaniz & Lima. Aplicamos esse modelo na

análise da evolução de perturbações de densidade primordiais na matéria que deram ori-

gem a primeira geração de estruturas ligadas pela gravidade no Universo, os chamados

Objetos da População III. A análise da dinâmica desses sistemas envolverá o cálculo de

um sistema de equações diferenciais que governam a evolução de perturbações para o

caso de dois fluidos acoplados (matéria escura e matéria bariônica), modelados com um

perfil Top-Hat baseado na perturbação das equações da hidrodinâmica, uma ferramenta

analítica eficiente para estudar as propriedades dos modelos de energia escura, como o

comportamento do fator de crescimento linear e o índice de crescimento, grandezas físi-

cas intimamente relacionadas aos campos de velocidades peculiares em qualquer época,

para diferentes modelos de energia escura. As propriedades e a dinâmica do Universo

atual são analisadas através da forma analítica exata do fator de crescimento linear de flu-

tuações de densidade, levando em consideração a influência de vários mecanismos físicos

de esfriamento atuando sobre as flutuações de densidade da componente bariônica da

matéria durante a evolução das nuvens de matéria, estudadas desde a recombinação pri-

mordial do hidrogênio. Esse estudo é naturalmente estendido aos modelos mais gerais de

energia escura com o parâmetro da equação de estado constante em um Universo plano.

Palavras-chave: Cosmologia, formação de estruturas primordiais, mecanismos físicos de esfria-

mento do Universo primordial, campos de velocidades primordiais, energia escura, matéria escura.
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Abstract
We investigate the cosmology of the vacuum energy decaying into cold dark matter accor-

ding to thermodynamics description of Alcaniz & Lima. We apply this model to analyze

the evolution of primordial density perturbations in the matter that gave rise to the first

generation of structures bounded by gravity in the Universe, called Population III Objects.

The analysis of the dynamics of those systems will involve the calculation of a differen-

tial equation system governing the evolution of perturbations to the case of two coupled

fluids (dark matter and baryonic matter), modeled with a Top-Hat profile based in the

perturbation of the hydrodynamics equations, an efficient analytical tool to study the pro-

perties of dark energy models such as the behavior of the linear growth factor and the

linear growth index, physical quantities closely related to the fields of peculiar velocities

at any time, for different models of dark energy. The properties and the dynamics of cur-

rent Universe are analyzed through the exact analytical form of the linear growth factor of

density fluctuations, taking into account the influence of several physical cooling mecha-

nisms acting on the density fluctuations of the baryonic component of matter during the

evolution of the clouds of matter, studied from the primordial hydrogen recombination.

This study is naturally extended to more general models of dark energy with constant

equation of state parameter in a flat Universe.

Keywords: Cosmology, formation of primordial structures, physical cooling mechanisms of the

primordial Universe, primordial velocities fields, dark energy, dark matter.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Vivemos numa época em que ciência e tecnologia caminham juntas. Em astro-

nomia, e em particular na cosmologia, isso está intimamente ligado à evolução a qual

sofreu a engenharia aplicada ao estudo do Universo e que vem possibilitando a obtenção

de dados à análise a intervalos de tempo cada vez menores.

Acompanhando esse ritmo, os modelos cosmológicos em geral estão sujeitos a

iminente prova conjectural ou refutação empírica causada pelos modernos aparatos ob-

servacionais, em solo ou em órbita ao redor da Terra.

Esse crescimento tecnológico, observado desde algumas décadas, tem tornado es-

peculações, antes ousadas, em modelos reais, como por exemplo, que o Universo é espaci-

almente plano e constituído de matéria escura e energia escura, que apenas 4% da matéria

total é ordinária (bariônica), mas suficiente para descrever a abundância dos elementos

leves, que a instabilidade gravitacional é a chave para compreendermos o surgimento das

estruturas como estrelas e galáxias, originadas a partir de flutuações quânticas geradas

nos primeiros instantes do cosmo.

Dentro desse contexto, vamos explorar neste primeiro capítulo a fenomenologia

dos principais conhecimentos cosmológicos abordados quantitativamente no corpo desta

tese, sucintamente acompanhados de várias observações de relevância crucial ao desen-

volvimento, obtenção e assimilação de nossos resultados.
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Capítulo 1. Introdução 2

1.1 Radiação cósmica de fundo

Aproximadamente 300 mil anos após o Big Bang, a evolução térmica do Universo

alcançou a Era da Recombinação primordial do hidrogênio, uma fase caracterizada pelas

mudanças na ionização da matéria que permitiram a formação do átomo de hidrogênio

neutro (ver por exemplo [1, 2, 3], p.20, 113 e 77, respectivamente). Apesar da compo-

nente dominante já ser a matéria, nesse época o Universo ainda apresentava um forte

acoplamento entre a matéria e a radiação devido ao espalhamento Compton-Thomson

([4], p. 581), o processo físico dominante e que matinha matéria e radiação em equilíbrio

térmico1.

O final da era da recombinação é chamada de Última Superfície de Espalha-

mento, pois a partir desse momento os fótons não mais interagiram com o hidrogênio

(agora neutro) e começaram a viajar livremente em um meio transparente. Os fótons re-

manescente desse instante dominam o conteúdo energético além da Via Láctea na forma

de uma Radiação Cósmica de Fundo (RCF), detectada pela primeira vez em 1965 pelos

rádio-astrônomos Penzias e Wilson [8] (e interpretada por Dicke, Peebles, Roll e Wilkison

no mesmo ano [9]) [10, 11, 12, 13].

O espectro de Planck da RCF foi estabelecido em 1990 através das observações

realizadas com o radiômetro FIRAS (Far Infrared Absolute Spectrophotometer), a bordo do

satélite COBE (Cosmic Background Explorer) [14] (Fig. 1.1). Depois de seis anos de análises

dos dados subsequentes, encontrou-se que o espectro corresponde a um corpo negro de

temperatura [15]

T0 = 2.725± 0.002 K .

A partir da análise detalhada das propriedades físicas da RCF é possível enten-

der as fases e as condições pelas quais o Universo passou desde sua emissão na última

superfície de espalhamento, uma época primordial cedo o suficiente para abranger muito

de sua história térmica.

A descoberta da RCF abriu caminho para a teoria da origem das galáxias, fixando
1O estudo desse acoplamento foi elaborado por R. Weymann em 1966 [5] e, em muito mais detalhes, por Zel’dovich e

Sunyaev em 1969 [6], baseados na teoria do espalhamento Compton induzido que tinha sido publicado por Kompaneets
em 1956 [7].



Capítulo 1. Introdução 3

Figura 1.1: Medidas da temperatura da Radiação Cósmica de Fundo - RCF. Comparação da intensidade
de radiação observada com o radiômetro FIRAS a bordo do COBE com o espectro de corpo negro com
temperatura de 2.725 K [14].

a época em que esses sistemas ligados pela gravidade começaram a evoluir [16]. Porém,

já era enfatizado desde a época de Gamow e seus colaboradores que o conhecimento das

condições apresentadas por seu modelo (conhecido como Nucleossíntese Primordial) for-

neceria a descrição de como as galáxias foram formadas, bem como estimar suas densida-

des, escala espacial e a separação entre elas [17, 18, 19, 20, 21, 22].

Harrison, Peebles e Yu e, independentemente, Sunyaev e Zel’dovich, mostraram

que o Universo primordial deveria apresentar heterogeneidades da ordem de δT/T ∼

10−4−10−5 [23, 24, 25], sementes dos primeiros objetos ligados pela gravidade no Universo

(ver também [26]). Mais tarde, Sunyaev calculou o sinal observável, as anisotropias de

temperatura, que essas heterogeneidades teriam na RCF [27, 28].

Desde sua descoberta em 1992 pelo satélite COBE [29, 30, 31], as anisotropias da

RCF vêm confirmando que as estruturas em grande escala cresceram devido à instabili-

dade gravitacional de pequenas flutuações (talvez geradas quanticamente) na densidade

de matéria escura, bárions e fótons, adequadamente descritas no contexto da teoria linear

de perturbações [32, 33, 34, 35].

Confirmações dos resultados do COBE foram obtidos subsequentemente por
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Ganga et al (1993) [36] e Lineweaver et al (1995) [37]. Desde a década de 90 do século

passado tem existido uma intensa atividade para mapear o céu com destacado cresci-

mento de sensibilidade e resolução angular dos aparelhos de medida em solo terrestre ou

através de bolões [38]. Em 2003 esses resultados foram unidos aos primeiros resultados do

projeto Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) da NASA [39], e melhorados pelas

análises dos dados obtidos no terceiro e quinto ano do WMAP [40, 41]. Naturalmente,

esse conjunto de observações levou a confirmação do modelo cosmológico padrão [42].

1.2 Energia gravitante

Medir a densidade de energia total do Universo e conhecer qual a parcela que

cada componente de matéria ocupa dentro desse volume, é um dos maiores desafios da

cosmologia moderna.

Vamos dividir e apresentar o conteúdo material do Universo em duas categorias

principais - matéria bariônica (ρ
b
) e matéria escura (ρ

d
). Cada uma dessas componentes

pode ser caracterizada por uma equação de estado, que por sua vez, conecta a pressão p
i

da componente i com a densidade ρ
i
. Para nossos propósitos, é suficiente considerar uma

equação de estado simples da forma p
i
= ω

i
ρ

i
, onde ω

i
é uma constante.

A maior parte da matéria bariônica reside no meio intergalático, além de ser re-

presentada numa menor proporção, de fato, por estrelas [43, 44, 45],

0.002 . Ω∗ . 0.003 ,

onde Ω∗ ≡ ρ∗/ρc , sendo ρ∗ a densidade de matéria da estrela e ρc a densidade crítica

do Universo 2. Pode ser detectada a partir da absorção da luz vinda dos Núcleos de

Galáxia Ativas (AGNs) (estudo conhecido como Floresta Lyman Alpha, do inglês Lyman

Alpha Forest [46, 47, 48, 49, 50], e através da emissão de raios-X de aglomerados de galá-

xias, pela qual é possível inferir sobre o material bariônico desses aglomerados bem como

intra-aglomerado [51, 52, 44]. Combinando esses estudos com outras análises, entre elas a

medida da razão Deutério/Hidrogênio no meio intergalático, juntamente com a teoria da
2Densidade crítica, neste caso, é a densidade necessária para que o Universo tenha curvatura plana, e é igual a

ρc = 1.88× 10−29 h2 g m−3, sendo h um parâmetro que mede a inceteza na medida da expansão do Universo.



Capítulo 1. Introdução 5

nucleossíntese primordial [53, 54], tem-se que o parâmetro da densidade de bárions hoje3

(razão entre a densidade de bárions ρ
b0

hoje e a densidade crítica ρc0 do Universo hoje)

limita-se ao intervalo [55]

Ω
b0
= 0.0458± 0.0016 .

Porém, medidas da velocidade peculiar das galáxias nos aglomerados e, mais

diretamente, estudos do efeito lente gravitacional sofrido pelas galáxias atrás do aglo-

merado e das curvas de rotação de galáxias espirais gigantes distantes [56, 57](Fig. 1.2),

fornecem valores uma ordem de grandeza superior a densidade de matéria bariônica.

Esse fato já havia chamado a atenção do astrônomo Oort, em 1932, e do astrônomo

Zwicky a quase 80 anos atrás. Oort através do estudo dinâmico da nossa galáxia [58], a

Via Láctea, e Zwicky através da observação de aglomerados de galáxias, na qual concluia

que as mesmas deveriam ter uma massa 100 vezes maior que aquela baseada no número

de estrelas do aglomerado [59].

O material requerido (essa hipotética massa), responsável por tal discrepância, é

chamada de matéria escura. Essa componente da matéria é o ingrediente essencial em

uma grande fração da literatura da astronomia extragaláctica [60, 61, 62].

Usando medidas das anisotropias da RCF e da distribuição espacial de galáxias,

encontra-se que a densidade de matéria escura do Universo hoje (razão entre a densidade

de matéria escura ρ
d0

hoje e a densidade crítica ρc0 do Universo hoje) está no intervalo [55]

Ω
d0
= 0.229± 0.0015 .

No aspecto histórico, existem dois importantes cenários envolvendo a matéria

escura: a matéria escura quente (Hot Dark Matter - HDM) em que a matéria escura é não

colisional relativística com massa zero ou quase zero; e a matéria escura fria (Cold Dark

Matter - CDM), suficientemente massiva para se mover com velocidade não-relativística 4.

A diferença básica entre um tipo e outro de matéria escura é significativa na for-
3Como usual, o índice zero corresponderá ao valor atual dos parâmetros.
4De acordo com Peebles, Bond introduziu o termo Cold Dark Matter, em 1982, para incluir muitos dos tipos exóticos

de partículas sugeridos pelos físicos de partículas (ver, por exemplo, [65], p. 20).
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Dark Matter

Gas
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Figura 1.2: Curva de rotação de galáxia. (a) A imagem da galáxia espiral M74 mostra que era de se esperar
uma queda exponencial na curva das observações do conteúdo material baseado nas estrelas visíveis desse
sistema (linha tracejada) [63]. De fato, a curva sólida sugere que M74 está contida dentro de um halo de
matéria escura. (b) Ilustração de uma curva de rotação de galáxia espiral. (c) Exemplo de uma curva de
rotação de galáxia estudada por Begeman, Broeils e Sanders (1991) [64]. A linha sólida é a curva de rotação
de galáxia teória e os pontos com barras de erro são as medidas observationais das velocidades do objeto
de referência na galáxia. Também são mostrados as contribuições do gás, da matéria luminosa e da matéria
escura.

mação de estruturas, pois as altas velocidades da matéria escura quente impede a forma-

ção de estruturas em pequena escala. Simulações numéricas têm mostrado que o cenário

CDM se ajusta melhor as observações, enquanto o cenário com matéria escura quente é

fortemente desfavorável [66].

Desde meados dos anos 70 do século passado vem sendo disponibilizados dados

com redshift abrangendo galáxias brilhantes. Esses dados mostram que as galáxias estão

distribuídas de modo a formar filamentos e que o espaço entre esses filamentos é despro-

vido de galáxias [67, 68]. Simulações numéricas da evolução das estruturas do Universo

confirmam a formação de superaglomerados filamentados e vazios no Universo domi-

nado por matéria escura fria.

Como a matéria escura não pode ser feita de qualquer uma das partículas do
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modelo padrão usual, ela é também um foco central da física de partículas elementares.

Acredita-se que a matéria escura seja constituída de partículas, sendo as WIMPs (Weakly

Interacting Massive Particles) a classe mais popular entre os candidatos. Porém, o modelo

padrão de partículas elementares ainda não tem um candidato a matéria escura e, dessa

forma, a hipótese da natureza da matéria escura implicaria uma extensão do modelo pa-

drão.

De agora em diante, chamaremos de matéria escura qualquer forma de densidade

de energia que torna viável sua presença devido unicamente a sua interação gravitacio-

nal. Vamos considerar a matéria escura fria, pois ela resolve a maioria dos problemas

da cosmologia moderna. É importante mencionar, também, que nesta tese não faremos

qualquer hipótese sobre a nature da matéria escura.

1.3 Energia escura: a aceleração cósmica

A partir das observações de Supernovas do tipo Ia (ou SN Ia), estimativas da

idade do Universo e da medida das anisotropias da radiação cósmica de fundo, é pos-

sível inferir que o Universo está expandindo aceleradamente, sugerindo que uma forma

desconhecida de energia domina o estágio atual do Universo [69, 70, 71, 72, 73].

A aceleração cósmica, atualmente, pode ser tratada de duas formas. Uma é que,

no contexto da Relatividade Geral, a aceleração seja governada por uma forma exótica de

matéria com pressão negativa, tal como uma constante cosmológica ou campo escalar,

chamada de energia escura [74]. A outra sugere falhas na Teoria da Relatividade Geral

em baixos redshifts, o que remete a uma teoria de gravidade modificada [75, 76, 77, 78]. E

embora diferentes, essas duas formas podem também ser encontradas combinadas (uma

análise dessas categorias pode ser encontrada, por exemplo, em [79, 80] e suas referências).

A constante cosmológica surgiu na descrição dinâmica dos movimentos e da evo-

lução dos corpos no espaço-tempo da Teoria da Relatividade Geral. Ao buscar uma solu-

ção que fosse finita, estática e homogênia, em igual acordo com o princípio de Mach, na

qual a densidade de energia da matéria determina totalmente sua geometria ([81], p. 6,

[82], p. 225), Einstein encontrara que um Universo estático contrariaria as previsões de
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suas equações, onde a gravidade levaria naturalmente a uma contração 5. Então ele, em

1917, modificou suas equações originais do campo gravitacional introduzindo um termo

repulsivo no lado esquerdo/geométrico dessas equações, a chamada constante cosmoló-

gica Λ,

Rµν −
1

2
gµνR− Λgµν =

8πG

c4
Tµν , (1.1)

onde Rµν − 1
2
gµνR = Gµν é o tensor de curvatura de Einstein, que tem as propriedades

geométricas do espaço-tempo; Rµν é o tensor de Ricci; R é o escalar de Ricci; gµν é o tensor

métrico; Tµν é o tensor de energia-momento; G é a constante da gravitação universal e c é

a velocidade da luz no vácuo [83, 84]. 6

Após vários trabalhos descartando a necessidade de um termo cosmológico para

descrever a dinâmica do Universo [86, 87, 88, 89, 90], em 1929 Hubble descobriu e publi-

cou sua famosa relação linear entre o redshift e a distância das galáxias, revelando que o

Universo está em expansão [91]. Isso foi o “golpe final” para o desmoronamento do termo

cosmológico.

A era moderna da constante cosmológica, ou uma base mais física, tem início na

década de 60 do século passado, quando Gliner e Zel’dovich interpretaram que Λ estava

relacionado com a energia de ponto zero das flutuações do vácuo quântico e que deveria

respeitar a invariância de Lorentz tal que Tµν = ρ
Λ
gµν (sendo ρ

Λ
a densidade de energia do

vácuo), que quando comparada com a expressão do tensor de energia-momento do fluido

perfeito,

Tµν = (p+ ρ)uµuν − pgµν , (1.2)

indica que o vácuo tem uma equação de estado do tipo p
Λ

= −ρ
Λ

[92, 93]. Nessa ex-

pressão, os fatores uµ e uν representam as quadrivelocidades no espaço de Minkowski da

Relatividade Especial.
5Para Newton, a massa inercial é uma propriedade do corpo em relação ao espaço absoluto. Para Mach, a massa

inercial é uma propriedade determinada pelas massas das estrelas (galáxias) distantes. Assim, a inércia de uma partícula
é um efeito devido à presença de todas as outras massas que depende de algum tipo de interação entre estas.

O princípio de Mach, enunciado por Einstein num contexto de teoria de campo, diz: O campo gravitacional é total-
mente determinado pela massa dos campos. Como massa e energia são noções equivalentes e como energia é formal-
mente descrita pelo tensor de energia-momento, isso significa que o campo gravitacional é determinado pelo tensor de
energia-momento.

6Na formulação indicial da Relatividade Geral, os índices gregos µ e ν assumem os valores 0, 1, 2, 3 ou ct, x, y, z ou
ct, r, θ, ϕ, sobre as coordenadas do quadri espaço-tempo.
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Formalmente, a energia de ponto zero de um campo quântico (imaginado como

uma coleção de um número infinito de osciladores harmônicos no espaço dos momentos)

deve ser infinita. Se, entretanto, somarmos sobre todos os modos de energia de ponto

zero, até uma dada quantidade de movimento de corte, kc (tal que a teoria considerada

ainda se mantivesse válida), nós teríamos

ρ
Λ
∼ ~k4

c (1.3)

onde ~ é a constante reduzida de Planck, definida em termos da constante de Planck h

como ~ = h/2π. Considerando essa expressão, na tabela 1.1 é mostrada a contribuição es-

perada para a energia do vácuo de algumas escalas de energia de processos fundamentais

da natureza.

Tabela 1.1: Contribuição esperada para a energia do vácuo para algumas escalas de energia funda-
mentais da natureza. São mostradas as escalas de energia da Cromodinâmica Quântica (QCD), da Teoria
Eletrofraca, da Teoria da Grande Unificação (GUT) e no tempo de Planck (10−43s após o Big Bang) [94].

Escala de energia ρΛ

QCD 10−3 GeV 4 ≃ 1036 erg/cm3

Eletrofraca 108 GeV 4 ≃ 1047 erg/cm3

GUT 1063 GeV 4 ≃ 10102 erg/cm3

Planck 1071 GeV 4 ≃ 10110 erg/cm3

Por outro lado, dados observacionais mostram que existe uma compatibilidade

entre os valores atuais do termo de curvatura e o termo da densidade da matéria,

3
ȧ2

a2
+ 3

c2k

a2
= 8πGρ+ c2Λ , (1.4)

permitindo obter uma estimativa da magnitude de Λ. Nessa equação, a é o fator de escala

adimensional, k é a curvatura do Universo e ρ é a densidade das componentes de energia

do Universo (exerto Λ = 8πGρ
Λ
/c2, cujo contribuição já está explícita no último termo da

equação (1.4)). Um ponto sobre a variável significa derivada com relação ao tempo.
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Da taxa de expansão do Universo hoje, que é da ordem de [55] 7

(
ȧ

a

)
0

≡ H0 ≃ 70.4+1.3
−1.4 km s−1 Mpc−1 , (1.5)

e como não se observam efeitos de curvatura espacial (k = 0) [55, 96], e como também,

ρ0 ∼ ρc ([2], pg. 39), encontra-se

|ρobsΛ | = 10−29 g/cm3 ≈ 10−47 GeV 4 ≈ 10−8 erg/cm3 . (1.6)

Comparando esse valor com aqueles da tabela 1.1, vemos que a discrepância en-

tre o valor observado e os teóricos está entre 44 e 118 ordens de magnitude. Esse é o

chamado problema da constante cosmológica. Desses argumentos conclui-se que, em-

bora o modelo ΛCDM seja extremamente bem sucedido do ponto de vista observacional,

permanece o problema do ajuste fino da densidade de energia do vácuo, o que remete a

se repensar num outro mecanismo por trás da aceleração cósmica [74, 83, 97, 98].

1.3.1 Campo Escalar de Quintessência

A aproximação mais simples usa um campo escalar ou campo de Quintessência,

o que expressa o fato que depois dos fótons, bárions, neutrinos e matéria escura, existe

uma quinta essência no Universo [99, 100, 101, 102], que ainda não chegou a seu estado

fundamental, com uma dinâmica basicamente determinada por sua energia potencial.

A diferença básica entre a Constante Cosmológica e os modelos de campo escalar

de Quintessência é que esses têm o parâmetro da equação de estado variável com o tempo,

isto é, ω(a) (onde a = a(t)) e também é maior que -1, enquanto8 que o valor para a Cons-

tante Cosmológica é ωΛ = −1. A densidade de energia do vácuo Λ é constante, enquanto

que a densidade de energia para a Quintessência varia com o tempo. Para uma revisão

e descrição detalhada desse modelo com referências a literatura original, ver Linder 2008

[103], Weinberg 2008, p. 89[2] e Peebles & Ratra 2003[83].
7Medidas de H0 também foram estimadas por Riess et al, 74.4± 2.5 kms−1Mpc−1, usando observações de Cefeitas

variáveis através da WFC3 (Wide Field Camera 3) abordo do Telescópio Espacial Hubble [95].
8Para que exista aceleração, no caso de matéria escura mais Quintessência, ω < − 1

3

(
Ωd+ΩQ

ΩQ

)
.
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1.3.2 Energia Fantasma

A possibilidade de uma componente com equação de estado com ω < −1 tem

recebido crescente atenção dos teóricos, fortemente favorecida pelos dados observacionais

[104, 105, 106, 107]. Contudo, uma componente com tal equação de estado violaria todas

as condições de energia. Devido a essa e outras propriedades incomuns, tal componente

exótica foi chamada “Fantasma”.

Esse tipo de componente pode ser representada, assim como a Quintessência, por

um campo escalar, mas apresenta características não usuais no termo cinético em sua la-

grangiana (mas pode surgir em teoria de surpergravidade), ou seja, um campo escalar

com energia negativa, cuja representação hidrodinâmica é descrita por p = c2ωρ, com

ω < −1 [108, 106, 109, 110, 111].

No eventual caso dessa componente realmente existir e dominar o conteúdo ener-

gético do Universo, uma futura singularidade poderá se desenvolver num tempo finito,

desde que sua densidade cresça com a expansão do Universo. Essa possível singularidade

tem sido chamada um Big Rip [111, 108], significando que todas as estruturas ligadas se

romperão, inclusive os átomos e por fim o próprio Universo.

1.3.3 Decaimento do vácuo em matéria escura

Entre os muitos candidatos a energia escura, o mais velho e até aqui o mais natu-

ral, é a constante cosmológica Λ, interpretada como a energia do vácuo. Mas como vimos,

existe um conflito entre o limite superior cosmológico hoje
[
3H2

0
Ω

Λ0
/(8πG) ∼ 10−47 GeV 4

]
e as naturais expectativas teóricas (∼ 1071 GeV 4), ou seja, o problema da constante cos-

mológica.

Um modelo que surge como uma tentativa em resolver essa situação entre a cos-

mologia e a física de partículas sugere que Λ é pequeno hoje devido à energia do vácuo

estar decaindo em outros campos de matéria (para uma breve revisão ver referência [112]).

Entre esses, também existe a proposta de decaimento do vácuo em matéria escura, onde

a matéria escura apresenta, por hipótese, uma relação evolutiva íntima com a energia do

vácuo [113, 114].
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Dinamizações heurísticas do termo cosmológica Λ têm sido propostas desde a

década de trinta do século passado a partir do trabalho de Bronstein [115]. Além desse

trabalho, podem ser encontrados na literatura uma série de outros modelos, onde são

discutidos as consequências cosmológicas em se ter um termo cosmológico variável [116,

117, 118, 119] ou mesmo como uma necessidade das leis de uma teoria de campo quântico

[120, 121, 122, 123, 124].

1.4 Perturbações (flutuações) de densidade

Na cosmologia moderna, a descrição física da evolução das flutuações de densi-

dade no Universo tem um papel muito importante. Delas adveio a oportunidade para

objetos como galáxias e aglomerados de galáxias surgirem. Elas são o registro da história

das fases primordiais do Universo.

O modelo teórico mais aceito para a formação de estruturas tem bases sobre a

instabilidade gravitacional. Nesse cenário, o Universo primordial não era perfeitamente

homogêneo devido à existência de pequenas flutuações de densidade na matéria, que

por sua vez, apresentavam pequenas flutuações de velocidade (velocidade peculiar) com

relação ao referencial da expansão do Universo.

As flutuações observadas na temperatura da radiação cósmica de fundo (δT/T ∼

10−5) são reflexões dessas perturbações de densidade tal que é possível afirmar que as

perturbações de densidade primordiais eram da ordem de 10−5, ou seja, δρ/ρ ∼ 10−5

[33, 35]. A origem desse campo de perturbações de densidade não é ainda totalmente

compreendido, embora a teoria mais aceita seja aquela onde as perturbações de densidade

são produto de processos físicos no Universo primordial, correspondendo a flutuações

quânticas que ocorreram na época da inflação cósmica 9.

Pequenos desvios de densidade (sobredensidade) a partir da densidade média do

Universo e o correspondente desvio a partir da velocidade da expansão cósmica global (ou
9Deve ter existido uma época da evolução do Universo em que ele experimentou uma fase de expansão super ace-

lerada - a inflação. Isso resolveria, entre outras coisas, problemas como o da planura e do horizonte. Ela também
possibilitaria resolver o problema dos defeitos topológicos, desde que a inflação ocorra durante (ou depois) a transição
de fase que produziu esses defeitos, onde eles seriam diluídos pelo enorme crescimento do fator de escala do Universo
([125], p.173).



Capítulo 1. Introdução 13

expansão de Hubble), daria início ao crescimento (evolução) das flutuações de densidade

sobre influência da força da gravidade.

Evidentemente que em um Universo homogêneo a força da gravidade é a mesma

em todos os lugares. Porém, em um Universo com pequenas flutuações de densidade,

uma flutuação de densidade induzirá diferenças na gravidade local.

Durante sua evolução primordial uma sobredensidade com massa maior que uma

crítica (massa Jeans) experimenta uma desaceleração gradualmente maior, tal que sua

expansão inicial fica cada vez mais lenta em relação à expansão do Universo. À medida

que as flutuações densidade crescem, as nuvens começam a se destacar com relação à

expansão global, até chegar ao momento em que param de expandir (dr/dt = 0, onde r é

o raio da nuvem) e em seguida começam a colapsar.

A matéria fica ligeiramente mais atraída por uma região de maior densidade, e

daí, também terá a tendência de avançar para essa região. A massa das sobredensida-

des crescem correspodentemente, e a desaceleração da nuvem de matéria em relação a

expansão cósmica inicial torna-se proporcionalmente maior.

Quando a nuvem de matéria torna-se suficientemente densa, a massa da flutua-

ção terá crescido significativamente de maneira a poder até parar de expandir e destacar-

se da expansão cósmica, ou seja, a nuvem desacopla-se completamente da expansão do

Universo e em seguida começa a contrai-se - o turn-around 10.

Se ou enquanto as pressões térmicas não são suficientes para conter o colapso, a

sobredensidade crescerá e atrairá mais e mais matéria (por acreção de matéria do ambi-

ente ao seu redor). Se as condições físicas forem propícias para que o turn-around ocorra,

segue-se-à em última análise que a nuvem colapsará, e assim, formará um objeto gravi-

tacionalmente ligado. Por meio de trocas mútuas de energia, a matéria dentro da nuvem

procurará alcançar o equilíbrio virial 11, ou seja, o equilíbrio dinâmico. Uma vez alcançado
10É chamado de turn-around o raio que a nuvem tem quando ela pára de expandir junto com a expansão de Hubble e

começa a se contrair (colapsar).
11Para aglomerados em equilíbrio dinâmico, a sua energia cinética e potencial média estão relacionadas através do

teorema do virial
2Ec + Ep = 0 ,

onde Ep ≃ −GM2/r é a energia potencial de um aglomerado de raio r, Ec ≃ 3M < vr
2 > /2 é a energia cinética e

< v2r >1/2 é a velocidade de dispersão do aglomerado na linha de visada.
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o equilíbrio virial, o objeto é dito formado.

A natureza específica do objeto formado (estrela, galáxia, aglomerado etc) e as

condições físicas são determinadas pela escala, massa e composição (ou o conhecimento

dos constituintes) do ambiente na qual a flutuação inicial se encontra.

Por fim, esse cenário teórico para a formação de estruturas, por sua vez, as-

sume que o Universo (background) seja homogêneo e isotrópico, com exceções de peque-

nas flutuações de densidades (galáxias e aglomerados de galáxias) e suas velocidades

quando comparados à densidade e a expansão global do Universo em escalas menores

que 100 Mpc.

1.5 Objetivos deste trabalho

A matéria escura é o agente de crescimento das estruturas cósmicas. As flutuações

primordiais deixaram sua assinatura na RCF e as flutuações na matéria comum (bariônica)

não podem ser maiores que as da RCF, porque ambas estavam fortemente acopladas até

pouco antes do período da recombinação, o que não permitiria sua aglomeração até mais

tarde. No entanto, as flutuações na matéria escura (que não se acoplam aos fótons) permi-

tiriam às pequenas flutuações (da ordem daquelas observadas na RCF) começar a crescer

bem antes da matéria bariônica.

Logo após o desacoplamento da matéria e radiação, a matéria bariônica foi atraída

para os poços de potencial gravitacional (flutuações) da matéria escura, formando as nu-

vens de matéria que tempos depois dariam origem as primeiras estruturas ligadas pela

gravidade no Universo, os Objetos da População III, em redshifts compreendidos entre 20

e 65 [126, 127, 128, 129, 130, 131].

A presente tese investiga a dinâmica de um conjunto de grandezas físicas intima-

mente relacionadas com a evolução de flutuações de densidade na matéria que possibi-

litaram a formação dessa importante “classe” de estruturas conhecidos como Objetos da

População III.

Supomos que em algum instante no Universo existiam flutuações na matéria. Es-

sas flutuações podem ou não crescerem devido instabilidades gravitacionais durante um
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período de tempo e eventualmente formar aglomerados, galáxias, estrelas etc. A evolu-

ção dessas flutuações serão estudas dentro do contexto da teoria linear de perturbações,

pois estamos considerando que essas inomogeneidades sejam pequenas (0 ≤ δ ≤ 10−5) na

época da recombinação do hidrogênio.

As condições iniciais estão fundadas de maneira a reproduzir o crescimento li-

near de uma flutuação de densidade na matéria. A teoria de formação de estruturas é

implementada e calculada numericamento usando a técnica original de José Carlos N. de

Araújo, baseada em considerações físicas sobre a evolução do contraste de densidade da

matéria bariônica ordinária e da matéria escura padrão [132, 133, 134].

Investigamos os meios nos quais a dinâmica da expansão do Universo e o con-

teúdo material influenciam a evolução das flutuações e como as observações podem nos

ajudar a restringir os parâmetros que estão vinculados a esses fatos. Para isso, tratamos os

aglomerados de massas como o resultado de uma amplificação causada pela instabilidade

gravitacional de pequenas flutuações de densidade na matéria geradas ainda no Universo

primordial. Quando comparadas as predições teóricas, a análise da evolução dessas es-

truturas oferecem a oportunidade de testar os modelos cosmológicos ligados a geração e

evolução dessas flutuações de densidade, impondo importantes restrições sobre os parâ-

metros dos modelos que regem a taxa de crescimento das flutuações através da análise

dos campos de velocidade peculiar.

Enquanto estimativas dos aglomerados de galáxias e o espectro de potência são

sensíveis aos campos de velocidade peculiar, descritos em termos do chamado fator de

velocidade peculiar ou de crescimento linear f , os campos de velocidade peculiar são

sensíveis a taxa de variação temporal de f , ou seja, são complementares.

O fator de crescimento linear das flutuações de densidade é geralmente descrito

como uma quantidade de característica peculiar ao se tratar da sondagem das proprieda-

des físicas intrínsecas da energia escura, além de promover a possibilidade de distinguir

os vários tipos de teorias de gravidade [135].

Usaremos esse fato para investigar a contribuição de vários mecanismos físicos

de esfriamento que atuam sobre a componente bariônica da matéria ao se modelar um

cenário de Universo dominado por uma energia escura; um diferencial ao se analisar os
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demais trabalhos encontrados na literatura.

Por serem bastante sensíveis a quantidade de matéria em redshifts relativamente

baixos, esses parâmetros podem ser medidos observacionalmente, por exemplo, através

do 2dFGRS (Two-degree-Field Galaxy Redshift Survey), que realiza levatamentos de galáxias

no intervalo de redshift z entre 0 6 z 6 0.2.

Dada uma amostra de 8 (oito) dados do fator de crescimento obtidos a partir de

amostras da localização de aglomerados em um amplo intervalo de redshift (0.15 ≤ z ≤ 3),

usamos a teoria de perturbação linear para analisar e restringir a quantidade de matéria

escura hoje Ω
d0

do Universo.

Usamos a forma analítica exata do fator de crescimento linear f(z) encontrada por

Peebles para estudar sua evolução desde a recombinação do hidrogênio em z ≈ 1464 até

hoje (z = 0). Essa análise é realizada em dois contextos de energia escura que evoluem

numa geometria espacialmente plana da Relatividade Geral:

(i) Investigamos a solução analítica do fator de crescimento para três modelos caracteri-

zados por seu parâmetro da equação de estado ω: o Campo Fantasma, Quintessência

e o padrão ΛCDM ;

(ii) O mesmo procedimento é realizado no contexto de uma energia escura decaindo em

matéria escura como sugerido por Alcaniz & Lima.

As restrições nesses modelos são impostas a partir dos dados das Oscilações Acús-

ticas de Bárions (Baryonic Acustic Oscillations, BAO) e também dos dados da radiação

cósmica de fundo, assim como descritos por Eisenstein et al [136], Sollerman et al [137]

(citando Percival et al [138]), onde usaremos restrições dadas a partir de uma amostra

conjunta do SDSS e 2-degree Field Galaxy redshift Survey (2dFGRS).

Além desses, renovamos o teste do Fator de Velocidade Peculiar, no qual levamos

em consideração os efeitos dos processos físicos que atuam sobre a matéria bariônica,

assim como descritos Peebles [139, 140]. Esse teste nos proporcionará resultados impor-

tantes, pois ele mostra a possibilidade de inferir as propriedades globais de um sistema

através do estudo da evolução de suas perturbações, ou seja, a amplitude da velocidade
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peculiar gerada por uma sobredensidade em um Universo do tipo Friedmann-Robertson-

Walker pode ser expressa também em termos da perturbação que a gerou.

Com o auxílio desses testes cosmológicos os dados observacionais advindos dos

levantamentos de galáxias nos possibilitará, entre outras coisas, uma determinação restri-

tiva da quantidade de matéria escura hoje Ω
d0

e do parâmetro ϵ que caracteriza a interação

entre a matéria escura e a energia escura. Veremos que a solução analítica para o fator de

crescimento pode ser útil para restringir os valores das quantidades cosmológicas em fu-

turas observações.

Apresentaremos no segundo capítulo as expressões básicas do modelo cosmoló-

gico padrão do Universo, e que nos servirão de base para os dois capítulos seguintes,

destinados a descrição das equações básicas relacionadas ao estudo da evolução das flu-

tuações de densidade na componente bariônica e escura da matéria, dentro do contexto

dos modelos caracterizados por sua equação de estado (terceiro capítulo) e para o mo-

delo com decaimento do vácuo em matéria escura (quarto capítulo), ambos considerando

a expansão acelerada do Universo. Os processos físicos que atuam na matéria bariônica,

durante e após a era da recombinação, são apresentados no quinto capítulo. Os capítulos

seis, sete e oito são destinados a apresentação e descrição dos principais resultados desta

tese, obtidos primeiramente de nossa análise sobre o fator de crescimento linear (sexto

capítulo), dos testes cosmológicos para o modelo Λ(t)CDM (sétimo capítulo) e sobre a

evolução dos contrastes de densidade que deram origem aos objetos da população III (oi-

tavo capítulo). Por fim, as conclusões e perspectivas são apresentadas na nona e última

parte deste trabalho.



CAPÍTULO 2

MODELO PADRÃO DA COSMOLOGIA COM O PARÂMETRO DA

EQUAÇÃO DE ESTADO CONSTANTE

O modelo do Big Bang (nome usualmente dado ao modelo cosmológico padrão)

é o arcabouço teórico principal que descreve a evolução do Universo, desde seu início -

muito pequeno, quente, denso e uniforme - até a abundância de estruturas atualmente

observadas nas mais diversas escalas como, por exemplo, estrelas, galáxias, aglomerados

e grandes vazios.

A primeira hipótese desse modelo se baseia no princípio cosmológico da isotro-

pia e homogeneidade espacial do Universo em escalas maiores que 100 Mpc. A segunda

hipótese necessária é a universalidade das leis da Física. Baseado na primeira hipótese o

conteúdo do Universo é tratado como um fluido perfeito.

Neste capítulo, apresentaremos a descrição matemática do modelo cosmológico

padrão e as medidas atuais de suas principais características.

2.1 Equações básicas

Para apresentar o modelo do Universo, as propriedades geométricas do espaço

tridimensional são supostas serem as mesmas em todo o espaço e não privilegiam ne-

nhuma direção. A essa homogeneidade e isotropia do espaço relaciona-se o chamado

Princípio Cosmológico (ver [125], p.145).

Einstein mostrou que as propriedades geométricas do espaço são determinadas

18
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pela distribuição de matéria, e portanto, a distribuição de matéria, por sua vez, deve ser

também homogênea e isotrópica. Porém, do ponto de vista observacional, dados recentes

do SDSS (Sloan Digital Sky Survey) indicam que a distribuição de galáxias é homogênea,

pelo menos para escalas maiores que 85.2− 99.4Mpc [141].

A suposição de um espaço tridimensional homogêneo e isotrópico nos dá a pos-

sibilidade de selecionar uma classe particular de observáveis, a saber, aqueles para quem

o Universo se apresenta homogêneo e isotrópico. Evidentemente, uma descrição física

desse ambiente cosmológico tornasse-a mais simples com a escolha de um sistema de

coordenadas apropriado para essa classe fundamental de objetos, e daí, a conveniente

escolha de um espaço que em qualquer instante de tempo seja homogêneo e isotrópico.

Se o Universo é esfericamente simétrico e isotrópico para qualquer conjunto de

observadores em queda livre, tais como os astrônomos nas galáxias, então existe um

teorema mostrando que a métrica de Friedmann-Robertson-Walker (de agora em diante

FRW) é a única que representa esse espaço ([142], §13.5). Essa métrica é escrita como

ds2 = c2dt2 − a2(t)

[
dr2

1− kr2
− r2(dθ2 + sen2θdϕ2)

]
, (2.1)

e descreve um Universo espacialmente homogêneo e isotrópico em cada instante de

tempo [88, 143, 144, 145, 146, 147]. Nessa expressão, c é a velocidade da luz e k é o parâ-

metro adimensional de curvatura que, reescalando a coordenada radial r, pode assumir

somente os valores discretos −1, 0 e +1, correspondentes à curvatura aberta, plana e fe-

chada, respectivamente (ver, por exemplo, [148] §3.2). Consequência direta da expansão

do Universo, o fator de escala a(t) determina as distâncias próprias em termos das coor-

denadas comóveis 1 e é definido de modo que em t0 tenhamos a0 = a(t0) = 1, o índice

zero significando o valor da grandeza hoje [149].

2.1.1 Equações de campo na métrica FRW

Dentro do contexto da Teoria da Relatividade Geral, a expansão cósmica, obser-

vada aceleradamente hoje, é governada pelas equações de movimento (ou equações de
1As coordenadas comóveis são utilizadas no estudo de sistemas que acompanham a expansão do Universo, de

tal forma que, um observador estacionário nessa expansão apresentará em todos os instantes a mesma coordenada.
Nesses sistemas, as distâncias r(t) relativas a um dado objeto acompanhando a expansão de Hubble, são escalonadas
utilizando-se como base as distâncias observadas hoje r(t

0), de tal forma que r(t) = a(t)r(t0).
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Friedmann) obtidas a partir das equações de campo gravitacional de Einstein

Rµν −
1

2
gµνR =

8πG

c4
Tµν + Λgµν , (2.2)

que para um fluido perfeito na métrica de FRW são

ȧ2

a2
+

kc2

a2
=

8πG

3
ρ+

c2Λ

3
(2.3)

2
ä

a
+

ȧ2

a2
+

kc2

a2
= −8πG

c2
p+ c2Λ , (2.4)

onde um ponto sobre a variável significa derivada com relação ao tempo e a pressão iso-

trópica p está relacionada com a densidade de energia ρ através de uma equação de estado,

como por exemplo

p = ωρc2 . (2.5)

Quando ω = −1, obtém-se a equação de estado da constante cosmológica (ou energia do

vácuo), para a componente de matéria (bariônica e escura) temos ω = 0 e para a radiação,

ω = 1/3.

Escrito em termos da densidade de energia do vácuo ρ
Λ
, o termo cosmológico

nessas expressões,

Λ =
8πG

c2
ρ

Λ
, (2.6)

não varia no tempo, isto é, Λ = Constante ou Λ̇ = 0.

Relacionando as equações de Einstein nas formas (2.3) e (2.4), é possível mostrar

que
ä

a
=

c2Λ

3
− 4πG

3

(
ρ+

3p

c2

)
, (2.7)

onde a aceleração ä é definida como positiva. Para essa condição ser respeitada, o termo

entre parênteses no lado direito deve ser negativo. Desse modo, para um fluido perfeito

de equação de estado p = ωρc2, temos que a condição ä > 0 implica em valores ω < −1/3,

uma vez que a densidade de energia ρ é sempre positiva (veja, por exemplo, [99], p.101).
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2.1.2 Parâmentros de densidade

Para analisarmos as distâncias em uma determinada cosmologia, é necessário que

a dinâmica (ou as equações do movimento) da teoria da gravidada venha acompanhada

das informações sobre o conteúdo (ou da densidade de energia) que existe no Universo.

A forma das densidades de energia que compõem o Universo satisfazendo a métrica de

FRW podem ser encontradas a partir do tensor de energia-momento do fluido perfeito

[Eq. (1.2)], através da qual é possível mostrar a lei de conservação da energia (uµT
µν
;ν = 0)

na forma (veja, por exemplo, [2], p.8 e [84], p.52)

ρ̇+ 3
ȧ

a
(ρ+ p) = 0 . (2.8)

Essa forma também pode ser derivada como consequência da primeira lei da

Termodinâmica (veja, por exemplo, [153], p.23 e [152], §4.2) ou através das equações de

campo (2.3) e (2.4).

Supondo que as várias componentes da energia se conservam separadamente, a

dependência da densidade de energia com o fator de escala de cada componente é encon-

trada ao se usar a equação de estado para resolver a equação de conservação da energia

(2.8). O parâmetro da equação de estado da matéria escura e da matéria bariônica (ma-

téria atrativa) é ω = 0, donde encontramos que a relação entre a densidade da matéria

gravitante ρm e o fator de escala do Universo é escrita como

ρm = (ρ
b
+ ρ

d
) ∝ a−3 , (2.9)

sendo ρ
b

a densidade de matéria bariônica e ρ
d

a densidade de matéria escura. Existindo

uma fonte de energia escura com o parâmetro da equação de estado escrita genericamente

como ω, temos que, nesse caso, a relação entre a densidade de energia ρω e o fator de escala

do Universo é escrita como

ρω ∝ a−3(1+ω) . (2.10)

Para o caso do vácuo, ω = −1 e ρω = ρ
Λ
∝ Constante. O atual melhor ajuste para a medida
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do parâmetro da equação de estado da energia escura é

ω = −1.006+0.067
−0.068 ,

obtido a partir da análise conjunta dos dados do WMAP combinadas com as medidas de

distância de Supernovas do tipo Ia (SN) e as Oscilações Acústicas de Bárions (BAO) na

distribuição de galáxias [96] 2.

Usualmente as densidades de energia das diferentes componentes de energia do

Universo são dadas em relação à chamada densidade crítica ρc definida a partir da defini-

ção do parâmetro de Hubble H(t) ≡ ȧ/a e da equação de Friedmann (2.3), considerando

o caso plano (k = 0) e energia do vácuo nula Λ = 0, ou seja (ver [2], p. 38, e também [74])

ρc ≡
3

8

H2
0

πG
= 1.88× 10−29 h2 g cm−3 = 8.1× 10−47 h2 GeV 4 ,

onde h é a constante de Hubble em unidades de 100 km s−1 Mpc−1.

A razão entre a densidade de energia e a densidade crítica é chamada de parâ-

metro de densidade e é representada pela letra grega ômega, Ω. Assim, o parâmetros de

densidade da matéria é dado por

Ωm =
8πG

3H2
ρm =

ρm

ρc

, (2.11)

(onde ρm = ρ
b
+ρ

d
, sendo ρ

b
a densidade de matéria bariônica e ρ

d
a densidade de matéria

escura) da energia do vácuo,

Ω
Λ
=

8πG

3H2
ρ

Λ
=

ρ
Λ

ρc

(2.12)

e da curvatura,

Ω
k
= − c2k

a2H2
=

ρ
k

ρc

. (2.13)

Considerando o caso plano, os dados atuais indicam que a energia do vácuo é, de

fato, a contribuição maior para a densidade de energia do Universo, onde (para a análise

conjunta dos dados do WMAP7 combinados com as últimas medidas de distância a partir
2Interessantes comentários sobre as relações universais do valor de ω podem ser encontrados, por exemplo, na ref.

[154], §6.
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das Oscilações Acústicas de Bárions (BAO) na distribuição de galáxias e a medida da

constante de Hubble H0 [55])

Ω
Λ0

= 0.725± 0.016 ,

e o parâmetro de densidade da matéria é igual a

Ωm0 = 0.275± 0.015 .

onde Ωm0 = Ω
b0
+ Ω

d0
.

(a) (b)

(c)
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Figura 2.1: Vínculos estatísticos de Supernovas (SNe ou SN), Oscilações Acústica de Bárion (Baryon
Acoustic Oscillations - BAO), Radiação Cósmica de Fundo (Cosmic Microwave Background - CMB) e
medidas da constante de Hubble H0 . (a) Modelo ΛCDM - Constante Cosmológica mais matéria escura fria
- com contornos de confiança em 68.3%, 95.4% e 99.7% sobre ωΛ e Ωm [155]. (b) Contornos de confiança em
68.3%, 95.4% e 99.7% sobre ω e Ωm , para um Universo plano [155]. (c) Análise conjunta sobre o parâmetro
constante ω da equação de estado da energia escura, e o parâmetro de curvatura Ωk . Os contornos mostram
68% e 95% de nível de confiança [55].

Na figura 2.1 é apresentado alguns dos principais vínculos estatísticos encontra-

dos na literatura atual de Cosmologia cobrindo os planos Ωm−Ω
Λ

e Ωm−ω [155], e também

o plano ω − Ω
k

[55]. Os vínculos estatísticos usados nessas três análises levam em consi-

deração dados observacionais de Supernovas (SN), Oscilações Acústica de Bárion (Baryon
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Acoustic Oscillations - BAO) e Radiação Cósmica de Fundo (Cosmic Microwave Background -

CMB).

Por fim, o parâmetro de densidade total Ωt é definido como a densidade de ener-

gia relativa a densidade crítica, ou seja,

Ωt =
ρt

ρc

. (2.14)

Reescrevendo a equação de Friedmann (2.3) em termos da densidade de energia total, ou

seja,
kc2

a2
= H2(Ωt − 1) , (2.15)

vemos que quando Ωt = 1, k = 0 e o Universo é espacialmente plano. Para os casos onde

Ωt < 1 e Ωt > 1, o Universo será aberto (k = −1) e fechado (k = +1), respectivamente (ver,

por exemplo, [156], p.7 e [157], p.13).

Medidas do espectro de potência usando galáxias vermelhas luminosas observa-

das no SDSS, dados de SN e as medidas do experimento WMAP, fornecem conjutamente

uma restrição para o parâmetro de densidade total do Universo de [96]

Ωt = 1.006± 0.006 . (2.16)

Ou seja, o Universo apresenta uma distribuição de energia consistente com uma geometria

plana.

2.1.3 Idade do Universo

Das equações (2.3), (2.9) e (2.10), juntamente com o redshift z, definido em termos

do fator de escala do Universo e da temperatura da radiação cósmica de fundo Tγ (sendo

T0 a temperatura da RCF hoje) como

z + 1 =
a0

a
=

Tγ

T0

, (2.17)

encontramos que idade do Universo constituído de matéria bariônica, matéria escura e
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energia escura em um dado redshift z é dada por

t(z) =
1

H0

0∫
∞

dz′

(1 + z′) [Ωm0(1 + z′)3 + Ωω0(1 + z′)2(1+3ω) + Ω
k0
(1 + z′)2]

1/2
,

onde Ωω0 é o parâmetro de densidade da fonte de energia escura hoje, definido como a ra-

zão entre a densidade de energia escura ρω0 e a desidade ρc0 crítica do Universo hoje (para

uma época qualquer, Ωω ≡ ρω/ρc). Em termos do parâmetro de Hubble H(z) normalizado

por H0 , a idade do Universo também pode ser escrita como

t(z) =
1

H0

0∫
∞

dz′

(1 + z′)E(z′)
(2.18)

onde

E(z′) ≡ H(z′)/H0 =
[
Ωm0(1 + z′)3 + Ωω0(1 + z′)2(1+3ω) + Ω

k0
(1 + z′)2

]1/2
.

Essa equação se comporta adequadamente aos modelos que levam a matéria es-

cura fria em consideração, como deduções da idade do Universo a partir de estudos de

formação de estruturas usando a radiação cósmica de fundo e estruturas em grande escala

[55, 158], onde a idade do Universo hoje t0 obtida é

t0 = 13.76± 0.11 Ganos ,

e através de medidas da altura dos picos acústicos e a distância comóvel à última super-

fície de espalhamento através do posicionamento desses picos [159], onde obtém-se uma

idade para o Universo bastante aproximada a essa,

t0 = 13.73+0.16
−0.15 Ganos .

2.2 Parametrizando as componentes de energia

Um caminho bastante útil na análise da evolução das componentes de energia do

Universo é impor uma normalização a essas componentes em relação à quantidade de
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energia total. Desse modo, por vezes, vamos considerar a parametrização das densidades

de energia no estudo da evolução do Universo convenientemente escritas nas formas:

Ω
b
(z) ≡ Ω

b0
(1 + z)3

[E(z)]2
(2.19)

Ω
d
(z) ≡ Ω

d0
(1 + z)3

[E(z)]2
(2.20)

Ωm(z) ≡ (Ω
b0
+ Ω

d0
) (1 + z)3

[E(z)]2
(2.21)

Ωω(z) ≡ Ωω0 (1 + z)3+ω

[E(z)]2
, (2.22)

onde E(z) ≡ H(z)/H0 =
[
Ωm0(1 + z)3 + Ωω0(1 + z)2(1+3ω) + Ω

k0
(1 + z)2

]1/2. Da equação de

Friedmann (2.3) escrita para o tempo presente, a relação entre os parâmetros de densidade

pode ser escrita como

Ω
k0

= 1− Ωm0 − Ωω0 , (2.23)

em geral chamado de condição de normalização. Observe que, para o tempo presente,

essa nova parametrização fornece Ωm0 = Ωm0 , Ω
b0
= Ω

b0
, Ω

d0
= Ω

d0
e Ωω0 = Ωω0 .

Considerando as relações apresentadas, para o caso geometricamente plano do

Universo preenchido com uma densidade de matéria Ωm(z) [bariônica Ω
b
(z) mais escura

Ω
d
(z)] e Ωω(z) em densidade de energia escura, a evolução dos parâmetros de densidade

Ω
i
(z) nas formas (2.19-2.22) em correspondência ao redshift z descrito pela equação (2.17)

é mostrada na figura 2.2 assumindo a equação de estado para alguns valores de ω, e para

Ωm0 = 0.2 e Ωm0 = 0.3, afim de tornar viável uma análise da representação da componente

de matéria diante da existência de uma energia escura.

Levando em consideração o limite inferior e superior do redshift onde Ωω ≪ Ωm

apresentados nos gráficos das figura 2.2, vemos que esse resultado sugere uma transição

para o limite Einstein-de Sitter (Ωt = Ωm = 1) com o redshift crescente.

Novamente para o caso plano, a idade do Universo em um determinado redshift

z (descrito pela equação (2.17)) está ilustrada na figura 2.3(a) assumindo a equação de es-

tado para valores ω < −1/3 assim como necessária para produzir um Universo acelerado

(ver § 2.1.1).
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Figura 2.2: Evolução das componentes de energia do Universo com o redshift. (a) As diferentes
representações correspondem a evolução de cada componente de energia (ou parâmetro de densi-
dade) separadamente levando em consideração o modelo ω = −1.0 (ΛCDM ), ω = −1.5 (Fantasma),
ω = −0.5 (Quintessência), considerando em todos os casos Ωb0 = 0.0458. (b) Mesmo gráfico apresen-
tado em (a) em uma nova escala com ênfase nos valores dos parâmetros de densidade hoje (z = 0) e
nos cruzamentos de dominação de cada componente.
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Figura 2.3: Evolução das componentes de energia com a Idade do Universo (k = 0) para os
modelos tipo ΛCDM , campo fantasma e Quintessência. (a) Evolução da idade do Universo com o
redshift com e sem a presença de uma componente de energia escura. A existência da energia escura
(linhas contínuas) torna a idade do Universo maior em relação a idade do Universo sem energia
escura. (b) Considerando Ωb0 = 0.0458, as diferentes cores correspondem a diferentes modelos da
parametrização ω = −1.0 do modelo ΛCDM , do campo fantasma (ω = −1.5) e de Quintessência
(ω = −0.5), de acordo com as legenda.
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Os gráficos dessa figura mostram que a idade do Universo é sensível a equação de

estado em baixos redshifts (z < 10). Isso significa que em tempos primordiais a densidade

de energia da matéria teria excedido a densidade de energia escura, pois essa energia, por

violar a condição de energia forte, diminui numa taxa muito mais lenta que a matéria à

medida que o Universo expande [160] 3. Ainda na figura 2.3 ilustramos esse comporta-

mento mostrando a evolução temporal das componentes de energia do Universo através

dos parâmetros de densidade convenientemente descritos pelas relações (2.19-2.22).

Essas relações implicam que a idade do Universo seja aproximadamente 1 × 109

anos já em z = 6, independente do modelo cosmológico considerado. Usando as mesmas

relações, a idade do Universo despresando a existência da energia escura (Ωω = 0 nas

relações apresentadas) estaria restrita a um menor intervalo de tempo, ou seja, entre 11 <

t0 < 12 Ganos, um resultado conflitante perante a idade das estruturas mais velhas do

Unverso.

Esses resultados podem ser comparados com a idade do Universo inferida pelo

projeto Hubble Space Telescope Key Project (HST),

t0 = 13.7± 0.38 (erros aleatórios) (2.24)

t0 = 13.7± 0.75 (erros sistemáticos) (2.25)

t0 = 13.7± 1.50 (erros aleatórios + erros sistemáticos) ,

obtidas, respectivamente para H0 = 73 ± 2, H0 = 73 ± 4 e H0 = 73 ± 8, estipulados

através dos métodos de alta precisão de medida de distância luminosidade de objetos

astronômicos como cefeidas e supernovas do tipo Ia [162].

2.3 Concordância cósmica

Os cosmólogos em geral baseam-se nesses parâmetros cosmológicos para encon-

trar o modelo ideal e sugerir o conjunto de dados mais adequado para justificar o presente
3A representação das condições de energia usando um fluido perfeito caracterizado pelo tensor energia-momento

descrito na forma (1.2), reduz a condição de energia forte a ρ + 3p ≥ 0, estipulando que qualquer observador presente
num campo de velocidade uµ do tipo tempo obtenha uma medida da densidade de matéria sempre não negativa (ver,
por exemplo, [161], §2.3.2).
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Universo. Esses parâmetros constituem o menor conjunto que pode ser comparado com o

conjunto de dados cosmológicos atuais, um modelo comumente referido como o modelo

da concordância cósmica e, também, o modelo cosmológico padrão.

Na tabela 2.1 resumimos o conjunto de parâmetros cosmológicos já descritos e

que serão usados nesta tese. Os valores apresentados foram obtidos pelo projeto WMAP

usando um conjunto de ajustes cosmológicos, levando em consideração o modelo cos-

mológico ΛCDM na análise dos dados do WMAP7 combinados com as últimas medidas

de distância a partir das Oscilações Acústicas de Bárions na distribuição de galáxias e a

medida da constante de Hubble H0 [55].

Tabela 2.1: Conjunto dos parâmetros cosmológicos. São mostrados os valores obtidos usando o modelo
cosmológico ΛCDM em uma análise conjunta dos dados do WMAP7 combinados com as últimas medidas
de distância a partir das Oscilações Acústicas de Bárions (BAO) na distribuição de galáxias e a medida da
constante de Hubble H0 [55].

Parâmetro Símbolo Valor
Parâmetro de Hubble h 0.702± 0.014 km s−1 Mpc−1

Densidade da energia escura ΩΛ0 0.725± 0.016
Densidade da matéria total Ωm0 0.275± 0.015
Densidade da matéria bariônica Ω

b0
0.0458± 0.0016

Densidade da matéria escura Ω
d0

0.229± 0.015
Idade do Universo hoje t0 13.76± 0.11 Ganos

Entre os parâmetros cosmológicos não mencionados anteriormente, gostaríamos

de enfatizar que somente o parâmetro de densidade da radiação Ω
rad

é medido direta-

mente. Esse parâmetro foi inferido a partir da densidade de energia dominante na RCF

através do espectrofotómetro FIRAS a bordo do satélite COBE, determinando

Ω
rad

= 2.47× 10−5 h2 ,

um valor extremamente pequeno quando comparado aos demais parâmetros de densi-

dade. Como a radiação é importante somente em grandes redshifts (z & 1000), então

podemos desprezar, com boa aproximação, a contribuição dessa componente em nossos

cálculos. E desse modo, apresentamos a maioria dos ingredientes presentes na descrição

dos modelos cosmológicos em geral. Mais detalhes sobre os vários modelos cosmológicos,

veja, por exemplo, as referências [2, 163, 164, 3, 165, 4, 142, 99].



CAPÍTULO 3

MODELO DE DECAIMENTO DO VÁCUO EM MATÉRIA ESCURA

A ideia da energia do vácuo decair em outros campos surgiu, assim como outras

várias propostas, como uma hipótese a descrever o problema do ajuste fino ou incompati-

bilidade entre o pequeno valor observacional da constante cosmológica e o valor previsto

pelas teorias de campo quântico que, como vimos, excede o valor observacional em até

120 ordens de magnitude.

Baseados no problema da constante cosmológica e no fato das observações a in-

dicarem como o melhor ajuste, foi proposto que Λ é pequeno hoje porque o Universo é

velho e a sua energia decaiu. Desse modo, foram propostos modelos de decaimento do

vácuo (alguns desses modelos, por exemplo, compreendem ou são citados nas referências

[114, 166, 167]).

Seguindo o cenário dominado pelo vácuo decaindo em matéria escura sugerido

por Alcaniz & Lima [113] (uma rediscussão do modelo de proposto por Wang & Meng

[114]), que também chamaremos de Λ(t)CDM , apresentaremos as expressões que carac-

terizam as densidades da matéria escura e da matéria bariônica, e as equações básicas que

descrevem o Universo.

Seguimos o comportamento dessas componentes desde a recombinação primor-

dial do hidrogênio e analisamos suas evoluções levando em consideração vários processos

físicos que atuam sobre a componente bariônica da matéria durante e após essa fase 1.

Neste capítulo vamos descrever a dinâmica da expansão do Universo aplicando
1Os processos físicos de esfriamento e aquecimento que atuam na matéria bariônica são apresentados no capítulo 5.

31



Capítulo 3. Modelo de decaimento do vácuo em matéria escura 32

as equações de campo gravitacional de Einstein juntamente com a suposição sobre a forma

da densidade de matéria escura, dentro do contexto do decaimento do vácuo sugerido por

Alcaniz & Lima (e consequentemente da energia escura).

3.1 Decaimento do vácuo em matéria escura

Considerando as equações de campo de Einstein na forma

Gµν =
8πG

c4

(
T µν +

c4Λ

8πG
gµν
)

, (3.1)

tem-se que Gµν = Rµν − 1
2
Rgµν é o tensor de Einstein em termos do tensor de Ricci, Rµν , e

do escalar de curvatura, R. Nessa equação, os campos de matéria e partículas de matéria

escura são representados pelo tensor de energia-momento T µν .

De acordo com as identidades de Bianchi, as equações de campo de Einstein (3.1)

implicam que Λ seja necessariamente uma constante em dois casos:

i) se T µν = 0;

ii) se T µν se conserva separadamente, isto é, uµT
µν ;ν = 0 .

O resultado desses dois casos implica dizer que a existência de um decaimento

do vácuo em outros campos é viável somente a partir da existência prévia de algum tipo

de componente (por exemplo, matéria ou radiação) não nula, de modo que a presença

de um termo cosmológico variável resulta em um acoplamento entre o tensor de energia

momento e o termo Λ.

Supondo o vácuo acoplado à matéria escura e, novamente, levando em conside-

ração as identidades de Bianchi, as equações de campo de Einstein (3.1) implicam que

uµT µν ;ν = uµ

(
c4Λ

8πG
gµν
)
;ν , (3.2)

onde T µν = ρ
d
uµuν é o tensor de energia momento da matéria escura. A expressão (3.2) é
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equivalentemente escrita como

ρ̇
d
+ 3

ȧ

a
ρ

d
= −ρ̇v , (3.3)

onde é usado o fato de pv = −ρvc
2 [Eq. (2.5)]. Observe que agora aparece um termo de

fonte na equação da conservação da energia, dado pela variação da densidade de energia

do vácuo, ρv , definida 2 como ρv ≡ Λc2/8πG.

Dentro da concepção tradicional, a construção de um cenário cosmológico com

um termo Λ dinâmico tratava, primeiramente, de especificar uma lei de decaimento fe-

nomenológica para o vácuo e em seguida buscava-se estabelecer esse cenário. Por outro

lado, na idealização de Wang & Meng a lei do decaimento é deduzida a partir do efeito

que o vácuo tem sobre a evolução da matéria escura [114] (ver também [113]). Conside-

rando a energia do vácuo decaindo em matéria escura fria, a diluição dessa componente

da matéria será mais lenta que quando comparada com sua evolução padrão, ρm ∝ a−3.

Caracterizando esse desvio por uma constante ϵ, a densidade de matéria escura fica escrita

como

ρ
d
∝ a−3+ϵ , (3.4)

que levada à equação (3.3), expressa a densidade de energia do vácuo como

ρv = ρ̃v0 +
ϵ ρ

d0

3− ϵ

(
a

a0

)−3+ϵ

, (3.5)

onde ρ̃v0 corresponde ao valor do estado fundamental do vácuo. O índice zero significa o

valor do parâmetro hoje. A expressão (3.5) representa uma generalização de muitas leis

de decaimento fenomenológicas encontradas na literatura, assim como descrito por Wang

& Meng [114] e encontrados nas referências [168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175].

Esses parâmetros estão relacionados por

ρt = ρ
b
+ ρ

d
+ ρv

= ρ
b0
(1 + z)3 +

3ρ
d0

3− ϵ
(1 + z)3−ϵ + ρ̃v0 ,

2Na maioria dos modelos deseja-se largar o pressuposto de que a densidade de energia do vácuo é constante, e nós
portanto, identificaremos a densidade do vácuo por ρv (consequentemente, Ωv será a representação do parâmetro de
densidade do vácuo).
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onde ρt é a densidade total do Universo e ρ
b

é a densidade de bárions. Considerando o

Universo espacialmente plano, obtem-se a equação de normalização

Ω̃v0 = 1− 3

3− ϵ
Ω

d0
− Ω

b0
, (3.6)

onde Ω
b0

≡ ρ
b0
/ρc0 , Ω

d0
≡ ρ

d0
/ρc0 e Ω̃v0 ≡ ρ̃v0/ρc0 , sendo ρc0 = 3H2

0
/8πG o valor atual da

densidade de energia crítica do Universo.

Importantes vínculos termodinâmicos foram colocados sobre o intervalo de vali-

dade dos valores de ϵ. O trabalho de Alcaniz & Lima [113], por exemplo, argumenta que

o parâmetro ϵ quantificando a taxa de decaimento do vácuo deve ser positivo na presença

se criação de partículas para que a segunda lei da Termodinâmica seja obedecida.

3.2 Parametrizando as componentes de energia no modelo Λ(t)CDM

No estudo da evolução das componentes de energia do Universo, vamos analisar

os parâmetros de densidade em termos da contribuição relativa de cada uma dessas com-

ponentes à expansão de Hubble H(z). Para isso, vamos considerar a parametrização das

densidades de energia no estudo da evolução do Universo Λ(t)CDM convenientemente

escritas nas formas:

Ω
b
(z) ≡ Ω

b0
(1 + z)3

[E(z)]2
(3.7)

Ω
d
(z) ≡ Ω

d0
(1 + z)3−ϵ

[E(z)]2
(3.8)

Ωm(z) ≡ Ω
b0
(1 + z)3 + Ω

d0
(1 + z)3−ϵ

[E(z)]2
(3.9)

Ωv(z) ≡
Ω̃v0 +

ϵΩ
d0

3− ϵ
(1 + z)3−ϵ

[E(z)]2
, (3.10)

onde, Ev(z) ≡ H(z)/H0 =

[
Ω

b0
(1 + z)3 +

3Ω
d0

3− ϵ
(1 + z)3−ϵ + Ω̃v0

]1/2
. Da equação de

Friedmann (2.3) escrita para o tempo presente, a relação entre os parâmetros de densi-
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dade pode ser escrita como

Ω
k0

= 1− 3

3− ϵ
Ω

d0
− Ω

b0
− Ω̃v0 , (3.11)

uma condição de normalização no modelo Λ(t)CDM . Observe que, para o tempo pre-

sente, essa nova parametrização fornece Ωm0 = Ωm0 , Ω
b0
= Ω

b0
, Ω

d0
= Ω

d0
e Ωv0 = Ωv0 .

Considerando as relações apresentadas para o caso geometricamente plano do

Universo preenchido com uma densidade de matéria Ωm(z) [bariônica Ω
b
(z) mais escura

Ω
d
(z)] e uma densidade de energia escura Ωv(z) decaindo em matéria escura, a evolução

dos parâmetros de densidade Ω
i
(z) nas formas (3.7-3.10) em correspondência ao redshift z

(descrito pela equação (2.17)) é mostrada na figura 3.1 assumindo os valores Ω
b0
= 0.0458

e Ω
d0
= 0.229 [55] para alguns valores de ϵ.

Levando em consideração o limite inferior e superior de z onde Ωv ≪ Ωm nos

gráficos da figura 3.1, note que eles sugerem uma transição mais rápida para o limite

Einstein-de Sitter (Ωt = Ωm = 1) com z crescente.

3.2.1 Idade do Universo no modelo Λ(t)CDM

Com o auxílio das equações (3.4) e (3.5), encontramos que a equação de Fried-

mann (2.3) (caso plano ou k = 0) para esse modelo cosmológico, Λ(t)CDM , escreve-se

H = H0

[
Ω

b0
(1 + z)3 +

3Ω
d0

3− ϵ
(1 + z)3−ϵ + Ω̃v0

]1/2
. (3.12)

A partir dessa equação encontra-se todos os observáveis, como a idade do Uni-

verso em um dado redshift expressa por (Fig. 3.2)

t(z) =
1

H0

0∫
∞

dz′

(1 + z′)

[
Ω

b0
(1 + z′)3 +

3Ω
d0

3− ϵ
(1 + z′)3−ϵ + Ω̃v0

]1/2 . (3.13)

A equação da idade (3.13) é a expressão que nos fornecerá a idade dos objetos

analisados, e mesmo a idade do próprio Universo, para o modelo Λ(t)CDM analisado
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Figura 3.1: Evolução das componentes de energia com o redshift - Λ(t)CDM . (a) Plano (1 + z) − Ωi

mostrando a evolução dos parâmetros de densidade Ωi (Ωm = Ωb +Ωd ) desde o início da recombinação em
z ≈ 1640, até hoje (z = 0). (b) Mesma análise apresentada em (a) no intervalo 1 ≤ z + 1 ≤ 8. Em todos os
cálculos Ωb0 = 0.0458, Ωb0 = 0.229, h = 0.702. As diferentes cores correspondem a diferentes modelos da
parametrização ϵ do modelo Λ(t)CDM de acordo com as legendas.
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Figura 3.2: Evolução das componentes de energia com a Idade do Universo - Λ(t)CDM . (a) As dife-
rentes cores correspondem a diferentes modelos da parametrização ϵ do modelo Λ(t)CDM de acordo com
as legendas. (a) Plano Ωi − tUniverso mostrando a idade do Universo tUniverso de acordo com a evolução
dos parâmetros de densidade Ωi . (b) Plano (1 + z)− tUniverso mostrando que a existência da energia escura
(linha contínua) torna a idade do Universo maior em relação a idade do Universo (linha pontilhada) sem
energia escura [t0(Ωv = 0) = 11.39 Ganos < t0(Ωv ̸= 0)].
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nesta tese. Ela também pode ser escrita como

t(z) =
1

H0

0∫
∞

dz′

(1 + z′)Ev(z
′)

(3.14)

onde Ev(z
′) =

[
Ω

b0
(1 + z′)3 +

3Ω
d0

3− ϵ
(1 + z′)3−ϵ + Ω̃v0

]1/2
.



CAPÍTULO 4

EVOLUÇÃO DAS PERTURBAÇÕES LINEARES NAS COMPONENTES

DE MATÉRIA

Na teoria padrão da origem das estruturas de matéria no Universo, elas cresceram

devido à instabilidade gravitacional de pequenas flutuações (perturbações) na densidade

de matéria escura, bárions e fótons, no Universo primordial.

Através da análise estatística dessas perturbações de densidade, impressas nas

distribuições de galáxias e na radiação cósmica de fundo, é possível obter informações

sobre os constituintes do Universo, as escalas de tempo (ou, equivalentemente, de tem-

peratura da RCF) e talvez até mesmo sobre a física do Universo primordial, como por

exemplo, conhecermos a natureza da inflação cosmológica que, entre outras coisas, su-

gere vias que possibilitariam a descrição da origem dessas perturbações através de algum

mecanismo físico viável.

No cenário dominado pelo vácuo decaindo em matéria escura, apresentaremos as

expressões que caracterizam a evolução temporal do contraste de densidade da matéria

escura e da matéria bariônica, que por vezes, nos possibilitará conhecer as consequências

que surgem devido à interação dessas duas componentes.

Seguimos essa evolução desde o início da recombinação primordial do hidrogê-

nio, levando em consideração os cálculos exatos das equações hidrodinâmicas e os meca-

nismos físicos presentes durante e após a recombinação primordial do hidrogênio.
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4.1 Equações básicas

Apresentamos a seguir as equações que governam o crescimento das flutuações

de densidade na matéria. A formação e evolução das estruturas primordiais é descrita

no contexto neo-newtoniano de um Universo expandindo aceleradamente. A análise é

realizada para um fluido composto por duas componentes - a matéria escura fria (não-

colisional) e a matéria bariônica (colisional) - que interagem somente pela força da gravi-

dade. O contraste de densidade da matéria escura e da matéria bariônica são definidos

respectivamente como δ
d
≡ δρ

d
/ρ

d
e δ

b
≡ δρ

b
/ρ

b
, onde δρ

d
e δρ

b
são as flutuações sobre o

valor médio das duas componentes de energia.

Para o cálculo numérico da evolução das perturbações, supõe-se um perfil de den-

sidade Top-Hat, ou seja, uma flutuação esfericamente simétrica variando somente com o

tempo. Consistente com esse perfil de densidade, o contraste de densidade e a dependên-

cia linear para a velocidade própria v⃗ci do fluido (relativa a alguma origem arbitrária) são

escritos como

ρi(t) = ρ̄i(t) + ρ1i(t) = ρ̄i(t)[1 + δi(t)] e v⃗ci(t) = Hr⃗ + v⃗1i(t) , (4.1)

onde ρ̄
i

é a densidade de background (média do Universo) da componente i, que por sua

vez representa matéria bariônica (b) ou matéria escura (d), r⃗ é o vetor-posição de um ele-

mento do fluido em relação a um referencial arbitrário e v⃗1i é a velocidade peculiar da

nuvem relativa a expansão geral. Levando essas equações perturbadas para as equações

da hidrodinâmica (ver seção 4.1.1) obtemos as expressões que descrevem a evolução de

cada flutuação.

A evolução dessas duas componentes é bastante diferente. Na era da radiação os

bárions e os fótons estão fortemente acoplados, enquanto que a matéria escura não. Seria,

dessa forma, mais interessante analisar a evolução das flutuações da matéria escura e da

matéria bariônica separadamente. Mas antes, vamos apresentar as equações da hidrodi-

nâmica.
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4.1.1 Descrição hidrodinâmica

Como já mencionado, a matéria escura e a bariônica são tratadas como dois flui-

dos interagindo somente pela força da gravidade. A energia escura atua apenas como

uma componente de fundo.

A evolução das componentes de matéria bariônica e matéria escura é dada pelas

equações da hidrodinâmica [139, 181]:

• A equação da continuidade,

∂ρ

∂t
+ ∇⃗ · (ρυ⃗) = 0 ; (4.2)

• Equação do movimento (Equação de Euler),

dυ⃗

dt
+ (υ⃗ · ∇⃗)υ⃗ = −∇⃗ϕ− ∇⃗P

ρ
− 4

3

σ
T
bT 4

γxe

mpc
(υ⃗ −Hr⃗) , (4.3)

onde H = ȧ/a; ρ é a densidade da componente material; σ
T

é a seção de choque Thomson;

b = 4/c vezes a constante de Stefan-Boltzmann; Tγ é a temperatura da radiação; xe é o

grau de ionização 1; υ⃗ = Hr⃗+ u⃗ é a velocidade local do fluido em relação a um referencial

arbitrário, ou seja, é a velocidade de expansão mais a velocidade peculiar da flutuação,

sendo r⃗ o vetor-posição de um elemento do fluido nesse referencial arbitrário e u⃗ é a ve-

locidade peculiar do fluido relativa à expansão geral; ϕ é o potencial gravitacional e P é a

pressão cinética do gás. O último termo na equação (4.3) é devido ao arraste da radiação

cósmica de fundo [4], que é importante na fase da recombinação primordial [16]. Nessa

equação, mp é a massa do próton;

• A equação de Poisson é

∇2ϕ = 4πGρ , (4.4)

onde G é a constante gravitacional.
1O grau de ionização é discutido no capítulo 5 (vide equação 5.1).
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4.1.2 Descrição Termodinâmica da componente bariônica

Quando a densidade da componente de matéria bariônica (prótons, elétrons e

hidrogênio) começa a aumentar, ela pode ser tratada como um gás ideal, cuja equação de

estado é dada por

P = N
A
k

B
ρ

b
(1 + xe)Tm , (4.5)

onde Tm é a temperatura da matéria, k
B

a constante de Boltzmann e N
A

é o número de

Avogadro. A pressão está relacionada com a taxa de variação da energia interna do gás

que, por unidade de massa da matéria bariônica, é dada por

U =
3

2
N

A
k

B
Tm(1 + xe) , (4.6)

que obedece a lei de conservação da energia (primeira lei da Termodinâmica)

dU

dt
= −L+

P

ρ2
b

dρ
b

dt
, (4.7)

sendo L a chamada função de esfriamento, que leva em conta os processos físicos de

esfriamento e aquecimento2. Na equação (4.6), a contribuição das moléculas de hidrogênio

foi desprezada, pois a fração dos átomos de hidrogênio é muito maior que a fração das

moléculas de hidrogênio.

4.1.3 Evolução do contraste de densidade

Vamos tratar a matéria escura fria e a matéria bariônica como dois fluidos inde-

pendentes acoplados somente pela gravidade. Como a matéria escura é tratada como

sendo acolisional, ela não está submetida ao arraste dos fótons e nem aos outros efeitos

físicos que aparacem na matéria bariônica e estão incluidos no esfriamento.

(i) Contraste de densidade de matéria escura

Como vimos anteriormente, a lei de evolução da densidade de matéria bariô-

nica no modelo Λ(t)CDM é a mesma que no modelo com constante cosmológica

ΛCDM , mas a matéria escura agora obedece uma lei de decaimento caracterizada
2A função de esfriamento L, juntamente com os processos de esfriamento e aquecimento, é discutida no capítulo 5.
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pelo valor do parâmetro de decaimento ϵ, como mostrado na expressão (3.4).

O contraste de densidade de matéria escura é escrita como

δ
d
(z) =

Ω
b
+ Ω

d
(1 + z)−ϵ

Ω
d
(1 + z)−ϵ δ

dm
, (4.8)

onde δ
dm
(z) = δρ

d
/ρm , sendo ρm(z) = ρ

d0
(1 + z)3−ϵ + ρ

b0
(1 + z)3. Modelado para o

perfil de densidade Top-Hat, a flutuação da componente escura da matéria é escrita

como

ρ
d

= ρ̄
d
(1 + δ

d
)

= ρc0(1 + z)3−ϵΩ
d0
(1 + δd) , (4.9)

onde usamos a definição Ω
d0
≡ ρ

d0
/ρc0 .

Consistente com o perfil de densidade variando somente no tempo, a veloci-

dade da nuvem também apresenta um perfil linear, convenientemente expressa por

v⃗
d
= Hr⃗ + v

1d
(t)

r⃗

r
d

(4.10)

onde v
1d

r⃗/r
d

é a velocidade peculiar da nuvem de matéria escura. Com perfil de

densidade Top-Hat, a massa de matéria escura da nuvem M
d

contida dentro de um

volume esfericamente simétrico de raio r
d
, é

M
d
=

4πρc0

3
r 3
d
Ω

d0
(1 + z)3−ϵ(1 + δ

d
) . (4.11)

A equação para a evolução do contraste de densidade de matéria escura δ̇
d

é

encontrada a partir da substituição das soluções perturbadas (4.9) e (4.10) nas equa-

ções hidrodinâmicas da matéria escura (4.2), (4.4) e na equação de movimento (4.3)

sem o termo de arraste

δ̇d + 3(1 + δd)
v1d
rd

= 0 . (4.12)
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A equação da evolução da velocidade da nuvem de matéria escura é dada por

v̇
1d
+Hv

1d
+

4πGρ0crd

3
(1 + z)3

[
Ω

b
+ Ω

d
(1 + z)−ϵ

]
(δ

b
+ δ

d
) = 0 . (4.13)

A interação entre a matéria bariônica e a matéria escura está implícita na soma entre

os parâmetros de densidade e na soma entre os contrastes de densidade apresentada

no último termo da equação acima.

(ii) Contraste de densidade de matéria bariônica

O colapso da matéria bariônica é retardado com relação ao colapso da matéria

escura devido à interação dos bárions com a radiação cósmica de fundo (o arraste). E

como nossa análise inclui somente a massa bariônica que colapsa junto com a matéria

escura, nos nossos cálculos a massa bariônica não é conservada.

Para encontrar a expressão que relaciona a quantidade de matéria bariônica M
b

para uma dada massa de matéria escura, supomos que a massa de matéria bariônica

está contida dentro de um volume V
d

(de raio rd) de matéria escura, ou seja, V
b
= V

d
.

Essa relação é dada por

Mb(t) = M
d
(t)

Ω
b0

Ω
d0

(
Tγ

T0

)ϵ(
1 + δb
1 + δd

)
, (4.14)

onde os contrastes δ
d

e δ
b

são dados, respectivamente, pela equação (4.8) e pela ex-

pressão do contraste de matéria bariônica

δ
b
(z) =

Ω
b
+ Ω

d
(1 + z)−ϵ

Ω
b

δ
bm

, (4.15)

onde δ
bm
(z) = δρ

b
/ρm , sendo ρm(z) = ρ

d0
(1 + z)3−ϵ + ρ

b0
(1 + z)3. Modelado para o

perfil de densidade Top-Hat, a flutuação da matéria bariônica é dada por

ρ
b
= ρ̄

b
(1 + δ

b
) = ρc0(1 + z)3Ω

b0
(1 + δb) , (4.16)

onde usamos a definição Ω
b0

≡ ρ
b0
/ρc0 . E o perfil de densidade linear para a veloci-
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dade da nuvem de matéria bariônica é descrito como

v⃗
b
= Hr⃗ + v

1b
(t)

r⃗

r
d

. (4.17)

A equação para a evolução do contraste de densidade de matéria bariônica

δ̇
b

é encontrada mediante substituição das soluções perturbadas (4.16) e (4.17) nas

equações hidrodinâmicas da matéria escura (4.2), (4.4) e na equação de movimento

(4.3), cuja forma encontrada será

δ̇
b
+ 3(1 + δ

b
)
v
1b

r
b

= 0 . (4.18)

A equação da evolução da velocidade da nuvem de matéria bariônica é escrita

v̇
1b
+ v

1b

(
H +

4

3

σ
T
bT 4

γ
xe

mp c

)
+

4

3
πGr

b
ρc(1 + z)3

[
Ω

b
+ Ω

d
(1 + z)−ϵ

]
(δ

b
+ δ

d
)

−N
A
k

B

r
b

Tm(1 + xe) = 0 , (4.19)

onde Tm é a temperatura da matéria bariônica analisada no próximo capítulo [equa-

ção (5.4)] e mp é a massa do próton. Novamente, a interação entre a matéria bariônica

e a matéria escura está implícita na soma entre os parâmetros de densidade e na soma

entre os contrastes de densidade mostrada no penúltimo termo da equação (4.19).



CAPÍTULO 5

PROCESSOS FÍSICOS NA MATÉRIA BARIÔNICA

Em altos redshifts (z > 1400 ), a RCF mantém toda matéria bariônica totalmente

ionizada e as colisões, devido aos fótons da radiação, impedem a formação de sistemas

ligados gravitacionalmente [4]. O sistema fóton-bárion age como um único fluido.

Para z . 1400, a evolução dos bárions é influenciada por vários processos de

aquecimento e esfriamento. Quando z ∼ 1400, o plasma começa a se neutralizar for-

mando os átomos de hidrogênio. Esta é a chamada época da recombinação primordial do

hidrogênio.

Quando aproximadamente 80% da matéria já está neutralizada, ocorrem os últi-

mos espalhamentos da RCF. Essa última fase da recombinação tem duração em redshift de

∆z ∼ 80 e é conhecida como a última superfície de espalhamento da RCF [182].

Após a recombinação, resta ainda uma pequena fração ionizada da matéria, fun-

damental para a formação das moléculas.

Neste trabalho estamos considerando o conteúdo energético do Universo com-

posto de prótons, elétrons, hidrogênio, moléculas de hidrogênio, fótons, matéria escura e

energia escura.

Na nossa análise são levados em consideração vários processos físicos que atuam

na componente bariônica da matéria durante e após a era da recombinação, que são:

• Ionização colisional devido aos elétrons e ionização causada pela radiação cós-

mica de fundo;
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• Arraste das perturbações devido à RCF (pois a recombinação não ocorre instan-

taneamente);

• Esfriamento/aquecimento devido à recombinação;

• Esfriamento-Aquecimento Compton;

• Produção de hidrogênio molecular;

• Esfriamento devido às colisões das moléculas de H2 com elas mesmas e com o

hidrogênio atômico;

• Esfriamento Lyman-α

5.1 Processos físicos

5.1.1 O grau de ionização

O grau de ionização é a equação que nos diz como a época da recombinação se

processa. Utilizamos a taxa de recombinação encontrada por Peebles [183], que leva em

conta a expansão do Universo, a fotoionização devida à RCF e os próprios fótons que

surgem do processo de recombinação (Fig. 5.1):

dxe

dt
=

[
βe(1− xe)e

−[(B1−B2)/kBTγ ] −
arecx

2
e
ρ

b

mp

+ I

]
C . (5.1)

Nessa expressão xe = ne/n é a fração ionizada do gás primordial (grau de ionização),

isto é, a densidade do número de elétrons livres, ne , pela densidade do número total de

bárions livres e nos átomos de hidrogênio, n = np + n
H
= ρ

b
/mp , onde np é o número de

prótons por volume, n
H

é o número de átomos de hidrogênio por volume, ρ
b

a densidade

de matéria bariônica e mp a massa do próton. B1 e B2 são as energias de ligação do átomo

de hidrogênio no estado fundamental e no primeiro estado excitado, respectivamente.

O coeficiente de recombinação arec é dado por

arec = 2.84× 10−11T −1/2
m

cm3 s−1 ,
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Figura 5.1: Grau de ionização. As linhas representam a evolução numérica da ionização residual xe nos
planos formados com (a) o redshift z, e (b) o fator de escala a. Nas linhas contínuas Ωb0 = 0.0458 e nas
tracejadas Ωb0 = 0.01, enquanto a linha pontilhada é para Ωb0 = 0.071. Para comparação, Seager et al [185]
ilustram o fato de que a diferença em relação a aproximação de Peebles ([4], p.173) é modesta (ver também
[186], p.12, e [187], §4.3). Particularmente para as linhas contínuas, os destaques (e as regiões cinza claro)
mostram os valores do redshifts e do fator de escala no início i e no final f da era recombinação (rec) do
hidrogênio, além do intervalo ∆zrec e ∆arec de duração desse período. Por se tratar de um período cosmo-
lógico dominado por processos físicos existentes na interação exclusiva da radiação e a matéria bariônica, a
quantidade de matéria escura e a energia escura (ou seja, os valores de ϵ e ω) são parâmetros irrelevantes na
era da recombinação.

onde Tm é a temperatura da matéria. A taxa de fotoionização é dada por

βe = arec
(2πmekB

Tγ)
3/2

h3
e−(B2/kBTγ ) ,

onde Tγ = T0(1 + z) é a temperatura da radiação (e T0 = 2.725 K, sua temperatura hoje),

me a massa do elétron, k
B

a constante de Boltzmann e h a constante de Planck, e

C =
Λ2s,1s

Λ2s,1s + βe

,

é a probabilidade de um átomo de hidrogênio excitado decair via emissão de dois fótons

2s − 1s. Λ2s,1s = 8.23 s−1 é a taxa de decaimento de dois fótons do nível metaestável 2s
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para o estado fundamental 1s [4, 184].

Na expressão do grau de ionização também foi incluído o número de ionizações

colisionais por segundo [188] devido à colisão dos elétrons com os átomos de hidrogênio,

I = 1.23× 10−5N
A
xe(1− xe)ρb

k
B

B1

T 1/2
m

e−(B1/kBTm ) ,

sendo N
A

o número de Avogadro.

5.1.2 A temperatura da matéria

A função de esfriamento L

Da primeira lei da Termodinâmica, a taxa de variação da energia interna por uni-

dade de massa bariônica é descrita por

dU

dt
=

P

ρ2
b

dρ
b

dt
− L , (5.2)

onde L é a função de esfriamento, isto é, a perda de energia menos o ganho de energia

por unidade de massa. P é a pressão do gás dada pela equação (4.5) e U , a energia interna

por unidade de massa bariônica, dada pela equação (4.6).

Da equação (2.9) obtemos a taxa de variação da densidade da matéria bariônica

com relação ao tempo, isto é,
dρ

b

dt
= −3ρ

b

ȧ

a
. (5.3)

Usando as equações (4.5), (4.6) e (5.3) e as substituindo, juntamente com a função de es-

friamento L [Eq. (5.5)], na equação (5.2), obtemos a taxa de variação da temperatura da

matéria bariônica presente em uma nuvem de gás hidrogênio no tempo (Ver Apêndice C,

§C.2)
dTm

dt
= −Tm

[
ẋe

1 + xe

− 2
ȧ

a
+

2

3

δ̇
b

1 + δ
b

]
− 2

3

L

N
A
k

B
(1 + xe)

, (5.4)

onde o ponto sobre as variáveis significa a derivada temporal. Esta é a lei de temperatura

da matéria de uma nuvem com contraste δ
b
. A lei de temperatura da matéria do Universo

é dada pela equação (5.4) sem o último termo entre colchetes dessa expressão.
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A expressão geral da função de esfriamento L utilizada em nosso trabalho é escrita

como a soma de quatro processos de aquecimento-esfriamento (descritos logo abaixo),

L = LR + LC + LH2 + Lα , (5.5)

intimamente ligados ao arraste (xe) das flutuações de densidade da matéria bariônica de-

vido aos fótons da radiação cósmica de fundo. Na função de esfriamento foram incluídos

os seguintes mecanismos:

(A) Esfriamento devido à recombinação, LR

Quando o elétron é recombinado, ele adiciona energia cinética k
B
Tm ao plasma, e

mesmo decaindo com a emissão de um fóton, após ter recombinado num estado excitado,

no caso de uma nuvem opticamente fina, essa energia é perdida para suas vizinhanças

[189]. Consequentemente, durante a recombinação esse processo leva a um resfriamento

dado por

LR = −k
B
N

A
Tm

dxe

dt
, (5.6)

onde dxe/dt é dada pela equação (5.1).

(B) Esfriamento-aquecimento Compton, LC

Devido à interação energética entre os fótons da RCF e os elétrons do meio, o

espalhamento Compton tem um importante papel como mecanismo de troca de energia

na época da recombinação. Os elétrons de baixa energia absorvem a energia transmitida

pelos fótons mais energéticos (hν ≫ mev
2), enquanto os elétrons mais energéticos (hν ≪

mev
2) transferem parte de sua enegia para os fótons [190].

Assim, dependendo do grau de ionização do plasma primordial, esse mecanismo

pode levar a um aquecimento ou a um esfriamento do meio. O esfriamento-aquecimento
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Compton, LC , é dado por [183]

LC = −
4k

B
σ

T
bT 4

γ
xe

mpmec
(Tm − Tγ ) . (5.7)

Se a temperatura da matéria Tm for maior que a temperatura da radiação tem-se um es-

friamento; caso contrário, um aquecimento. Esse mecanismo tenta manter a temperatura

das nuvens primordiais próximas da temperatura da RCF. Após a recombinação (quando

xe ≪ 1) o espalhamento Compton não é mais capaz de se sobrepor ao espalhamento de-

vido à expansão e Tm cai mais rápido que Tγ .

(C) Esfriamento Lyman-α, Lα

Quando o colapso está mais avançado e a temperatura da nuvem (flutuação) au-

menta, Carlberg mostrou que os fótons Lyman-α da transição 2s − 1s podem, depois de

muitos espalhamentos, escapar da nuvem, vindo a ser uma importante fonte de esfria-

mento [191]. Esse esfriamento é expresso como

Lα = 1.25× 10−11C12

mp

Λ2s,1s

Λ2s,1s + C21

(erg s−1) , (5.8)

onde C21 = 1.2 × 10−6T−1/2
m

xenH
s−1 é a taxa de de-excitação colisional e C12 =

2C21e
− 1.19×105

Tm .

(D) Esfriamento devido ao hidrogênio molecular, LH2

Os principais catalisadores da formação das moléculas de H2 , os íon H− e H+
2 ,

eram destruídos pela RCF em redshifts maiores que 300 [192]. Após essa época, as molé-

culas de H2 começam a se formar eficientemente.

O esfriamento LH2 é adequado para temperaturas que estejam no intervalo

100 K ≤ Tm ≤ 105 K e é a fonte de esfriamento mais importante em z < 300.

Lepp e Shull [193, 194] encontraram um ajuste para o esfriamento devido à for-

mação das moléculas de hidrogênio LH2 como uma soma de termos, representando esfria-



Capítulo 5. Processos físicos na matéria bariônica 52

mentos vibracionais e rotacionais a partir de colisões entre átomos e moléculas de hidro-

gênio e colisões entre as moléculas de hidrogênio com elas próprias,

LH2 =
L
ρ

(erg g−1 s−1) (5.9)

onde

L = n
H2

 LRH

1 +
LRH

LRL

+
LV H

1 +
LV H

LV L

 (5.10)

e

LV H = 1.10× 10−13e
− 6744

Tm (5.11)

LV L =


8.18× 10−25n

H
T 1/2

m
e
− 1000

Tm para Tm ≥ 1635 K

11.45× 10−26n
H
e(

Tm
125 )−(

Tm
577 )

2

para Tm < 1635 K

(5.12)

LRH =


3.9× 10−19e

− 6118
Tm para Tm ≥ 1087 K

10−19.24+0.474y−1.247y2 para Tm < 1087 K

(5.13)

LRL =


(n0.77

H2
+ 1.2n0.77

H
)× 1.38× 10−22e

− 9243
Tm para Tm ≥ 4031 K

(n0.77
H2

+ 1.2n0.77
H

)× 10(−22.9−0.553y−1.148y2) para Tm < 4031 K

(5.14)

com y = log10(Tm/10
4) e onde n

H
e n

H2
são densidades de hidrogênio atômico e hidrogênio

molecular, respectivamente. O mecanismo de formação das moleculas de hidrogênio H2,

que contribui para o esfriamento LH2 , é descrito abaixo.



Capítulo 5. Processos físicos na matéria bariônica 53

Formação de moléculas de hidrogênio H2

A fração ionizada restante da época da recombinação é o catalisador da reação da

formação das moléculas H2. Há duas rotas (ou caminhos) principais de formação de H2

(vide [195] e [199], por exemplo), cujas reações finais são:

H− +H → H2 + e−

e

H+
2 +H → H2 +H+ .

As principais reações que levam a essas duas rotas estão apresentadas na tabela

5.1, que inclui os coeficientes das taxas das reações.

Assim, a abundância de H2 é determinada pelas abundâncias de H+
2 e H−. Uma

pequena parte das moléculas de H2 são destruídas através da reação (10). Então, a taxa de

formação do H2 via H− (reação 2) é

dn
H2

dt
= n

H
n

H−c2 − n
H2
n

H
c10 , (5.15)

e via H+
2 (reação 7),

dn
H2

dt
= n

H+
2

n
H
c7 − n

H2
n

H
c10 . (5.16)

Os íons H− e H+
2 alcançam o equilíbrio químico mais rápido que as escalas de

tempo dinâmicas ou cosmológicas. Assim, usando a condição de equilíbrio na equação

de balanço, calcula-se a taxa de abundância do íon H− (partícula por unidade de volume):

dn
H−

dt
= nenH

c1 − n
H
n

H−c2 − n
H−c3 − n

H+nH−c4 − n
H+nH−c5 = 0 ,

ou

n
H− =

nenH
c1

n
H
c2 + c3 + n

H+ (c4 + c5)
; (5.17)
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Tabela 5.1: Reações de formação do H2 e seus coeficientes da taxa de reação. Na terceira coluna são dadas as referências.

Reação Coeficientes das taxas Ref.

(1) H + e− → H− + hν c1 =



1.429× 10−18 T 0.7620
m T

0.1523 log10(Tm)
m T

−3.274×10−2 log210(Tm)
m cm3 s−1

para Tm ≤ 6000 K

3.802× 10−17 T
0.1998 log10(Tm)
m dex

[
4.0415× 10−5 log610(Tm)−

5.447× 10−3 log410(Tm)

]
cm3 s−1

para Tm > 6000 K

[195]

(2) H− +H → H2 + e− c2 =



1.3× 10−9 cm3 s−1

para Tm < 104 K

dex

[
−8.78 + 0.113 log(Tm)− 3.475× 10−2 log2(Tm)

]
cm3 s−1

para Tm ≥ 104 K

[196]

(3) H− + hν → H + e− c3 = 1.5× 10−2 T 2.4
γ exp(−8.75× 103/Tγ) cm3 s−1 [197]

(4) H− +H+ → 2H c4 = 7× 10−7 T
−1/2
m cm3 s−1 [195]

(5) H− +H+ → H+
2 + e− c5 =


2.291× 10−10 T−0.4

m cm3 s−1

para Tm < 19949 K

8.4258× 10−10 T−1.4
m exp(−1.301/Tm ) cm3 s−1

para Tm ≥ 19949 K

[195]

(6) H +H+ → H+
2 + hν c6 =


1.85× 10−23 T 1.8

m cm3 s−1

para Tm < 6700 K

5.81× 10−16 (Tm/56200)[−0.6657 log(Tm/56200)] cm3 s−1

para Tm ≥ 6700 K

[196]

(7) H+
2 +H → H2 +H+ c7 = 6.4× 10−10 cm3 s−1 [198]

(8) H+
2 + hν → H+ +H c8 = 1.1× 10−13 T 5.34

γ exp
(
−1.0× 104/Tγ

)
cm3 s−1 [197]

(9) H+
2 + e− → 2H c9 =


1.0× 10−8 cm3 s−1

para Tm < 617 K
1.32× 10−6T−0.76

m
cm3 s−1

para Tm ≥ 617 K

[195]

(10) H2 +H → 3H c10 =
kH(

kH

kL

)1/(1+n
H

/ncr)
s−1 [193]

onde ncr é a densidade numérica crítica, ncr = 10(4−0.416s−0.327s2) cm3, s = log
(

Tm
104

)
kH = 3.52× 10−9 e

− 43900
Tm cm3 s−1

e

kL =

 6.11× 10−14 e
− 29300

Tm cm3 s−1, se Tm ≥ 7390 K

2.67× 10−15 e
−
(

6750
Tm

)2

cm3 s−1, se Tm < 7390 K.



Capítulo 5. Processos físicos na matéria bariônica 55

e a taxa de abundância do íon H+
2 :

dn
H+
2

dt
= n

H+nH−c5 + n
H
n

H+c6 − n
H+
2

n
H
c7 − n

H+
2

c8 − n
H+
2

nec9 = 0 , (5.18)

ou

n
H+
2

=
n

H+ (nH−c5 + n
H
c6)

n
H
c7 + c8 + nec9

. (5.19)

Nessas equações, os coeficientes ci’s (com i = 1, 2, ..., 10) correspondem aos coeficientes

das taxas das principais reações químicas, que envolvem processos colisionais e fotodis-

sociativos.

Essas equações podem ser escritas em termos das frações com relação ao número

total de bárions n (livres e nos átomos de H),

ne

n
= xe ;

n
H+

n
= xe ;

n
H

n
= 1− xe ,

(onde ne é a densidade do número de elétrons livres, n
H+ é a densidade do número de

íons H+) e também em termos das frações com relação à abundância de átomos de H, n
H

,

x
H− =

n
H−

n
H

; x
H+

2

=
n

H+
2

n
H

e x
H2

=
n

H2

n
H

.

As equações (5.15) e (5.17) ficam, respectivamente,

dx
H2

dt
= (c2xH− − c10xH2

)n(1− xe) (5.20)

e

x
H− =

n
H−

n
=

nxe(1− xe)c1
n [(1− xe)c2 + xe(c4 + c5)] + c3

; (5.21)

e as equações (5.16) e (5.18),

dx
H2

dt
= n(1− xe)[c7x

H+
2

− c10xH2
] (5.22)

e

x
H+

2

=
n

H+
2

n
=

nxe

[
x

H−c5 + (1− xe)c6
]

n(1− xe)c7 + c8 + nxec9
, (5.23)
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respectivamente. As moléculas de hidrogênio podem ser produzidas também através de

outras vias, mas essas duas consideradas nesta tese, assim como em outros trabalhos, são

as mais importantes no Universo primordial (ver, por exemplo, [200]).

Na figura 5.2 é mostrado a produção cosmológica de moléculas de hidrogênio,

onde a curva sólida mostra a fração total da abundância de H2 , enquanto as linhas tra-

cejadas e pontilhada mostram, respectivamente, a abundância produzida pelas vias H− e

H+
2

.
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Figura 5.2: Produção cosmológica de moléculas de hidrogênio. A fração total da abundância é dada pela
linha sólida, enquanto as linhas tracejadas e pontilhada mostram, respectivamente, a abundância produzida
pelas vias H− e H+

2
.

Na figura 5.3 são mostradas as curvas dos esfriamento que compõem a função L,

com enfase ao intervalo de domínio desses mecanismos de esfriametos-aquecimento que

atuam nas flutuações de densidade da matéria bariônica. Na figura 5.3(a) é dado as curvas

do Esfriamento devido à recombinação, LR (linha pontilhada); Esfriamento Lyman-α, Lα

(linha tracejada) e Esfriamento devido a formação do hidrogênio molecular, LH2
(linha
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sólida); e na figura 5.3(b) é dado a curva do Esfriamento-aquecimento Compton, LC .
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Figura 5.3: Funções cosmológicas de esfriamento-aquecimento. As curvas enfatizam o intervalo de do-
mínio dos mecanismos de esfriametos que atuam nas flutuações de densidade da matéria bariônica. (a)
Esfriamento devido à recombinação, LR (linha pontilhada); Esfriamento Lyman-α, Lα (linha tracejada) e Es-
friamento devido a formação das moléculas de hidrogênio, LH

2
(linha sólida). (b) Esfriamento-aquecimento

Compton, LC .



CAPÍTULO 6

FATOR DE CRESCIMENTO LINEAR

O sistema de equações diferenciais que governa a evolução dinâmica das pertur-

bações de densidade para o caso de fluidos acoplados (matéria bariônica e matéria escura)

é realizada numericamente usando um algoritmo baseado naquele proposto por José Car-

los Neves de Araújo.

As integrações foram realizadas a partir do início da era da recombinação primor-

dial do hidrogênio (z ≈ 1400) até a observação dos valores dos parâmetros cosmológicos

hoje (z = 0). Assumimos para isso as condições iniciais dadas pelos valores dos parâ-

metros cosmológicos em z = 0 dadas pelo mais recente conjunto de dados do WMAP7

combinados com as últimas medidas de distância a partir das Oscilações Acústicas de Bá-

rions na distribuição de galáxias e a medida da constante de Hubble (Komatsu et al [55]).

Esses valores estão apresentados na tabela 2.1.

Primeiramente, analisamos a convergência do modelo Λ(t)CDM aplicando nosso

algoritmo de integração para o caso padrão ΛCDM . Isso foi realizado impondo que o

parâmetro de decaimento ϵ fosse igual a zero. Em seguida estendemos nossa análise para

os casos em que ϵ ̸= 0 para assim analisar diferentes modelos de interação entre a energia

escura e a matéria escura, obtendo para cada um deles os detalhes sobre sua evolução.

Nas seções que se segue, discutiremos a influência dos diferentes valores da pa-

rametrização ϵ que governa a dinâmica do modelo com decaimento do vácuo em matéria

escura, tanto para a evolução do Universo como no processo de formação de estruturas,

que será discutido no capítulo 8.

58
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6.1 Fator de crescimento linear ou fator de velocidade peculiar

Na presença de forças gravitacionais a matéria tende a se redistribuir e alterar sua

localização. Esse deslocamento de massa fornece uma relação entre a velocidade peculiar

e a força gravitacional que induziu ao movimento, com consequente alteração na posição

das massas de uma determinada nuvem de gás. Desse modo, a análise da velocidade

peculiar no movimento de uma nuvem de gás de matéria pode ser usada para encontrar

a densidade da matéria do Universo [201].

Na aproximação linear da evolução das flutuações de matéria, a sua velocidade

pode ser decomposta em dois termos,

v⃗ = Hr⃗ + v⃗c

onde o primeiro termo à direita é devido à expansão do Universo e o segundo termo é

a velocidade peculiar da nuvem, que como já mencionado anteriormente, vamos supor

seguir um perfil Top-Hat, compatível com o perfil de densidade, como visto na seção 4.1:

v⃗c = v
1i

r⃗

r
i

.

Como sugerido por P. J. E. Peebles [139, 4, 140], essa componente da velocidade também

pode ser escrita como

v⃗c =
2

3

f
i
g⃗
i

HΩ
i

, (6.1)

onde g⃗
i

é a gravidade especifica da nuvem e f
i

é o chamado fator de crescimento linear

ou fator de velocidade peculiar,

f =
d lnδ

d ln a
=

a

δ

dδ

da
= −(1 + z)

δ

dδ

dz
, (6.2)

pois está diretamente relacionado com o modo de crescimento δ̇ da perturbação.

A partir das equações da hidrodinâmica pode-se mostrar que o crescimento das

perturbações de densidade na matéria δ = δρm/ρm sem os mecanismos de físicos de es-
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friamento na matéria bariônica é dada por

δ̈ + 2Hδ̇ − 4πρmδ = 0 , (6.3)

onde o ponto sobre os contrastes de densidade significa derivada em relação ao tempo

(ver, por exemplo, [139], §9 e §10, [202]). Essa expressão mostra o crescimento das flutua-

ções de densidade atenuada pela expansão do Universo.

Usando o fator de crescimento definido na equação (6.2) e desprezando termos de

segunda ordem, a equação (6.3) é escrita na forma (Ver Apêndice C, §C.1)

f ′ + f 2 +

(
Ḣ

H2
+ 2

)
f =

3

2
Ωm , (6.4)

onde f ′ = df/dlna. A solução dessa equação pode ser aproximada como [203, 204, 205,

206, 207, 208]

f(z) = Ωγ
m

, (6.5)

com um novo parâmetro constante γ caracterizando a história do crescimento das flutua-

ções de densidade, chamado de Índice de Crescimento (ver, por exemplo, [209] §4.6).

Originalmente, em 1980, P. J. E. Peebles encontrou ([139], §14)

f(z = 0) = Ω0.6
m0

, (6.6)

uma aproximação bastante útil do fator de velocidade peculiar obtida a partir do modelo

de Friedmann-Lemaître, válida para os casos onde a constante cosmológica ou a curvatura

do espaço podem ser desprezadas ([4], p.116). Em seguida, uma aproximação mais pre-

cisa, f(z = 0) = Ω4/7
m0

, para esse mesmo modelo foi encontrada por Lightman & Schechter

e por Fry [207, 208].

No caso de um Universo com constante cosmológica, em 1991 Lahav e colabora-

dores encontraram a aproximação para z = 0 [210]

f(z = 0) = Ω0.6
m0

+
Ω

Λ0

70

(
1 +

Ωm0

2

)
, (6.7)
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com −5 ≤ Ω
Λ0

≤ 5 e 0.03 ≤ Ωm0 ≤ 2, indicando que a densidade de matéria Ωm0 hoje

desempenha um papel maior sobre o fator de crescimento f que a constante cosmológica

[210, 211]. Entretanto, para z > 0 o fator de crescimento f torna-se sensível à Ω
Λ

[210, 212].

No caso de um Universo plano, Lahav e colaboradores também encontraram a aproxima-

ção

f(z) = Ω0.6
m

+
1

70

[
1− Ωm

2
(1 + Ωm)

]
. (6.8)

Para os modelos de Universo com Ω
k
̸= 0 (não planos), em 1991 Martel propôs a

aproximação [213]

f(z) = Ω0.6
m

+
Ω

Λ

30
. (6.9)

Como vimos nos capítulos 2 e 3, valores menores de Ω
Λ

significa uma maior quantidade

de matéria Ωm (z & 2) e vice-versa (z . 2) (ver figuras 2.2 e 3.1).

De modo geral, porém, o fator de crescimento pode ser escrito como uma lei de

potência essencialmente dependente do valor do parâmetro de densidade da matéria em

uma dada época. Para analisar a evolução do fator de crescimento com o redshift desse

modo, vamos reescrevê-lo como

f(z) = [Ωm(z)]
γ , (6.10)

de modo que o parâmetro de densidade normalizado Ωm (introduzido nas seções 2.2 e 3.2)

neste caso é

Ωm(z) ≡
Ω

b
(z) + Ω

d
(z)

[H(z)/H0 ]
2 =

Ω
b0
(1 + z)3 + Ω

d0
(1 + z)3−ϵ

Ω
b0
(1 + z)3 + Ω

d0
(1 + z)3−ϵ + Ωv0

. (6.11)

Essa mesma aproximação também é usada por Silveira & Waga e por Wang & Steinhardt

[206, 205]. É importante mencionar que nessa nomenclatura Ωm0 = Ωm0 .

Para o modelo plano com constante cosmológica (onde a densidade total em ma-

téria e energia escura é Ωm + Ωv = 1) a dependência de f(z) com Ωm é [214, 215]

f(z) ≈ [Ωm ]
0.55 . (6.12)
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Para o modelo Λ(t)CDM , em particular, a expressão utilizada para analisar a evo-

lução temporal e obter o valor numérico do fator de velocidade peculiar relacionada a

evolução do contraste de densidade da componente i da matéria (no nosso caso, bariô-

nica mais escura), é dada por

f(t) =
1

H

(
δ̇
b
+ δ̇

d

δ
b
+ δ

d

)
, (6.13)

onde δ
d

e δ
b

são os contrastes de matéria escura e bariônica [vide equações (4.8) e (4.15)],

respectivamente, que são obtidas após a integração numérica das equações da fluidodinâ-

mica (vide capítulo 4). Explicita as componentes que gravitam, a equação (6.13) é o fator

de crescimento (6.2) reescrito em termos de H ≡ ȧ/a.

Para a análise de f(z) no modelo ΛCDM (com constante cosmológica), nas equa-

ções da dinâmica descristas no capítulo 4 deve-se fazer ϵ = 0. Do mesmo modo, a ex-

pressão (6.13) continua válida para os modelos de Campo Fantasma e de Quintessência,

obedecendo as relações das densidades da matéria gravitante ρm e da densidade da ener-

gia escura ρω dadas pelas expressões 2.9 e 2.10, respectivamente.

As condições iniciais para os cálculos numéricos realizados para o fator de velo-

cidade peculiar estão nas tabelas 2.1 e 6.1.

Tabela 6.1: Condições iniciais (na recombinação) dos cálculos numéricos.

Descrição Símbolo Valor
Contraste de matéria escura δ

d
10−5

Contraste de matéria bariônica δ
b

0
Temperatura da radiação Tγ 4000 K
Temperatura da matéria Tm 4000 K
Grau de ionização xe 90 %
Velocidade da nuvem de matéria escura v

d
0

Velocidade da nuvem de matéria bariônica v
b

0
Fração de hidrogênio molecular H2 0

Dadas as condições iniciais, seguimos a evolução das flutuações com o fator de

velocidade peculiar f(z) em cada modelo cosmológico analisado desde a recombinação

em z ≈ 1400 até z = 0 (hoje).
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6.1.1 Evolução do fator de crescimento: Apresentação dos resultados

A figura 6.1 mostra os resultados numéricos da evolução do fator de crescimento

linear f(z) dentro do contexto do modelo cosmológico com decaimento do vácuo [Eq.

(6.13)], supondo desde a recombinação nuvens com matéria escura de massa M
d
= 106M⊙ ,

M
d
= 107M⊙ , M

d
= 108M⊙ e M

d
= 1014M⊙ .

A figura 6.1(a) mostra a evolução do fator de crescimento f(z) assumindo ϵ = 0

(ΛCDM ). Para uma mesma massa M
d

de matéria escura, os valores compreendidos no

intervalo ϵ > 0 [Figuras 6.1(b) e (c)], o fator de crescimento linear é um pouco menor hoje

que aquele encontrado no modelo ΛCDM . Para efeitos comparativos, as medidas de f

na época atual do Universo estão organizadas na tabela 6.2, onde destacamos o fator de

crescimento hoje levando (ou não, L∗) em consideração os efeitos dos processos físicos de

esfriamento/aquecimento L que atuam durante a evolução das flutuações de densidade

da matéria bariônica.

Tabela 6.2: Fator de crescimento linear hoje, f(z = 0) - Modelo Λ(t)CDM . Nesta análise Ωb0 = 0.0458,
Ωd0 = 0.229 e h = 0.702, na presença (L) ou ausência (L∗) dos mecanismos de esfriamentos/aquecimento.

f(z = 0)
ϵ = 0 ϵ = 0.1 ϵ = 0.2

M
d

L L∗ L L∗ L L∗

1014M⊙ 0.490 0.490 0.486 0.486 0.483 0.483
108M⊙ 0.394 0.442 0.363 0.429 0.337 0.421
107M⊙ 0.219 0.318 0.176 0.293 0.146 0.280
106M⊙ 0.060 0.124 0.043 0.105 0.033 0.096

No caso de nuvens com uma massa de matéria escura no intervalo 109 ≤ M
d
≤

1013M⊙ (não desenhadas), encontramos uma evolução extremamente próxima a evolução

correspondente à nuvem de massa M
d
= 1014M⊙ , que por sua vez, marca o limite superior

ou de saturação da curva numérica da evolução do fator de crescimento linear1 (ver Fig.

6.1). Por outro lado, as nuvens primordiais com M
d
≤ 106M⊙ apresentam valores do fator

de crescimento f(z = 0) < 0.1.

Esse mesmo estudo é realizada para analisar a evolução do fator de crescimento
1Embora não tenhamos encontrado um limite inferior, um limite superior ou de saturação neste contexto significa

que a forma da curva não muda mais com o aumento da massa de matéria escura, ou seja, as curvas da evolução do
fator de crescimento para Md ≥ 1014M⊙ ficam superpostas.
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Figura 6.1: Fator de crescimento linear f em relação ao redshift z - Modelo Λ(t)CDM . As diferentes
cores correspondem as diferentes massas Md da matéria escura presentes nas nuvens de matéria (escura e
bariônica) primordiais, de acordo com a legenda. A análise é realizada a partir da recombinação em z ≈ 1464
até z = 0 (hoje), num Universo com Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702. Os planos 1 + z − f(z)
são obtidos a partir da relação (6.13) e correspondem a (a) ϵ = 0, (b) ϵ = 0.1 e (c) ϵ = 0.2. As linhas
pontilhadas correspondem a ausência dos processos físicos L que atuam nas flutuações de densidade da
matéria bariônica (L = 0), antes e após a recombinação do hidrogênio.
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linear f em modelos de Campo Fantasma e de Quintessência, caracterizados pelo parâ-

metro ω da equação de estado. Os valores de ω, obtidos da literatura, são dados pelas

restrições correspondentes a uma equação de estado constante, determinadas para o caso

geometricamente plano do Universo: (i) dentro do intervalo de confiança de 68% assu-

mindo a análise conjunta WMAP + BAO + SN obtém-se ω = −1.0 específico para o

modelo ΛCDM [96], (ii) usando o melhor ajuste da análise conjunta WMAP +BAO+H0

encontrado no intervalo de confiança de 68% é sugerido ω = −1.1 para o modelo de

Campo Fantasma [55], e finalmente (iii) ω = −0.79 para o modelo de Quintessência, ad-

vindo da análise conjunta WMAP +BAO no intervalo de confiança de 95% [96].

A figura 6.2 mostra os resultados numéricos da evolução do fator de crescimento

linear f(z) dentro desses contextos cosmológicos obtidos a partir da equação (6.13). Do

mesmo modo que para o modelo Λ(t)CDM , supomos desde a recombinação nuvens com

matéria escura M
d
= 106M⊙ , M

d
= 107M⊙ , M

d
= 108M⊙ e M

d
= 1014M⊙ .

A figura 6.2(a) mostra a evolução do fator de crescimento f(z) assumindo ω =

−0.79 (Quintessência). Para as mesmas massas M
d

de matéria escura e cenário de Uni-

verso, o valor numérico do fator de crescimento no modelo ΛCDM [mostrado na figura

6.2(b)] é um pouco maior que aquele encontrado no modelo de Quintessência, porém um

pouco menor que no Campo Fantasma (Fig. 6.2(a)), pelo menos para os estágios do Uni-

verso em z . 6.6 (Para intervalos z > 6.6, os modelos são indistinguíveis 2). Na época

atual do Universo, a tabela 6.3 mostra o fator de crescimento f(z = 0) levando (ou não,

L∗) em consideração os efeitos dos processos físicos de esfriamento L.

Uma característica importante no estudo da evolução do fator de crescimento li-

near é que na ausência da matéria bariônica encontramos para cada modelo em particular

que f(z) é independente da massa M
d

de matéria escura na nuvem. Esse resultado é ilus-

trado pelas linhas tracejadas pretas das figuras 6.1 e 6.2, que por sua vez, representam

individualmente em cada modelo a superposição de curvas para as diferentes massas de

matéria escura destacadas nas legendas. Por completeza, a tabela 6.4 apresenta os valores

do fator de crescimento f(z = 0) hoje na ausência da componente bariônica da matéria

durante a evolução das nuvem primordiais.
2Consideramos “indistinguíveis” a condição de que o módulo da diferença dos valores numéricos de f(z) entre os

modelos seja menor ou da ordem de 10−2.
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Figura 6.2: Fator de crescimento linear f em relação ao redshift z - Modelo ΛCDM , Campo Fantasma
e Quintessência. As diferentes cores correspondem as diferentes massas Md da matéria escura presentes
nas nuvens de matéria (escura e bariônica) primordiais, de acordo com a legenda. A análise é realizada
a partir da recombinação em z ≈ 1464 até z = 0 (hoje), num Universo com Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229
e h = 0.702. Os planos 1 + z − f(z) são obtidos a partir da relação (6.13) e correspondem aos campos
de (a) Quintessência (ω = −0.79), (b) ΛCDM (ω = −1.0) e (c) Energia Fantasma (ω = −1.1). As linhas
pontilhadas correspondem a ausência dos processos físicos L que atuam nas flutuações de densidade da
matéria bariônica (L = 0), antes e após a recombinação do hidrogênio. A linha tracejada preta ilustra a
evolução do fator de crescimento linear na ausência da matéria bariônica.
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Tabela 6.3: Fator de crescimento linear hoje, f(z = 0) - Modelo de Campo Fantasma (ω = −1.10) e
Quintessência (ω = −0.79). Nesta análise Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702, na presença (L) ou
ausência (L∗) dos mecanismos de esfriamentos/aquecimento. Para uma comparação, é mostrado os valores
do fator de crescimento no modelo ΛCDM (ω = −1.00). Resultados obtidos a partir da relação (6.13).

f(z = 0)
ω = −0.79 ω = −1.00 ω = −1.10

M
d

L L∗ L L∗ L L∗

1014M⊙ 0.485 0.485 0.490 0.490 0.492 0.492
108M⊙ 0.396 0.440 0.394 0.442 0.394 0.442
107M⊙ 0.226 0.324 0.219 0.318 0.216 0.317
106M⊙ 0.065 0.130 0.060 0.124 0.059 0.121

Tabela 6.4: Fator de crescimento linear hoje, f(z = 0), na ausência da matéria bariônica. Nesta análise
Ωd0 = 0.229 e h = 0.702.

Modelo f(z = 0)a

ϵ = 0.0 0.442
ϵ = 0.1 0.436
ϵ = 0.2 0.430

ω = −0.79 0.437
ω = −1.10 0.444
a Para Ωb = 0.

6.1.2 Evolução do fator de crescimento: Discussão dos resultados

Com boa aproximação sabe-se que em z = 0 temos f ≃ 0.5 (ver, por exemplo,

[216], pg. 110), em acordo com a evolução numérica de f(z) assumindo M
d
= 1014M⊙ (ver

tabela 6.2). De fato, uma maior quantidade de matéria induzirá também a campos de velo-

cidades peculiares mais intensos. A importância disso é que esses campos de velocidades

dependem da quantidade de massa total, incluindo a matéria escura. No próximo capí-

tulo usaremos esse fato para restringir o parâmetro de densidade da matéria escura hoje

Ω
d0

através dos testes cosmológicos, em particular, os relacionados ao fator de crescimento

linear das nuvens de matéria primordiais.

Na figura 6.3 mostramos os valores numéricos da evolução do fator de cresci-

mento linear f(z) no contexto de alguns modelos cosmológicos pré-selecionados (descri-

tos abaixo), supondo na recombinação uma nuvem com M
d
= 1014M⊙ , presente em um

Universo com Ω
b0
= 0.0458, Ω

d0
= 0.229 e h = 0.702.
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Figura 6.3: Fator de crescimento linear f em relação ao redshift z. As diferentes cores correspondem aos
diferentes modelos, de acordo com a legenda. A análise é realizada a partir da recombinação em z ≈ 1464
até z = 0 (hoje), supondo uma nuvem de Md = 1014 M⊙ num Universo com Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229
e h = 0.702. (a) Evolução do fator de crescimento f(z) para vários valores de ϵ do modelo Λ(t)CDM .
(c) Aproximações f(z) para o modelo ΛCDM dadas pelas equações (6.12) e (6.13) (para ϵ = 0). (e) Plano
(1 + z) − f(z) para três valores da parametrização ω: ΛCDM (ω = −1.0), Campo Fantasma (ω = −1.1) e
Quintessência (ω = −0.79). Os gráficos em (b), (d) e (f) ilustram amplitudes de regiões do plano (1 + z)-
γ(z) dos gráficos em (a), (c) e (e), respectivamente, destacando o valor f(z = 0). Para uma comparação, os
gráficos em (b), (d) e (f) estão em uma mesma escala.
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A figura 6.3(a) mostra a evolução do fator de crescimento f(z) [Eq. (6.13)] assu-

mindo vários valores de ϵ do modelo Λ(t)CDM . Para valores compreendidos de ϵ > 0,

o fator de crescimento linear é um pouco menor que aquele encontrado para o modelo

ΛCDM (linha preta). Porém, diferenciar os modelos torna-se cada vez mais complicado à

medida que nos aproximamos de z = 0.

Modelos cuja forma da evolução do parâmetro de densidade da matéria descritos

em todos os redshifts seja a mesma [neste caso Ω
b
(z) = Ω

b0
(1 + z)3 e Ω

d
(z) = Ω

d0
(1 + z)3−ϵ,

de modo que Ωm(z) = Ω
b
+ Ω

d
], apresentam também o mesmo comportamento evolutivo

descritos pela expressão funcional de seus respectivos fatores de crescimento linear f(z)

(que no nosso caso, é a Eq. (6.13)).

Isso mostra porque o modelo Λ(t)CDM segue aproximadamente o comporta-

mento evolutivo do modelo padrão ΛCDM (ϵ = 0), um resultado intimamente relacio-

nado à evolução do fator de crescimento linear f(z) e sua relação com o crescimento de

flutuações de densidade, que por sua vez, está relacionada com a história da quantidade

de matéria Ωm(z) no Universo.

Na figura 6.3(c) comparamos os fatores de crescimento na aproximação f(z) =

Ωm

0.55 [Eq. (6.12)] e o modelo ΛCDM obtido a partir da equação de Peebles na forma

(6.13) para ϵ = 0. Como esperado, a aproximação (6.12) é válida, pelo menos para z . 100,

mostrando que o campo de velocidade em grande escala para uma dada quantidade de

matéria Ωm(z) e para as flutuações na matéria são aproximadamente os mesmos desde o

surgimentos das primeiras estruturas ligadas pela gravidade no Universo.

A evolução do fator de crescimento na figura 6.3(e) mostra uma dependência do

fator de crescimento com o parâmetro da equação de estado, ω, para z . 6. Os valores

de f(z) compreendidos nesse intervalo são um pouco maiores nos modelos de Campo

Fantasma quando esses valores são comparados aos valores de f(z) apresentados pelo

modelo padrão ΛCDM , diferentemente dos valores de f(z) encontrados nos modelos de

Quintessência, que por sua vez, são inferiores aos valores de f(z) quando comparados ao

modelo ΛCDM . E, como já vimos, em redshifts relativamente grandes (z > 6.6) os modelos

tornam-se indistinguíveis.

Nas figuras 2.2 e 3.1 pressupomos existir a mesma quantidade de matéria hoje
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Ωm0 aos diferentes modelos. Como consequência, uma quantidade maior de matéria Ωm

no passado foi encontrada para os menores valores de ω, assim como para os menores

valores de ϵ. Além disso, as flutuações de densidade δ(a) mantém f(z) proporcional ao

fator de escala a de modo tal que f(z) = 1 por um longo tempo.

A análise numérica de f(z) mostrada na figura 6.2 diz que para z > 6.6 o

modelo ΛCDM e os Campos de Quitessência e Fantasma são indistinguíveis (∀M
d
∈

[106M⊙ , 10
14M⊙ ]), embora já em z ≈ 2.4 os modelos ΛCDM e Fantasma já o sejam. O

mesmo não ocorre no modelo Λ(t)CDM , onde uma análise da evolução do fator de cres-

cimento linear f(z) ilustrada na figura 6.1 nos fornece uma curva peculiar para cada valor

de ϵ, sem similaridades em qualquer intervalo de z.

Conforme a equação (6.13), as flutuações de densidade na matéria δ influenciam

a evolução do fator de crescimento linear. A evolução dessas flutuações de densidade

durante boa parte da era dominada pela matéria (3000 ≥ z ≥ 0.5 ou 3.3× 10−4 ≤ a ≤ 0.67)

é proporcional ao fator de escala do Universo, como mostrado na figura 6.4. Para os

diferentes modelos estudados, desse modo, temos que nesse período f(z) = 1 ([209],

pg.57), assim como ilustrado na figura 6.3.
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Figura 6.4: Evolução do contraste de densidade δ(a). A análise é realizada a partir da recombinação até
a = 1 (hoje), supondo uma nuvem de Md = 1014M⊙ num Universo com Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e
h = 0.702. (a) Evolução δ(a) = δb(a) + δd(a) para o modelo Λ(t)CDM ; (b) Evolução δ(a) = δb(a) + δd(a)
nos campos ω = −0.79 (Quintessência), ω = −1.1 (Fantasma) e ΛCDM . A tarja vertical demarca a região
de transição entre a era dominada pela matéria e a era de domínio da energia escura.
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As figuras 6.4(a) e 6.4(b) ilustram as abordagens indistinguíveis e sem similarida-

des exploradas anteriormente. De fato, a evolução numérica das flutuações de densidade

na figura 6.4(a) são diferentes para valores diferentes de ϵ. Por outro lado, a figura 6.4(b)

realiza essa mesma análise para os modelos ΛCDM e os campos de Quintêssencia e Fan-

tasma, e mostra que no intervalo a < 0.13 (z > 6.6) esses três modelos apresentam flutu-

ações de densidade de mesma amplitude. Ainda na figura 6.4(b), encontramos também

que até a ≈ 0.29 (z ≈ 2.5) os modelos ΛCDM e Fantasma são indistinguíveis em acordo

com a análise realizada para f(z) na figura 6.2. Os Campos Fastasma e de Quintessência

são distinguíveis a partir do intervalo z . 6.6.

Tomando como referência os resultados dos trabalhos de Peebles ([139], p.65, [4],

p.342, e [140]), a figura 6.5 ilustra os resultados numéricos das medidas do fator de velo-

cidade peculiar f(Ωm0) em z = 0 com relação a quantidade de matéria Ωm0 = Ω
b0
+ Ω

d0

hoje para alguns modelos pré selecionados (descritos logo abaixo). Nessa figura também

é mostrado f(Ωm0) na ausência da energia escura (linha tracejada preta).

Esse estudo é realizado no intervalo Ωm0 = [0, 1] para uma nuvem primordial de

massa M
d
= 1014M⊙ , supondo na recombinação as flutuações iniciais δi

b
= 0 e δi

d
= 10−5.

A figura 6.5(a) mostra que os resultados obtidos para o modelo ΛCDM (ϵ = 0) seguem a

aproximação f(z = 0) = Ω0.55
m0

[Eq. (6.12)].

Na figura 6.5(b) são mostrados os resultados numéricos de medidas do fator de

crescimento linear f(Ωm0) em z = 0 com relação a quantidade de matéria Ωm0 hoje para

dois modelos Λ(t)CDM , isto é, com ϵ = 0.1 e ϵ = 0.2. Para comparação, também é apre-

sentado o modelo com constante cosmológica (ϵ = 0). Na figura 6.5(c) ilustramos os resul-

tados numéricos de medidas do fator de velocidade peculiar f(Ωm0) em z = 0 para uma

relação de três modelos de energia escura específicos e caracterizados por sua equação de

estado: o modelo padrão ΛCDM , Campo Fantasma e Quintessência.

A análise geral sobre os resultados numéricos apresentados nesta seção mostra

que o fator de crescimento linear é muito menos sensível a Ωm(z) a medida que a energia

escura começa a se destacar.
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Figura 6.5: Fator de crescimento linear f(z = 0) em relação ao parâmetro de densidade da matéria
hoje Ωm0 = Ωb0 +Ωd0 . As diferentes cores correspondem aos diferentes modelos de acordo com a legenda.
Supomos a quantidade de matéria bariônica fixa em Ωb0 = 0.0458 (e h = 0.702) em todo o intervalo de
matéria Ωm0 = [0, 1]. (a) Medidas de f(z = 0) a partir das equações (6.13) (linhas pretas) para ϵ = 0 e (6.12)
(linhas azuis). Nas linhas pontilhadas (preta e azul) a matéria bariônica é desprezada. (b) Plano Ωm0 −f(z =
0) obtido a partir da equação (6.13) para três valores da parametrização ϵ. (c) Plano Ωm0 −f(z = 0) para três
valores da parametrização ω: ΛCDM (ω = −1.0), Campo Fantasma (ω = −1.1) e Quintessência (ω = −0.79)
obtidos a partir da equação (6.13). O resultado de f(Ωm0) na ausência da energia escura é representado pela
linha tracejada preta em cada gráfico.
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6.2 Índice de Crescimento Linear

Na seção 6.1 redifinimos o fator de crescimento como f(z) = [Ωm(z)]
γ (conforme a

equação (6.10)), onde Ωm é dado pela equação (6.11). Desse modo, é razoável generalizar

o índice γ do fator de crescimento como uma função do redshift, tal que

γ(z) =
ln f(z)

ln Ωm(z)
. (6.14)

6.2.1 Evolução do índice de crescimento

Nos resultados que se seguem, usamos a generalização das aproximações do fator

de crescimento para o caso onde o valor do índice de crescimento é exato em qualquer

época. Desse modo, investigamos o comportamento γ(z) baseado no valor exato do fator

de crescimento linear dado pela equação (6.10) em diferentes modelos de energia escura

(isto é, para diferentes valores de ϵ e ω), assumindo modelos de Universo espacialmente

plano. Supomos desde o início da recombinação do hidrogênio (onde δi
d
= 10−5 e δi

b
= 0)

nuvens de matéria escura com massa M
d
= 106−14M⊙ .

A evolução do índice de crescimento γ(z) está ilustrada na figura 6.6. Nessa aná-

lise assumimos o modelo Λ(t)CDM para os valores ϵ = 0, 0.1 e 0.2. Além disso, apresenta-

mos também a influência dos processos de esfriamento - as curvas pontilhadas significam

ausência desses processos para cada nuvem com M
d

de acordo com as legendas.

As medidas de γ(z = 0) na época atual do Universo para diferentes massas de

matéria escura estão apresentadas na tabela 6.5, levando (ou não, L∗) em consideração os

efeitos dos processos físicos de esfriamento/aquecimento L que atuam durante a evolução

das flutuações de densidade da matéria bariônica. As linhas tracejadas pretas nos gráficos

da figura 6.6 mostram γ(z) em nuvens ausentes de matéria bariônica (Ωb = 0).

A evolução do índice de crescimento γ(z) em modelos de equação de estado ω é

mostrada na figura 6.7. A evolução numérica começa na recombinação. São analisadas

nuvens de matéria escura com massas M
d
= 106M⊙ , M

d
= 107M⊙ , M

d
= 108M⊙ , M

d
=

1010M⊙ , M
d
= 1011M⊙ e M

d
= 1014M⊙ . A tabela 6.6 mostra o índice de crescimento hoje

levando (ou não, L∗) em consideração os efeitos dos processos físicos de esfriamento.



Capítulo 6. Fator de Crescimento Linear 74

0

1x103

2x103

3x103

 

 M
d
=1014M

 M
d
=1011M  

 M
d
=1010M  

 M
d
=108M

 M
d
=107M

 M
d
=106M

Modelo: =0.0
     L
     L=0
    

b
=0

 

(a)

 

-5

0

5

10

15

20

25

(b)

Modelo: =0.1
     L
     L=0
    

b
=0

 

 

z) 

 M
d
=1014M

 M
d
=1011M

 M
d
=1010M

 M
d
=108M

 M
d
=107M

 M
d
=106M

1 10 100 1000

-5

0

5

10

15

20

25

Modelo: =0.2
     L
     L=0
    b=0(c)

 

 

1+z

 M
d
=1014M

 M
d
=1011M

 M
d
=1010M

 M
d
=108M

 M
d
=107M

 M
d
=106M

Figura 6.6: Índice de crescimento linear γ(z) em relação ao redshift z - Modelo Λ(t)CDM . As diferentes
cores correspondem as diferentes massas Md da matéria escura presentes nas nuvens de matéria (escura e
bariônica) primordiais, de acordo com a legenda. A análise é realizada a partir da recombinação em z ≈ 1464
até z = 0 (hoje), num Universo com Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702. Os planos (1 + z) − γ(z)
são obtidos a partir da relação (6.14) e correspondem a (a) ϵ = 0, (b) ϵ = 0.1 e (c) ϵ = 0.2. As linhas
pontilhadas correspondem a ausência dos processos físicos L que atuam nas flutuações de densidade da
matéria bariônica (L = 0), antes e após a recombinação do hidrogênio.
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Figura 6.7: Índice de crescimento γ em relação ao redshift z - Modelo ΛCDM , Campo Fantasma e
Quintessência. As diferentes cores correspondem as diferentes massas Md da matéria escura presentes nas
nuvens de matéria (escura e bariônica) primordiais, de acordo com a legenda. A análise é realizada a partir
da recombinação em z ≈ 1464 até z = 0 (hoje), num Universo com Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702.
Os planos 1+ z− f(z) correspondem aos modelos de (a) Quintessência (ω = −0.79), (b) ΛCDM (ω = −1.0)
e (c) Energia Fantasma (ω = −1.1). As linhas pontilhadas correspondem a ausência dos processos físicos
L que atuam nas flutuações de densidade da matéria bariônica (L = 0), antes e após a recombinação do
hidrogênio. A linha tracejada preta ilustra a evolução do fator de crescimento linear na ausência da matéria
bariônica.
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Tabela 6.5: Índice de crescimento linear hoje, γ(z = 0) - Modelo Λ(t)CDM . Nesta análise Ωb0 = 0.0458,
Ωd0 = 0.229 e h = 0.702, na presença (L) ou ausência (L∗) dos mecanismos de esfriamentos/aquecimento.

γ(z = 0)
ϵ = 0 ϵ = 0.1 ϵ = 0.2

M
d

L L∗ L L∗ L L∗

1014M⊙ 0.552 0.552 0.558 0.558 0.564 0.564
1011M⊙ 0.554 0.553 0.535 0.559 0.572 0.564
1010M⊙ 0.560 0.556 0.571 0.564 0.580 0.570
108M⊙ 0.721 0.633 0.783 0.656 0.842 0.669
107M⊙ 1.177 0.886 1.345 0.951 1.488 0.984
106M⊙ 2.174 1.619 2.443 1.756 2.646 1.817

Tabela 6.6: Índice de crescimento linear hoje, γ(z = 0) - Modelo ΛCDM e Campos Fantasma e Quin-
tessência. Nesta análise Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702, na presença (L) ou ausência (L∗) dos
mecanismos de esfriamentos/aquecimento.

γ(z = 0)
ω = −0.79 ω = −1.00 ω = −1.10

M
d

L L∗ L L∗ L L∗

1014M⊙ 0.560 0.560 0.552 0.552 0.549 0.549
1011M⊙ 0.562 0.561 0.554 0.553 0.551 0.549
1010M⊙ 0.568 0.563 0.560 0.556 0.557 0.553
109M⊙ 0.596 0.577 0.590 0.570 0.588 0.567
108M⊙ 0.717 0.635 0.721 0.633 0.721 0.632
107M⊙ 1.150 0.873 1.177 0.886 1.186 0.890
106M⊙ 2.121 1.577 2.174 1.619 2.192 1.633

As linhas tracejadas pretas nos gráficos da figura 6.7 ilustram γ(z) em nuvens

ausentes de matéria bariônica (Ωb = 0). Particularmente nesses casos, encontramos que

(assim como na evolução do fator de crescimento linear) cada modelo de energia escura

particular aplicado em γ(z) torna-se independente da massa M
d

de matéria escura contida

na nuvem. Esse resultado está presente nas figuras 6.6 e 6.7, que por sua vez, representam

individualmente em cada modelo a superposição de curvas para as diferentes massas de

matéria escura destacadas nas legendas. Na tabela 6.7 é mostrado os valores do índice

de crescimento γ(z = 0) hoje na ausência da componente bariônica da matéria durante a

evolução das nuvem primordiais.

Dentro do contexto da Teoria da Relatividade Geral, um excelente ajuste para o

índice de crescimento hoje é γ(z = 0) = 0.55 [214]. Esse resultado está em acordo com
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Tabela 6.7: Índice de crescimento linear hoje, γ(z = 0), na ausência da matéria bariônica. Nesses casos,
o valor γ(z = 0) é independente da massa Md contida em uma nuvem primordial, porém, é dependente do
modelo de energia escura. Nesta análise Ωd0 = 0.229 e h = 0.702.

Modelo γ(z = 0)a

ϵ = 0.0 0.553
ϵ = 0.1 0.563
ϵ = 0.2 0.572

ω = −0.79 0.562
ω = −1.10 0.550
a Para Ωb = 0.

a evolução numérica de γ(z) para M
d
= 1014M⊙ , assim como mostrado nas tabelas 6.5

e 6.6. Desse modo, a figura 6.8 ilustra como as perturbações de densidade na matéria

configuradas na evolução do fator de crescimento linear para M
d
= 1014M⊙ influenciam

na evolução do índice de crescimento γ encontrado a partir da expressão (6.14).

A figura 6.8(a) mostra o cálculo numérico realizado para a evolução do índice de

crescimento γ(z) para alguns valores de ϵ do modelo Λ(t)CDM , e a figura 6.8(c) ilustra a

evolução do índice de crescimento γ(z) para o modelo de Campo Fantasma, Quintessência

e ΛCDM .

Para as mesmas massas M
d

de matéria escura e cenário de Universo, o valor nu-

mérico do índice de crescimento no modelo de Campo Fantasma (ω = −1.1) é menor que

aquele encontrado no modelo de Quintessência e ΛCDM (ω = −1.0), pelo menos para os

estágios do Universo em z . 25.7.

A expressão (6.14) é capaz de reproduzir a evolução do índice de crescimento, a

partir do redshift da recombinação até hoje, para um intervalo de matéria compreendido

em Ωm(z) ∈ [Ωm0 , 1]. Para o caso ϵ = 0 (ΛCDM ) com quantidade de matéria bariônica e

escura hoje estimadas em Ω
d0
= 0.0458 e Ω

d0
= 0.229, respectivamente, encontramos γ(z =

0) = 0.552. Para Ω
d0
= 0.2542, tal que Ω

b0
+ Ω

d0
= 0.3, então obtemos γ(z = 0) = 0.551.

Os resultados numéricos para diferentes valores de ϵ (figuras 6.8a e 6.8b) mostram

que o menor valor de ϵ (ϵ > 0) fornece o menor valor do índice de crescimento hoje. Os

valores do índice de crescimento em z = 0 para os correspondentes modelos são γ(ϵ =

0) = 0.552, γ(ϵ = 0.1) = 0.558, γ(ϵ = 0.2) = 0.564 e γ(ϵ = 0.3) = 0.569. Embora os valores
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Figura 6.8: Evolução do Índice de Crescimento γ(z). As diferentes cores correspondem aos diferentes
modelos, de acordo com a legenda. A análise é realizada a partir da recombinação em z ≈ 1464 até z = 0
(hoje), supondo uma nuvem de Md = 1014 M⊙ num Universo com Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702.
(a) Evolução de γ(z) no modelo Λ(t)CDM . (c) Evolução de γ(z) para ω = −0, 79;−1, 0; e −1, 1. As linhas
pontilhadas representam γ(z) na ausência dos processos físicos L que atuam nas flutuações de densidade
da matéria bariônica (L = 0). Os gráficos em (b) e (d) ilustram amplitudes de regiões do plano (1 + z)-γ(z)
dos gráficos em (a) e (c), respectivamente, destacando o valor γ(z = 0). Para uma comparação, os gráficos
em (b) e (d) estão em uma mesma escala.
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do índice de crescimento se mostrem próximos em z = 0, eles são bastante dependente

do modelo de energia escura para z ̸= 0 (neste caso, do valor de ϵ), embora nesses casos

γ(z = 0) → 0.552 quando ϵ → 0. Por exemplo, assumindo ϵ = 0.05 ou ϵ = 0.01, obtemos

γ(z = 0) = 0.555 ou γ(z = 0) = 0.553, respectivamente.

O mesmo cálculo foi realizado para outros dois campos de energia escura específi-

cos, onde usamos a aproximação em termos do parâmetro da equação de estado ω = −0.79

e ω = −1.1 para analisarmos a evolução dos Campos de Quintessência e Energia Fan-

tasma, respectivamente. Como mostrado na figura 6.8d, o menor valor de ω fornece o

menor valor no índice de crescimento hoje. Os valores do índice de crescimento em z = 0

são γ(ω = −0.79) = 0.560 e γ(ω = −1.1) = 0.549 para esses correspondentes modelos.

Do mesmo modo ao modelo Λ(t)CDM , os valores do índice de crescimento nos

modelos de equação de estado ω são próximos em z = 0, porém são bastante dependentes

do modelo de energia escura no intervalo z & 3 (neste caso, do valor de ω). Resultados

similares foram encontrados em [217].

Na análise de γ(z) consideramos os efeitos dos processos físicos que atuam nas

flutuações de densidade da matéria bariônica, pois como vimos no capítulo anterior, a

descrição desses processos mostra que todos eles estão presentes durante e após a era da

recombinação; desse modo é essencial que eles sejam levados em conta. As linhas ponti-

lhadas na figura 6.8 representam γ(z) sem os mecanismos físicos que atuam nas flutuações

de densidade da matéria bariônica. Os resultados para diferentes valores de ϵ (figura 6.8b)

em z = 0 são γ
L=0

(ϵ = 0) = 0.552 (ΛCDM ), γ
L=0

(ϵ = 0.1) = 0.558, γ
L=0

(ϵ = 0.2) = 0.564

e γ
L=0

(ϵ = 0.3) = 0.569. Os valores do índice de crescimento em z = 0 para os diferentes

valores de ω (Fig. 6.8d) são γ
L=0

(ω = −0.79) = 0.560, γ
L=0

(ω = −1.00) = 0.552 (ΛCDM )

e γ
L=0

(ω = −1.10) = 0.549, ou seja, os mesmos valores quando levamos em consideração

os processos físicos. Portanto, não podemos distinguir os diferentes modelos a partir do

levantamento do efeito dos processos físicos através do valor de γ(z = 0). Em particular,

na figura 6.8 consideramos uma nuvem com massa de matéria escura 1014 M⊙ e usamos o

mesmo valor para o contraste de densidade inicial em todos os casos: δ
di
= 10−5 e δ

bi
= 0.

Particularmente nesses caso, os processos físicos que estamos levando em consideração

são relevantes no espaço z > 10.
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A figura 6.9 ilustra os resultados numéricos das medidas do índice de crescimento

γ(Ωm0) em z = 0 com relação a quantidade de matéria Ωm0 = Ω
b0
+Ω

d0
hoje para alguns mo-

delos pré selecionados (descritos logo abaixo). Nessa figura também é mostrado γ(Ωm0)

na ausência da energia escura (linha tracejada preta).
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Figura 6.9: Índice de crescimento γ(z = 0) em relação ao parâmetro de densidade da matéria hoje
Ωm0 = Ωb0 + Ωd0 . As diferentes cores correspondem aos diferentes modelos de acordo com a legenda.
Supomos a quantidade de matéria bariônica fixa em Ωb0 = 0.0458 (e h = 0.702) em todo o intervalo de
matéria Ωm0 = [0, 1]. (a) Medidas de γ(z = 0) a partir da equação (6.14) para o modelo Λ(t)CDM . (b) Plano
Ωm0 − γ(z = 0) para três valores da parametrização ω: ΛCDM (ω = −1.0), Campo Fantasma (ω = −1.1) e
Quintessência (ω = −0.79). O resultado de γ(Ωm0) na ausência da energia escura é representado pela linha
tracejada preta em cada gráfico.

A figura 6.9(a) mostra medidas de γ(z = 0) a partir da equação (6.14) para o mo-

delo Λ(t)CDM com relação a quantidade de matéria Ωm0 hoje considerando ϵ = 0, 0.1e0.2.
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Esse mesmo estudo é ilustrado na figura 6.9(b) levando em consideração os modelos

ΛCDM , Campo Fantasma e Quintessência.



CAPÍTULO 7

TESTES COSMOLÓGICOS EM MODELOS COM DECAIMENTO DO

VÁCUO EM MATÉRIA ESCURA

Um número considerável de observações astronômicas indica que o Universo co-

meçou a expandir aceleradamente recentemente, interpretada como devido à uma com-

ponente de energia escura. Algumas dessas observações incluem a Radiação Cósmica de

Fundo, as Oscilações Acústicas dos Bárions, as Estruturas em Grande Escala e a idade do

Universo quando comparada a idade das estrelas mais antigas. A partir da análise des-

sas observações, é possível construir um conjunto de testes cosmológicos principalmente

baseados nesses dados observacionais.

Os modelos de energia escura são conectados às observações através da análise

estatística. A partir dos dados observacionais, os testes cosmológicos nos permitem impor

vínculos nas grandezas físicas relacionadas à descrição dos fenômenos ligados à energia

escura observados no Universo. As grandezas restringidas através dos testes cosmológi-

cos possibilitam comparar as previsões teoricamente fundamentadas nesses parâmetros

com os dados observacionais advindos dos mais variados projetos observacionais (em

Terra ou em órbita). Assim, devido ao grande avanço tecnológico do instrumental ob-

servacional, os testes cosmológicos tornaram-se ferramentas indispensáveis para tentar

distinguir, validar ou descartar a grande produção de modelos cosmológicos.

Neste capítulo fazemos a análise estatística do modelo Λ(t)CDM com decaimento

do vácuo em matéria escura (já discutido no capítulo 3) com as observações. Para esse fim,

faremos uso dos dados das Oscilações Acústicas de Bárions (Baryonic Acustic Oscillations,

82
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BAO) e também das análises da Radiação Cósmica de Fundo (RCF). Além desses, reno-

vamos o teste do Fator de Velocidade Peculiar, onde levamos em conta os efeitos dos

processos físicos que atuam sobre a matéria bariônica, vistos no capítulo 5. Neste capítulo

apresentamos esse conjunto de testes e descrevemos como eles estão combinados.

7.1 Teste Estatístico do Fator de Velocidade Peculiar

Como vimos no capítulo anterior, uma maior quantidade de matéria induzirá

também a campos de velocidades peculiares mais intensos. A importâcia disso é que

esses campos de velocidades dependem da quantidade de massa total, incluindo a maté-

ria escura. Nesta seção usaremos esse fato para restringir o parâmetro de densidade da

matéria escura hoje Ω
d0

através dos testes cosmológicos, em particular, os relacionados ao

fator de crescimento linear das nuvens de matéria primordiais.

Através da função de correlação e do espectro de potência de vários mapeamen-

tos de galáxias, foi determinado o valor do fator de crescimento para diferentes redshifts,

como mostrado na tabela 7.1. Teoricamente, o fator de crescimento linear f em um redshift

específico pode ser obtido pela equação (6.13). Desse modo, na tabela 7.2 apresentamos o

valor numérico encontrado de f para os mesmos redshifts mostrados na tabela 7.1.

Tabela 7.1: Valores observacionais do fator de crescimento linear e os correspondentes redshifts. Na
primeira coluna está o redshift da amostra, na segunda coluna está o valor do fator de crescimento f associado
a esse redshift e os erros (ou desvios padrão) correspondentes e, finalmente, na terceira coluna as referências
relacionas a cada uma das medidas

z fobs Referência
0.150 0.51± 0.11 [218]
0.350 0.70± 0.18 [219]
0.550 0.75± 0.18 [220]
0.770 0.91± 0.36 [221]
1.400 0.90± 0.24 [222]
2.125 0.78± 0.24 [223]
2.720 0.78± 0.24 [223]
3.000 1.46± 0.29 [224]

Vamos utilizar os dados observacionais apresentados na tabela 7.1 para restrin-

gir o modelo Λ(t)CDM . Os cálculos são realizados para uma nuvem de matéria escura

de massa M
d
= 1014M⊙ , pois como vimos no capítulo 6, ela fornece melhores aproxima-
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Tabela 7.2: Fator de crescimento linear para o modelo com decaimento do vácuo. Cálculo teórico de
f para diferentes ϵ nos mesmos redshifts dos resultados observacionais apresentados na tabela 7.1. Para o
cálculo foram considerados Md = 1014M⊙ , Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702.

Fator de Crescimento Linear
z ϵ = 0 ϵ = 0.1 ϵ = 0.2

0.150 0.576 0.568 0.561
0.350 0.672 0.660 0.648
0.550 0.747 0.732 0.717
0.770 0.810 0.792 0.775
1.400 0.911 0.890 0.870
2.125 0.957 0.936 0.916
2.720 0.975 0.954 0.934
3.000 0.980 0.959 0.940

ções numéricas em z = 0 para f ≃ 0.5 e γ = 0.55 encontrados na literatura ([216], pg.

110, [214]). Além disso, uma massa de matéria escura tão grande quanto essa, nos dá a

aportunidade de estudar uma nuvem que experimenta todas a fases térmicas e processos

físicos que ocorrem sobre a matéria bariônica carregada pela matéria escura desde a era

da recombinação. Na figura 7.1 estão as curvas do cálculo numérico de f(z) [Eq. (6.13)]

para alguns valores de ϵ e sobrepondo-as estão os valores observacionais apresentados na

tabela 7.1.

1 2 3 4 5
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

f (
z)

1+z

 

 

  = 0.0

  = 0.3

  = 0.5

  =-0.3

  =-0.5

Figura 7.1: Estimativas do fator de crescimento em cada redshift. Para cada z, a medida de f e sua
respectiva barra de erro central refere-se a tabela 7.1. Curvas de f(z) para cinco valores de ϵ do modelo Λ(t).
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Na figura 7.2 apresentamos as regiões de confiança de 68.3% e 95.4% no plano

Ω
d0
− ϵ obtida a partir da análise do fator de velocidade peculiar (denominaremos essa

análise de “Fator de Velocidade Peculiar” ou “FVP”).

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

        FVP
 Melhores ajustes

 = -0.08

d0
=  0.191

2=  4.247

 

 

d0

Figura 7.2: Teste do fator de velocidade peculiar adimencional (ou fator de crescimento linear) f . As
regiões de probabilidade mostram os níveis de confiança em 1 e 2 σ para as constantes ϵ e Ωd0 , usando oito
dados abservacionais do fator de crescimento linear reunidos na tabela 7.1. Para o cálculo foram considera-
dos Md = 1014M⊙ , Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702.

A estimativa dos parâmetros Ω
d0

e ϵ foi realizada através da análise cosmológico

FVP utilizando as medidas observacionais f(z)
obs

dadas na (tabela 7.1) e as teóricas f(z)teo
[Eq. (6.13)] previamente descritas do fator de crescimento linear, usando a minimização

χ2 dada por (ver Apêndice B)

χ2(ϵ,Ω
d0
) =

8∑
i=1

[
f(z

i
)
obs

− f(z
i
)teo

σ
i

]2
, (7.1)

sendo σ
i

a incerteza vinculada a cada fator de crescimento f(z
i
)
obs

medido observacional-

mente.

Embora degenerado em ϵ, o teste cosmológico FVP estima o melhor ajuste da
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quantidade de matéria escura hoje em Ω
d0

= 0.191(1σ) e ϵ = −0.08 (1σ) com χ2 = 4.247

(ν = 6). Para o caso Ω
b
= 0 (sem bárions), o melhor ajuste ocorre para as medidas ϵ =

−0.04 e Ω
d0
= 0.240 (1σ) com χ2 = 4.250 (ν = 6). Por outro lado, levando em consideração

somente valores positivos de ϵ, o melhor ajuste ocorre para as medidas ϵ = 0 e Ω
d0
= 0.199

(1σ) com χ2 = 4.263 (ν = 6).

A figura 7.2 mostra que o intervalo permitido para Ω
d0

e ϵ é razoavelmente grande,

sugerindo a impossibilidade de colocar limites restritos nesses modelos de decaimento do

vácuo em matéria escura.

7.2 Oscilações acústicas de bárions - razão CMB/BAO

Flutuações no plasma primordial deixaram sua marca tanto na radiação (aniso-

tropias na RCF) bem como na matéria (observada em baixos redshifts nas estruturas em

grande escala, a chamada Oscilação Acústica de Bárions - BAO). A presença de um pico

na função de correlação entre dois pontos no céu [136], assim como oscilações no espectro

de potência da matéria, são manifestações do BAO [226, 227, 228].

A partir da análise de uma amostra de galáxias luminosas vermelhas do SDSS

(Sloan Digital Sky Survey) [229], Eisenstein e colaboradores [136] definiram a distância D
V

,

chamada escala de dilatação. Essa escala tem a finalidade de comparar as observações

com diferentes modelos cosmológicos. Isso é razoável devido ao fato de que diferentes

modelos cosmológicos fornecem distâncias diferentes para diferentes redshifts, o que im-

plica em recalcular a função de correlação para cada modelo, pois essas mudanças são

pequenas, bem como também são os redshifts.

Nesse caso, a distância dilatada na direção da linha de visada devido ao redshift

pode ser aproximada por

d ∼ cz

H(z)
, (7.2)

onde H(z) é o parâmetro de Hubble. Por outro lado, também é levada em conta a distância

entre galáxias, i. e., a distância transversal à linha de visada. Como as dilatações devido

à expansão são diferentes nas duas direções, então se tem que levar em conta a distância
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diâmetro angular comóvel

D
M
= c

∫ z

0

dz′

H(z′)
= (1 + z)d

A
= (1 + z)−1D

L
, (7.3)

onde d
A

é a distância diâmetro angular e D
L

é a distância luminosidade.

Assim, Eisenstein e colaboradores modelaram a chamada escala de dilatação para

o BAO como sendo a raiz cúbica do produto da dilatação radial (distância luminosidade)

vezes o quadrado da dilatação transversal (distância diâmetro angular),

D
V
(z) =

[
D

M
(z)2

cz

H(z)

]1/3
, (7.4)

que carrega implicitamente o efeito Alcock-Paczynski relativo a variação do parâmetro de

Hubble em relação à distância de diâmetro angular [230](ver também [231], § 2.5, e [232]).

As escalas de BAO foram obtidas a partir de duas amostras (uma do SDSS e uma

outra do 2-degree Field Galaxy Redshift Survey - 2dFGRS) que foram analisadas levando

em consideração as estimativas dos erros correlacionados (calibragem, nos parâmetros

cosmológicos usados etc), vinculando a distância D
V

para z = 0.35 (determinado pela

amostra do SDSS) e para z = 0.20 (pela amostra do 2dFGRS). Entre as técnicas de medidas

atuais para a expansão do Universo, as oscilações acústicas de bárions apresentam os

menores níveis de incertezas sistemáticas [233].

Uma outra forma analisada consiste em comparar a distância D
V

diretamente com

a distância pela qual a onda acústica viaja até o tempo da recombinação do plasma, ou seja,

com a escala do horizonte acústico comóvel rs no período da recombinação,

rs =

∫ ∞

z∗

cs
H(z)

dz , (7.5)

sendo cs =
√

dp/dρ a velocidade do som (adiabática) antes da recombinação. Para o

redshift desse período (ou da última superfície de espalhamento) é usado o valor z∗ = 1090

[55].

Uma reprodução rigorosa do espectro de potência da RCF pode ser encontrada

a partir da combinação do parâmetro de deslocamento ℜ (ou shift parameter) e a escala
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do horizonte de som l
A

na recombinação, dois parâmetro comumente empregados para

analisar a RCF [137].

O parâmetro de deslocamento ℜ pode ser definido como a razão entre a localiza-

ção do primeiro pico acústico no espectro de potência em um dado modelo cosmológico

e em um outro de referência (adotado como padrão). Comumente usado para restringir

modelos não convencionais (ou não padrão), o parâmetro de deslocamento pode não ser

inteiramente apropriado, pois os valores encontrados para ele foram obtidos no contexto

de uma parametrização estendida do modelo XCDM , que pode ser considerado uma boa

aproximação somente para algumas classes de modelos de energia escura [234].

Por outro lado, a escala do horizonte de som na recombinação é representada pela

posição do primeiro pico do espectro de potência da RCF, que representa a escala angular

do horizonte de som na recombinação, e é dada por

l
A
= π

d
A
(z∗)

rs(z∗)
, (7.6)

onde d
A
(z∗) é distância de diâmetro angular comóvel na recombinação.

As oscilações acústicas no plasma, que surgem na recombinação em z∗ = 1090,

apresentam modos de vibração de diferentes comprimentos de onda, podendo concluir

diferentes números de períodos de oscilação (observados como uma séria hamônica de

máximos e mínimos no espectro de potência das anisotropias) até o fim da recombinação

(ou final da época de arraste da radiação), em z
d
= 1020, que abruptamente diminui a

velocidade do som e efetivamente cessa a propagação das ondas.

Seguindo o mesmo método usado por Sollerman et al [137], multiplica-se a me-

dida da razão rs(zd
)/D

V
(z) do BAO, com a medida de l

A
da RCF,

R
CMB/BAO

≡ l
A

rs(zd
)

D
V
(z)

=
1

π

d
A
(z∗)

D
V
(z)

rs(zd
)

rs(z∗)
, (7.7)

e assim compara-se diretamente D
V

com a escala rs na recombinação. Isso permite uma

restrição mais independente do modelo, pois existem vários parâmetros observacionais

em comum uso nas análises da RCF e do BAO empregados nos modelos teóricos. A equa-

ção (7.7) é a chamada razão CMB/BAO.
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Percival e colaboradores [138] mediram rs(zd
)/D

V
(z) nos redshifts z = 0.2 e z =

0.35, encontrando
rs(zd

)

D
V
(0.2)

= 0.1905± 0.0061

e
rs(zd

)

D
V
(0.35)

= 0.1097± 0.0036 ,

que combinados com a medida recente de l
A
= 302.10± 0.86 obtida a partir das análises e

resultados da RCF pela sonda WMAP [55], obtém-se

l
A

rs(zd
)

D
V
(0.2)

=
1

π

d
A
(z∗)

D
V
(0.2)

rs(zd
)

rs(z∗)
= 18.32± 0.59 (7.8)

e

l
A

rs(zd
)

D
V
(0.35)

=
1

π

d
A
(z∗)

D
V
(0.35)

rs(zd
)

rs(z∗)
= 10.55± 0.35 . (7.9)

A partir da equação (7.5), pode-se simplificar (7.8) e (7.9) usando a razão relevante

de medidas usadas entre o BAO e a RCF, ou seja,

rs(zd
)

rs(z∗)
= 1.044± 0.019 , (7.10)

onde rs(zd
) = 153.3 ± 2.0 Mpc e rs(z∗) = 146.8 ± 1.8 Mpc, encontrado por Komatsu et al

[96]. O resultado (7.10) é a correção para a diferença entre o horizonte de som no fim da

época do arraste (z
d
≈ 1020) e o horizonte de som na última superfície de espalhamento

(z ≈ 1090). Substituindo (7.10) em (7.8) e (7.9), tem-se a restrição que é usada em nossa

análise cosmológica:
d

A
(z∗)

D
V
(0.2)

= 17.55± 0.65 (7.11)

e
d

A
(z∗)

D
V
(0.35)

= 10.10± 0.38 . (7.12)

Para vincular os parâmetros cosmológicos Ω
d0

e ϵ, consideramos a estatís-
tica/minimização χ2, dada pela expressão

χ2(ϵ,Ω
d0
) =

(
17.55− dA(z∗)/DV (0.2)

0.65

)2

+

(
10.10− dA(z∗)/DV (0.35)

0.38

)2

(7.13)
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onde d
A
/D

V
é o valor numérico teórico fornecido pela razão das equações (7.3) e (7.4), ou

seja,

d
A
(z∗)

D
V
(z

BAO
)
=

∫ z∗

0

dz′∗
E(z′∗)

(1 + z∗)

 E(z
BAO

)

z
BAO

(∫ z
BAO

0

dz′
BAO

E(z
BAO

)

)2


1/3

(7.14)

sendo

E(z∗) =

[
Ω

b0
(1 + z∗)

3 +
3Ω

d0

3− ϵ
(1 + z∗)

3−ϵ + Ω̃v0

]1/2
E(z

BAO
) =

[
Ω

b0
(1 + z

BAO
)3 +

3Ω
d0

3− ϵ
(1 + z

BAO
)3−ϵ + Ω̃v0

]1/2
onde z

BAO
= 0.2, z

BAO
= 0.35 e z∗ = 1089, assim como descritos anteriormente. Os de-

mais dados apresentados na expressão (7.13) são fornecidos pelos resultados observacio-

nais apresentados através das equações (7.11) e (7.12), com erros σ(z
BAO

= 0.2) = 0.65 e

σ(z
BAO

= 0.35) = 0.38 correspondentes ao desvio padrão σ das respectivas amostras e já

devidamente explicitados na equação (7.13).

A figura 7.3 mostra os resultados obtidos a partir da equação (7.14), onde as curvas

representam o modelo Λ(t)CDM no plano Ωm0 − ϵ com Ωm0 compreendido no intervalo

[0, 1] e ϵ no intervalo [−0.45, 0.45]. Os contornos delimitam as regiões de confiança de

probabilidade constantes em 68.3% (preto), 95.4% (cinza escuro) e 99.73% (cinza claro).

Esse cenário consiste de duas medidas da razão R
CMB/BAO

obtidas por Sollerman

et al [137], uma em z = 0.2 e uma outra em z = 0.35. Note que a faixa permitida para ϵ é

grande, mostrando a dificuldade de obter limites restritivos sobre esses cenários a partir

da razão R
CMB/BAO

sem que um vínculo adicional seja adicionado sobre a densidade de

matéria 1.

Considerando o intervalo −0.45 6 ϵ 6 0.45 o melhor ajuste do modelo Λ(t)CDM

ocorre para a quantidade de matéria escura hoje em Ω
d0

= 0.089 e ϵ = −0.45 com χ2 =

0.170. Ao considerarmos somente o limite positivo de ϵ [0, 0.45], o melhor ajuste ocorre

para as medidas ϵ = 0 (ΛCDM ) e Ω
d0
= 0.247 com χ2 = 0.734.

1Evidentemente que isso é empregado para o caso especial ao qual temos somente duas medidas da razão
CMB/BAO. A tendência é que as restrições melhorem à medida que novos dados sejam computados.
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Figura 7.3: Curvas de níveis de confiança no teste da razão CMB/BAO. Os contornos no modelo
Λ(t)CDM plano (k = 0) cobrem o plano Ωd0 − ϵ para −0.45 6 ϵ 6 0.45. Este cenário consiste de duas
medidas da razão R

CMB/BAO
obtidas por Sollerman et al [137], uma em z = 0.2 e uma outra em z = 0.35,

com contornos de probabilidade constantes em 68.3% (preto), 95.4% (cinza escuro) e 99.73% (cinza claro)
para valores fixos de Ωb0 = 0.0458 e h = 0.702.

Porém, esse resultado é impreciso, pois como mostra a figura 7.3, a curva se es-

tende por por um grande intervalo. Além disso, comparando com a análise anterior (fig.

7.2) vemos que as regiões de confiança são quase perpendiculares.

Resultados similares e interessantes nesse mesmo contexto foram encontrados por

Dantas et al [235] numa análise estatística conjunta baseada, assim como nesta tese, em

restrições termodinâmicas no setor ϵ < 0 discutido por Alcaniz & Lima [113]. Outros re-

sultados podem ser encontrados conjuntamente aos dados de SN Ia, H0 e CMB, realizados

por Costa [236], Costa & Alcaniz [237], Alcaniz & Lima [113], Costa [238].

7.3 Prior - Idade do Universo

Nos últimos anos houve um considerável crescimento no aparato observacional

de modo a tornar possível estimar os valores dos parâmetros cosmológicos de maneira
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mais precisa e acurada.

Já se sabia, mesmo antes das análises das medidas da distância de luminosidade

das supernovas do tipo Ia (a primeira grande evidência da expansão acelerada experimen-

tada pelo o Universo hoje), que os modelos CDM indicariam uma idade para o Universo

inferior a idade das estrelas mais antigas conhecidas. Porém, a existência da energia es-

cura resolve essa inconsistência tornando o cálculo da idade do Universo maior que a

idade dessas estruturas.

A restrição fundamental sobre a idade atual do Universo descrita em termos dos

parâmetros cosmológicos é, de fato, que ela se apresente maior que a idade das mais

antigas estruturas vistas no Universo. Dessa forma, uma vez que tenhamos escolhido os

valores de ϵ e Ω
d0

como variáveis do teste, do mesmo modo podemos usar a idade do

Universo como um prior 2 e restringi-los.

Para o prior da idade do Universo, usaremos a relação tempo-redshift teórica defi-

nida pela equação (7.3),

t(z) =
1

H0

0∫
(1+z)−1

dz′

(1 + z′)Ev(z
′)

que no modelo Λ(t)CDM pode ser convenientemente representado pelo parâmetro E(z′),

definido como

E(z′)2 ≡
[
H(z′)

H0

]2
= Ω

b0
(1 + z′)3 +

3Ω
d0

3− ϵ
(1 + z′)3−ϵ + Ω̃v0 ,

descrito em termos dos parâmetros cosmológicos Ω
b0

, Ω
d0

, Ωv0 e do parâmetro ϵ que des-

creve o decaimento. Quando ϵ = 0 obtemos o modelo ΛCDM padrão.

A idade do Universo observacional (Komatsu et al [55])

t
obs

= 13.76± 0.11 Ganos (7.15)

foi utilizada para vincular os parâmetros cosmológicos e demarcar as regiões permitidas
2Prior significa um conhecimento a priori a ser inserido na análise estatística.
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no plano Ω
d0
− ϵ através da da maximização da likelihood da estatística χ2 dada por

χ2(ϵ,Ω
d0
) =

(
13.76− t(z,p)teo

0.11

)2

(7.16)

onde tteo é o valor teórica da idade do Universo hoje, assim como descrito pela equação

(7.3). O argumento p nessa expressão designa os parâmetros usados para descrever a

idade teórica do Universo.

7.4 Análise conjunta

Como mencionado no final da seção 7.2, as análises estatísticas FVP e a razão

CMB/BAO sozinhas não conseguem restringir os modelos Ω
d0
− ϵ, porém elas são quase

que transversais e, desse modo, aqui iremos considerá-las em conjunto.

7.4.1 FVP+CMB/BAO

Primeiramente realizaremos a análise conjunta do fator de velocidade peculiar e

a razão CMB/BAO minimizando o χ2

χ2(ϵ,Ω
d0
) =

8∑
i=1

[
f(z

i
)teo − f(z

i
)
obs

σ
i

]2
+

(
17.55− d

A
(z∗)/DV

(0.2)

0.65

)2

+

(
10.10− d

A
(z∗)/DV

(0.35)

0.38

)2

. (7.17)

Essa análise considera os dados observacionais do fator de crescimento (tabela 7.1) e as

duas medidas da razão R
CMB/BAO

obtidas por Sollerman et al [137]. A figura 7.4 mostra

os resultados obtidos a partir da equação (7.17), onde as curvas representam o modelo de

decaimento do vácuo Λ(t)CDM no plano Ωm0 − ϵ. Os contornos são para as regiões de

confiança de probabilidade de 68.3% (preto), 95.4% (cinza escuro) e 99.73% (cinza claro).

O melhor ajuste encontrado via esta análise conjunta fornece Ω
d0

= 0.170 e

ϵ = −0.16, com χ2 = 4.736 (ν = 6). Ao considerarmos somente o limite positivo de ϵ

[0, 0.3], o melhor ajuste obtido é ϵ = 0 (ΛCDM ) e Ω
d0
= 0.240 com χ2 = 5.347.
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Figura 7.4: Análise conjunta FVP e CMB/BAO para o modelo Λ(t)CDM . Os contornos de probabilidade
são constantes em 68.3% (preto), 95.4% (cinza escuro) e 99.73% (cinza claro). Os cálculos foram realizados
com Ωb0 = 0.0458 e h = 0.702.

7.4.2 FVP+prior da Idade

No teste do Fator de Velocidade Peculiar foi considerado a idade do Universo

obtida com o WMAP7 [55] como prior, ou seja

χ2(ϵ,Ω
d0
) =

8∑
i=1

[
f(z

i
)teo − f(z

i
)
obs

σ
i

]2
+

(
13.76− t(z,p)teo

0.11

)2

. (7.18)

A figura 7.5 mostra os contornos de confiança no plano Ω
d0

− ϵ, onde a região

preta é limitada pelo contorno de confiança de 68.3%, a cinza escura 95.4% e a cinza clara

99.73%. O melhor ajuste do modelo Λ(t)CDM usando o teste FVP mais o prior da idade

forneceu Ω
d0

= 0.199 e ϵ = −0.16 com χ2 = 4.324 (ν = 6). Considerando somente o limite

positivo de ϵ [0, 0.3], o melhor ajuste fornece ϵ = 0 (ΛCDM ) e Ω
d0
= 0.230 com χ2 = 4.421.
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Figura 7.5: Análise conjunta FVP mais Idade. Os contornos de probabilidade são constantes em
68.3% (preto), 95.4% (cinza escuro) e 99.73% (cinza claro)

7.4.3 FVP+CMB/BAO+prior da idade

A análise conjunta Fator de Velocidade Peculiar, Razão CMB/BAO e prior da

idade do Universo é dada via a maximização χ2 dada por

χ2(ϵ,Ω
d0
) =

8∑
i=1

[
f(z

i
)teo − f(z

i
)
obs

σ
i

]2
+

(
17.55− d

A
(z∗)/DV

(0.2)

0.65

)2

+

(
10.10− d

A
(z∗)/DV

(0.35)

0.38

)2

+

(
13.76− t(z,p)teo

0.11

)2

(7.19)

Os contornos de confiança em 68.3% (preto), 95.4% (cinza escuro) e 99.73% (cinza

claro) no plano Ω
d0
−ϵ envolvendo a análise conjunta FVP+CMB/BAO+prior na idade (Fig.

7.6), fornece para o melhor ajuste Ω
d0

= 0.217+0.007
−0.007 e ϵ = −0.06+0.03

−0.03 com χ2 = 4.988 (ν =

6). Os erros nas medidas dos valores numéricos desses melhores ajustes foram obtidos

através dos Testes com Erros Frequentistas Condicionais. Considerando somente valores

positivos de ϵ, o melhor ajuste ocorre para as medidas ϵ = 0 (ΛCDM ) e Ω
d0

= 0.230 com

χ2 = 5.724.
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Figura 7.6: Análise conjunta FVP+CMB/BAO+prior da Idade. Os contornos de probabilidade são cons-
tantes em 68.3% (preto), 95.4% (cinza escuro) e 99.73% (cinza claro)

Mostramos anteriormente que a faixa permitida para ϵ nos teste cosmológicos in-

dividuais é grande (em outras palavras, o valor de ϵ é degenerado), uma dificuldade em

obter limites restritivos sobre os cenários cosmológicos sem que um vínculo adicional seja

adicionado sobre a densidade de matéria. Por outro lado, o espaço paramétrico das análi-

ses conjuntas mostra uma redução expressiva nessa faixa. Além disso, note que o fato de

−0.08 6 ϵ 6 −0.02 mostra que a condição ϵ < 0 existe, embora restrições termodinâmicas

mostrem que ϵ > 0 [113].

A tabela 7.3 reúne o conjunto de resultados, as combinações e os nossos melhores

ajustes para os dados no plano Ω
d0
− ϵ de um Universo plano (k = 0) dominado por uma

componente de energia escura decaindo em matéria escura.

Tabela 7.3: Sumário dos melhores ajustes.

Λ(t)CDM

Análise Ω
d0

ϵ χ2 (ν = 6)
FVP 0.191 −0.08 4.247

CMB/BAO 6 0.089 > −0.45 0.170
FVP+CMB/BAO 0.178 −0.14 4.727

FVP+prior da Idade 0.199 −0.16 4.324

FVP+CMB/BAO+prior da Idade 0.217+0.007
−0.007 −0.06+0.03

−0.03 4.976



CAPÍTULO 8

EVOLUÇÃO DE PERTURBAÇÕES DE MATÉRIA NO UNIVERSO

ACELERADO

Neste capítulo discutiremos a evolução de flutuações de densidade na matéria

que possibilitaram a formação de uma importante “classe” de estruturas conhecidas como

Objetos da População III; as mais antigas (primordiais) estruturas ligadas pela força da

gravidade no Universo.

Para seguir a evolução das flutuações de densidade da matéria resolvemos um

conjunto de equações hidrodinâmicas levando em consideração o modelo Top-Hat esfé-

rico, isto é, a densidade de matéria da nuvem primordial é computada como função única

e exclusiva apenas do tempo, significando, portanto, uma flutuação implicitamente com

simetria esférica (ver, por exemplo, [157], p.287). As condições iniciais são fundamentadas

de maneira a reproduzir o crescimento linear de uma flutuação de densidade de matéria

padrão.

Descreveremos os resultados dos modelos seguindo a evolução de uma pertur-

bação esférica na matéria escura e bariônica desde o início da recombinação do hidrogê-

nio, suposta iniciar quando 10% do plasma já combinou em átomos de hidrogênio neutro

(Tγ ∼ 4000 K), até o momento quando o colapso da nuvem de matéria ocorre (ver seção

8.1).

Ao analisarmos a evolução dos contrastes de densidade consideramos vários va-

lores para a massa da nuvem da flutuação inicial de matéria escura, Md, isto é, entre

104−10M⊙. A matéria escura não interage com os fótons, porém, devido ao efeito Mes-

97
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zaros a flutuação na matéria escura tem seu crescimento inibido, pelo menos até a época

do equilíbrio entre radiação e matéria, podendo então crescer. Desse modo, supomos no

início da recombinação uma flutuação inicial na matéria escura com amplitude δid = 10−1.

Por outro lado, a matéria bariônica interage fortemente com os fótons, sofrendo

seus últimos espalhamentos na fase final da recombinação (z ∼ 850). Assim, não se espera

nenhuma flutuação inicial da matéria bariônica nessa época. Dessa maneira, a amplitude

do contraste de densidade inicial na matéria bariônica usado no nosso modelo é δib = 0.

As perturbações na matéria ocorrem em um meio que contém tanto matéria escura como

matéria bariônica. O colapso da matéria bariônica fica atrasada com relação ao colapso

da matéria escura devido à pressão e ao arraste da radiação cósmica de fundo (RCF). Em

nossa análise calculamos somente a massa bariônica que segue a massa escura.

Pimeiramente analisamos a evolução das perturbações de matéria escura e bariô-

nica no contexto do modelo de uma energia escura decaindo em matéria escura. A partir

dos valores observacionais dos parâmetros cosmológicos mais recentes do experimento

WMAP construímos uma análise quantitativa do redshift e idade de cada sistema gravita-

cionalmente formado.

Essa mesma análise é realizada para estudar a evolução das flutuações de densi-

dade no contexto de outros dois modelos de energia escura comumente encontrados na

literatura: Campo Escalar de Quintessência e Energia Fantasma.

Para cada modelo de energia escura analisamos a evolução do contraste de den-

sidade, obtendo tais resultados supondo o Universo plano, composto aproximadamente

por 1/3 de matéria gravitante (bariônica e escura) e 2/3 pela componente de energia es-

cura.

Levando em conta os efeitos hidrodinâmicos sobre a evolução do contraste de

densidade da matéria, investigamos a contribuição de vários mecanismos físicos que

atuam sobre a componente bariônica da matéria ao se modelar um cenário de Universo

dominado por uma energia escura, um diferencial ao se analisar os demais trabalhos en-

contrados na literatura.
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8.1 Considerações sobre o colapso das nuvens

Nossos cálculos começam no início da era da recombinação, quando a tempera-

tura da radiação e da matéria é 4000 K. Nessa época, o principal mecanismo que tem

influência na evolução das perturbações é o aquecimento-esfriamento Compton. Assim,

durante a fase de expansão das perturbações, onde o esfriamento-aquecimento Compton

é eficiente, a temperatura da matéria dentro da região perturbada é quase a mesma da

RCF. Após o turn around 1 a temperatura da matéria cresce rapidamente, aumentando por

um fator de 4 ou 5, quando o colapso está mais avançado, chegando a 104 K nas nuvens

mais massivas.

Em nossos cálculos, consideramos que um objeto colapsa quando o raio da nuvem

r diminuir para 10% do raio do turn around da nuvem, rta. Os resultados também depen-

dem da história térmica das nuvens (que dependem dos processos físicos considerados

aqui). Como nosso modelo é simplificado, ele não consegue representar o que ocorre

quando r < 0.1 rta. É possível que para r/rta < 10−1 fortes choques ocorram, aquecendo

o gás para valores da ordem da temperatura do virial, e como resultado, outros processos

físicos tal como, bremsstrahlung, seriam importantes para a evolução das nuvens.

É importante enfatizar que o que nós chamamos um colapso é, de fato, uma con-

dição para que o colapso de um proto-objeto torne-se irreversível.

8.2 Resultados e discussões - Parte I

Para os cálculos realizados no cenário cosmológico reproduzido pelo decaimento

do vácuo em matéria escura fria, usamos os resultados recentes do WMAP [55]: h = 0.702,

Ω
b0

= 0.0458, Ω
d0

= 0.229, e uma curvatura espacial plana. Usamos o valor ϵ = −0.06 e

ϵ = 0.06 encontrados, respectivamente, como o melhor ajuste de nossa análise conjunta e

por Alcaniz & Lima [113]. Este estudo é parcialmente baseado no trabalho de Pires & de

Souza [239].

A primeira e a segunda coluna das tabelas 8.1, 8.2 e 8.3 mostram a matéria escura

e bariônica inicial na nuvem. No momento do turn around da matéria escura mostramos
1É chamado de turn around o raio que a nuvem tem quando ela pára de expandir e começa a se contrair.
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o redshift (terceira coluna), o contraste da matéria bariônico (quarta coluna), o contraste

da matéria escura (quinta coluna), a idade do Universo (sexta coluna), massa bariônica

(sétima coluna) e a massa Jeans bariônica (oitava coluna), respectivamente. No momento

do colapso da nuvem de matéria escura mostramos nas quatro últimas colunas, respecti-

vamente, o redshift, a idade do Universo, a massa bariônica e a massa Jeans bariônica da

nuvem.

Tabela 8.1: Evolução de estruturas no modelo Λ(t)CDM para ϵ = 0.06: Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702. O turn
around e colapso é em relação a nuvem de matéria escura, quando drd/dt = 0 e rd/rta = 10−1, respectivamente.

turn around colapso
M i

d
M i

b
z δb δd Idade Mb Mjb z Idade Mb Mjb

(M⊙) (M⊙) (106anos) (M⊙) (M⊙) (106anos) (M⊙) (M⊙)

104 2.8× 103 - - - - - - - - - -
105 2.8× 104 30.9 −5.7 5.5 107.6 1.6× 103 3.7× 104 19.1 212.6 4.0× 102 6.9× 104

106 2.8× 105 50.0 2.1 4.8 53.7 1.3× 105 5.9× 104 31.1 106.5 8.9× 104 1.2× 105

107 2.8× 106 55.1 3.3 4.7 46.5 1.9× 106 6.4× 104 34.6 91.3 1.7× 106 1.3× 105

108 2.8× 107 56.6 3.6 4.6 44.8 2.1× 107 6.5× 104 35.4 88.3 2.0× 107 1.3× 105

Tabela 8.2: Evolução de estruturas no modelo Λ(t)CDM para ϵ = 0: Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702. O turn around
e colapso é em relação a nuvem de matéria escura, quando drd/dt = 0 e rd/rta = 10−1, respectivamente.

turn around colapso
M i

d
M i

b
z δb δd Idade Mb Mjb z Idade Mb Mjb

(M⊙) (M⊙) (106anos) (M⊙) (M⊙) (106anos) (M⊙) (M⊙)

104 1.8× 103 19.9 −1.0 5.2 185.3 8.2× 10−3 1.3× 104 12.1 373.8 1.4× 10−4 1.7× 104

105 1.8× 104 44.8 −0.4 5.2 56.8 1.8× 103 4.7× 104 27.9 113.5 4.0× 102 8.0× 104

106 1.8× 105 58.8 2.1 4.7 38.0 1.1× 105 6.3× 104 36.7 76.4 7.5× 104 1.2× 105

107 1.8× 106 62.5 3.3 4.6 34.7 1.5× 106 6.7× 104 39.2 69.1 1.4× 106 1.3× 105

108 1.8× 107 63.6 3.5 4.5 33.8 1.6× 107 6.8× 104 39.8 67.6 1.6× 107 1.3× 105

Tabela 8.3: Evolução de estruturas no modelo Λ(t)CDM para ϵ = −0.06: Ωb0 = 0.0458, Ωd0 = 0.229 e h = 0.702. O turn
around e colapso é em relação a nuvem de matéria escura, quando drd/dt = 0 e rd/rta = 10−1, respectivamente.

turn around colapso
M i

d
M i

b
z δb δd Idade Mb Mjb z Idade Mb Mjb

(M⊙) (M⊙) (106anos) (M⊙) (M⊙) (106anos) (M⊙) (M⊙)

104 1.2× 103 38.6 −1.0 5.2 63.9 9.3× 10−2 1.8× 104 24.1 128.5 2.5× 10−3 1.7× 104

105 1.2× 104 57.0 −0.3 4.9 35.6 1.9× 103 5.5× 104 35.5 72.5 1.5× 103 8.6× 104

106 1.2× 105 66.5 2.2 4.6 28.2 8.8× 104 6.6× 104 41.7 57.0 6.2× 104 1.2× 105

107 1.2× 106 69.4 3.2 4.5 26.4 1.2× 106 6.9× 104 43.5 53.4 1.1× 106 1.2× 105

108 1.2× 107 69.8 3.5 4.5 26.2 1.3× 107 7.0× 104 44.0 52.6 1.2× 107 1.3× 105

A evolução da densidade de energia da matéria escura tem uma grande influência

na evolução das flutuações de densidade da matéria. Como vimos [Eqs. (2.9) e (3.4)], no



Capítulo 8. Evolução de perturbações de matéria no Universo acelerado 101

modelo Λ(t)CDM com ϵ > 0 a densidade de energia da matéria escura decresce mais

rapidamente para seu presente valor Ω
d0

que no modelo ΛCDM padrão (ϵ = 0). Por

outro lado, ao considerarmos valores negativos para o parâmetro de decaimento, ϵ < 0, a

densidade de energia da matéria escura alcança Ω
d0

mais lentamente que o modelo ΛCDM

padrão.

No caso do modelo com ϵ = 0.06 onde a densidade de uma flutuação torna-se

menor que no modelo ΛCDM (ϵ = 0) em redshifts maiores, a eficiência do esfriamento

devido à formação de moléculas de hidrogênio torna-se menor.

O resultado de todos esses efeitos juntos (maior densidade de matéria escura

e matéria bariônica e, portanto, maior eficiência do esfriamento devido à formação de

moléculas de hidrogênio) reproduz um colapso das flutuações mais cedo para o modelo

Λ(t)CDM com ϵ = −0.06. Se, por outro lado, levarmos em conta as restrições termodinâ-

micas encontradas por Alcaniz & Lima [113] e assumirmos somente valores do parâmetro

de decaimento ϵ ≥ 0, encontramos que o colapso das flutuações de densidade ocorre mais

cedo para o modelo ΛCDM (ϵ = 0) (comparar tabelas 8.1, 8.2 e 8.3).

Uma menor quantidade de matéria bariônica, por outro lado, é carregada no mo-

delo com ϵ = −0.06; ou seja, no momento do colapso da nuvem de matéria escura os

valores de M
b

são menores quando assumimos ϵ = −0.06. Isso ocorre porque as nuvens

nesse modelo experimentam o arraste dos fótons da radiação cósmica de fundo com maior

eficiência, devido elas colapsarem em redshifts maiores.

Também encontramos uma tendência no que diz respeito à massa Jeans bariônica

M
jb

em ser maior no momento do turn around do que no momento do colapso nos três

casos analisados.

A idade do Universo para os três modelos de energia escura está de acordo com

dados atuais dos aglomerados globulares, que por sua vez, indicam ser maior que 13

bilhões de anos. Isso de fato era esperado, pois um Universo em expansão dominado por

uma energia escura prever necessariamente uma idade maior. A idade do Universo é um

pouco maior, 13.93 Ganos, para ϵ = 0.06 quando comparado com o valor 13.77 Ganos do

modelo ΛCDM e com o valor 13.63 Ganos do modelo ϵ = −0.06.
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8.3 Resultados e discussões - Parte II

A evolução das flutuações de densidade na matéria são agora analisadas no con-

texto de dois modelos de energia escura como “background” conhecidos como campo

Fantasma, Quintessência. Para uma comparação, é mostrada também a mesma análise

para o modelo ΛCDM . Este estudo é baseado no trabalho de Pires & de Souza [240].

Para a análise da energia Fantasma usamos os melhores ajustes de Supernova Ia

e dados da RCF. Essas análises fornecem ω = −1.02 e Ωm0 = Ω
b0
+ Ω

d0
= 0.3 [241]. Para

o modelo de energia escura com Quintessência usamos ω = −0.6 e Ωm0 = Ω
b0
+ Ω

d0
=

0.27, como sugerido pelos dados do experimento WMAP [96]. Para efeito de comparação

realizamos os calculamos do modelo ΛCDM (ω = −1.0) com Ωm0 = Ω
b0
+ Ω

d0
= 0.3 [112].

Estudamos nuvens com massa de matéria escura Md da ordem de: 104−10M⊙. Os

resultados dos três modelos são apresentados nas tabelas 8.4, 8.5 e 8.6. A primeira e a

quarta coluna mostram a massa da matéria escura, Md, e a massa da matéria bariônica,

Mbi, contida dentro da nuvem de raio rd, analisadas a partir do início da era da recombi-

nação, quando a temperatura do Universo era 4000 K. A segunda coluna mostra o redshift

zta no momento do turn-around da nuvem de matéria escura. O redshift no momento do

colapso é zc e a massa de matéria bariônica no momento do colapso é Mbc, ambos apre-

sentados na terceira e quinta coluna, respectivamente. O contraste de matéria escura, δd,

no turn-around da nuvem de matéria escura é mostrado na sexta coluna, e o contraste de

matéria bariônica, δb, também no momento do turn-around da nuvem de matéria escura,

é mostrado na sétima coluna. A massa Jeans para a matéria bariônica, Mjb, no instante do

colapso da nuvem da matéria escura, é mostrado na oitava coluna. As temperaturas da

radiação, Tγ , e da matéria bariônica, Tmb, no turn-around da nuvem de matéria escura, são

mostrados na nona e na décima coluna, respectivamente. A idade do Universo no mo-

mento do turn-around, tta, é dada na penúltima coluna. A última coluna mostra a idade

do Universo quando o objeto colapsa.

Todos os resultados apresentados nesta seção são para modelos do Universo com

h = 0.71 e Ωtotal = 1 (Universo plano). Obviamente, os resultados apresentados aqui

(assim como os apresentados na seção prévia), dependem particularmente do contraste

de densidade usado. A massa máxima que colapsa, por exemplo, seria diferente se nós
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usássemos um contraste de densidade diferente. Porém, estamos interessados apenas

em comparar os efeitos da massa e energia escura sobre a evolução de uma flutuação de

matéria bariônica (um objeto da População III).

Tabela 8.4: Evolução de estruturas no modelo de Quintessência: ω = −0.6, Ωb0 = 0.044, Ωd0 = 0.226 e h = 0.71.

Md zta
a zc

b Mbi Mbc
b δd

a δb
a Mjb

b Tγ
a Tmb

a tta
a Idade c

(M⊙) (M⊙) (M⊙) (M⊙) (K) (K) (Manos) (Manos)

104 19.6 12.1 1.8× 103 7.1× 10−4 5.5 - 2.6× 104 56.33 2.71 187.8 370.6
105 43.3 27.0 1.8× 104 245.7 5.4 -0.4 1.2× 105 120.90 51.41 59.6 118.9
106 56.5 35.3 1.8× 105 5.8× 104 4.9 2.1 1.2× 105 156.93 122.83 40.2 80.4
107 60.3 37.8 1.8× 106 1.3× 106 4.8 3.4 1.3× 105 167.44 148.36 36.5 72.7
108 61.4 38.4 1.8× 107 1.5× 107 4.7 3.6 1.3× 105 170.44 154.44 35.5 71.1
109 61.4 38.5 1.8× 108 1.6× 108 4.7 3.7 1.3× 105 170.44 155.77 35.5 70.7
1010 61.4 38.6 1.8× 109 1.6× 109 4.7 3.8 1.3× 105 170.44 156.06 35.5 70.6

a Turn around da nuvem de matéria escura.
b Colapso da nuvem de matéia escura, isto é, quando rd/rta ∼ 10−1.
c Idade do Universo quando o objeto colapsa.

Tabela 8.5: Evolução de estruturas no modelo ΛCDM : ω = −1.0, Ωb0 = 0.044, Ωd0 = 0.256 e h = 0.71.

Md zta
a zc

b Mbi Mbc
b δd

a δb
a Mjb

b Tγ
a Tmb

a tta
a Idade c

(M⊙) (M⊙) (M⊙) (M⊙) (K) (K) (Manos) (Manos)

104 26.2 16.3 1.6× 103 9.0× 10−4 5.6 - 3.0× 104 74.35 5.45 117.7 232.4
105 47.1 29.4 1.6× 104 238.2 5.3 -0.4 1.2× 105 131.41 60.75 49.9 99.6
106 58.7 36.7 1.6× 105 5.3× 104 4.9 2.2 1.3× 105 162.94 130.13 36.1 72.2
107 62.0 38.9 1.6× 106 1.1× 106 4.8 3.4 1.3× 105 171.95 154.12 33.2 66.3
108 63.1 39.4 1.6× 107 1.3× 107 4.6 3.6 1.3× 105 174.95 159.82 32.4 65.0
109 63.1 39.5 1.6× 108 1.4× 108 4.7 3.7 1.3× 105 174.95 161.06 32.4 64.7
1010 63.1 39.5 1.6× 109 1.4× 109 4.7 3.7 1.3× 105 174.95 161.33 32.4 64.7

a Turn around da nuvem de matéria escura.
b Colapso da nuvem de matéia escura, isto é, quando rd/rta ∼ 10−1.
c Idade do Universo quando o objeto colapsa.

Tabela 8.6: Evolução de estruturas no modelo Fantasma: ω = −1.02, Ωb0 = 0.044, Ωd0 = 0.266 e h = 0.71.

Md zta
a zc

b Mbi Mbc
b δd

a δb
a Mjb

b Tγ
a Tmb

a tta
a Idade c

(M⊙) (M⊙) (M⊙) (M⊙) (K) (K) (Manos) (Manos)

104 28.4 17.5 1.5× 103 9.6× 10−4 5.3 - 3.2× 104 80.36 6.61 103.0 207.1
105 48.2 30.1 1.5× 104 233.8 5.3 -0.4 1.2× 105 134.41 63.55 47.5 94.8
106 59.2 37.1 1.5× 105 5.1× 104 4.9 2.2 1.3× 105 164.44 132.20 35.0 69.9
107 62.5 39.2 1.5× 106 1.1× 106 4.7 3.4 1.3× 105 173.45 155.77 32.3 64.4
108 63.1 39.7 1.5× 107 1.3× 107 4.7 3.7 1.3× 105 174.95 161.34 31.9 63.3
109 63.6 39.8 1.5× 108 1.3× 108 4.6 3.7 1.3× 105 176.45 162.57 31.4 63.0
1010 63.6 39.8 1.5× 109 1.3× 109 4.6 3.7 1.3× 105 176.45 162.83 31.4 63.0

a Turn around da nuvem de matéria escura.
b Colapso da nuvem de matéia escura, isto é, quando rd/rta ∼ 10−1.
c Idade do Universo quando o objeto colapsa.
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Os resultados apresentados nas tabelas 8.4, 8.5 e 8.4 mostram que os objetos co-

meçam a colapsar quando o Universo é relativamente jovem; isto é, entre 62 e 371 milhões

de anos.

O colapso ocorre mais cedo (zta maior) para uma dada massa de matéria escura

Md perturbada nos modelos com maior quantidade de matéria escura e o parâmetro da

equação de estado ω mais negativos (ou mais acelerado), porém, uma quantidade menor

de matéria bariônica Mbc é carregada com ela.

A aceleração do Universo em cenários com energia escura o torna mais jovem

no momento do colapso, resultando em um zta maior. Em redshifts maiores o arraste dos

fótons da radiação cósmica de fundo é mais intenso e a eficiência do esfriamento devido

à formação das moléculas de hidrogênio torna-se menor. Levando em consideração a

eficiência desses mecanismos físicos sobre o conteúdo bariônico das nuvens de matéria,

encontramos uma massa de matéria bariônica no momento do colapso M
bc

menor.

A quantidade de massa bariônica inicial, Mbi , está intimamente relacionada com

o parâmetro de densidade da matéria escura, Ω
d0

, pois fixamos os valores Ω
b0

, δib e δid.

Portanto, quanto maior o parâmetro de densidade da matéria escura, menor será a massa

bariônica Mbi na nuvem na era da recombinação (ver quarta coluna das tabelas 8.4-8.6).

Ou seja, todos os modelos analisados são planos, e quanto mais negativo for ω, maior

é a era da matéria, que implica no redshift maior. No nosso estudo, todos os modelos

têm a mesma densidade de matéria bariônica, enquanto os modelos mais acelerados têm

densidade de matéria escura maior. Mas mesmo essa pequena diferença na quantidade

de matéria escura não consegue compensar a aceleração devido à energia escura, o que

explica a massa bariônica inicial Mbi ser ligeiramente menor nos modelos mais acelerados.

Os objetos colapsam mais cedo (e mais rápido) no modelo Fantasma (zta maior)

que nos modelos ΛCDM e Quintesência. Isso vem do fato dos modelos mais acelera-

dos terem uma maior densidade de matéria escura (devido à consideração da curvatura

plana), que rapidamente, após o início da evolução da flutuação, passa a ter o domínio

sobre a evolução da flutuação da matéria bariônica.

Os contrastes bariônicos negativos apresentado pelos três modelos correspondem

à massa inicial de matéria escura Md = 104 e 105 M⊙, respectivamente. Nesses casos, a
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flutuação na matéria bariônica tende a uma “oscilação” (com período maior que a idade

do Universo). Esse comportamento oscilatório é relacionado a massa de matéria bariônica

inicial menor ou da ordem da massa Jeans.

No turn around da nuvem de matéria escura, o contraste da matéria escura é δd &
4.6, bem acima do regime linear (δ ∼ 1) (ver, por exemplo, [157], p. 289). O mesmo ocorre

para o contraste bariônico para os casos em que Mbi & Mjb, onde encontramos δ & 2.1.

Sem supor nenhum efeito adicional sobre a matéria escura, encontramos em todos

os nossos modelos que qualquer flutuação inicial sempre tem a tendência de colapsar.

Entretanto, tal situação parece razoável até o instante em que o colapso não esteja muito

avançado. Isto significa que as estruturas de matéria escura de menor massa poderiam

não traçar a matéria luminosa, como é usualmente suposto quando se analisa simulações

de estruturas em grande escala.

A idade do Universo para os três modelos de energia escura analisados estão de

acordo com os dados dos aglomerados globulares, os objetos mais velhos conhecidos hoje.

A idades dessas estruturas são usadas para limitar inferiormente a idade do Universo.

Esses aglomerados, sistemas que contém até 106 estrelas, se caracterizam por terem suas

estrelas nascidas no mesmo tempo, e terem população quimicamente homogênea e de

baixa metalicidade. Foram os primeiros objetos a se formarem na galáxia. Dados mais

recentes estimam sua idade entre 12 e 14 bilhões de anos [242].

Embora o modelo Fantasma (com 13.2 Ganos) seja mais acelerado que o modelo

ΛCDM , esse último apresenta uma idade do Universo maior (13.3 Ganos) devido à com-

binação entre a quantidade de matéria escura Ω
d0

e o parâmetro ω (ver na equação 2.18

a influência desses parâmetros no cálculo da Idade do Universo). O modelo com Quin-

tessência apresenta uma idade para o Universo de 12.5 Ganos, mais joven que os demais

analisados.



CAPÍTULO 9

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

9.1 Conclusões principais

Nesta tese estudamos o crescimento de perturbações de densidade em modelos

de decaimento do vácuo em que a transferência de energia é feita apenas com a matéria

escura.

No primeiro capítulo foi apresentada uma revisão fenomenologica dos principais

assuntos abordados neste trabalho; desde as anisotropias de temperatura da radiação cós-

mica de fundo até as componentes de matéria e energia escura, buscamos sintetizar os

principais parâmetros relacionados a esses eventos, mostrando a necessidade e a impor-

tância de cada um deles no estudo da Cosmologia.

No segundo capítulo apresentamos as equações básicas que governam o mo-

delo cosmológico considerado padrão, destacando as equações de campo einsteinianas

responsáveis pela descrição da evolução de um espaço homogêneo e isotrópico do tipo

Friedmann-Roberton-Walker que experimenta um regime de expansão acelerada. Dentro

desse contexto, descrevemos e reproduzimos numericamente a evolução de alguns dos

principais parâmetros cosmológicos desse modelo (para o caso plano), e apresentamos

vínculos estatísticos atuais submetidos a esses parâmetros a partir de alguns resultados

encontradas na literatura, principalmente baseados em técnicas como SNe, BAO, RCF e

H0 .

No terceiro capítulo descrevemos a dinâmica da expansão do Universo aplicando

as equações de campo gravitacional de Einstein juntamente com a suposição sobre a forma

106
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da densidade de matéria escura, dentro do contexto do decaimento do vácuo em matéria

escura, assim como sugerido por Alcaniz & Lima [113]. Do mesmo modo que no contexto

cosmológico padrão apresentado no capítulo 2, consideramos o Universo plano e repro-

duzimos numericamente a evolução de alguns dos principais parâmetros cosmológicos

desse modelo, Λ(t)CDM .

No quarto capítulo apresentamos o modelo da evolução das perturbações de den-

sidade no cenário dominando pelo vácuo decaindo em matéria escura. Mostramos as

equações temporais das flutuações de densidade da matéria escura e da matéria bariônica,

analisadas desde a era da recombinação do hidrogênio até o colapso da nuvem de matéria

escura (ou até hoje, nos casos onde não existe colapso). Para esse estudo, perturbamos as

equações da fluidodinâmica de conservação (equação da continuidade), de movimento

(equação de Euler) e de campo (equação de Poisson), levando em consideração a teoria

linear para perturbações de densidade com perfil Top-Hat.

No quinto capítulo descrevemos os processos físicos de esfriamento/aquecimento

existentes no conteúdo energético do Universo desde a época da recombinação primordial

do hidrogênio, ao qual consideramos composto de prótons, elétrons, e assim, hidrogênio

atômico e molecular, e também, fótons e a matéria ionizada, levados em consideração

durante a evolução das nuvens de matéria.

A dinâmica dos sistemas gravitacionalmente ligados foi obtida numericamente

a partir da resolução do sistema de equações diferenciais para o acoplamento das com-

ponentes bariônica e escura da matéria (apresentados nos capítulos 3 e 4), levando em

consideração os efeitos dos mecanismos físicos de aquecimento/esfriamento (discutidos

no capítulo 5).

No sexto capítulo realizamos a análise da evolução do fator de crescimento linear

f(z) dentro do contexto do modelo do decaimento do vácuo em matéria escura, desde a

recombinação primordial do hidrogênio para nuvens com matéria escura de massa M
d
=

106−14M⊙ .

Mostramos que uma classe de modelos Λ(t)CDM parametrizados pelo fator ϵ

segue aproximadamente o comportamento evolutivo do modelo padrão ΛCDM (ϵ = 0)

(Fig. 6.3a), e além disso, verificamos que a aproximação f(z) = Ωm(z)
0.55 (Fig. 6.3c) é vá-
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lida. Para uma mesma quantidade 106M⊙ ≤ M
d
≤ 1014M⊙ de matéria escura, a condição

ϵ > 0 implica em valores de f(z = 0) menores que no modelo padrão ΛCDM (tabela 6.2).

Valores f(z = 0) < 0.1 corresponderiam, desse modo, as nuvens primordiais com massa

M
d
≤ 106M⊙ .

Realizando esse mesmo estudo nos campos de Quintessência (ω = −0.79) e Ener-

gia Fantasma (ω = −1.1), o valor numérico do fator de crescimento no intervalo z . 6.6

obedece a relação f(ω = −0.79) < f(ω = −1.0) < f(ω = −1.1), onde para o modelo pa-

drão ΛCDM , tem-se que ω = −1.0. Do ponto de vista da evolução do fator de crescimento

linear, para além desse redshift (z > 6.6) esses modelos são indistinguíveis.

Em trabalhos prévios encontrados na literatura apresenta-se que, com boa apro-

ximação, em z = 0 tem-se f ≃ 0.5 (ver, por exemplo, [216]). De modo geral, encon-

tramos esse mesmo resultado ao assumirmos M
d
= 1014M⊙ . Para uma mesma massa

M
d
= 1014M⊙ de matéria escura presente nas nuvens, a condição ϵ > 0 implica em valores

de f(z = 0) menores que a medida no modelo padrão ΛCDM (Fig. 6.3b): f(ϵ = 0) = 0.490,

f(ϵ = 0.1) = 0.486 e f(ϵ = 0.2) = 0.483. Do mesmo modo, para os campos Fantasma e

de Quintessência, essas medidas são: f(ω = −0.79) = 0.485 e f(ω = −1.1) = 0.492 (Fig.

6.3f). Para essa quantidade de massa de matéria escura os processos físicos de esfria-

mento/aquecimento são irrelevantes.

Também supomos a equação paramétrica f(z) = Ωm

γ , onde generalizamos o ín-

dice de crescimento γ = γ(z), obtido a partir do valor exato do fator de crescimento linear

em diferentes modelos de energia escura (diferentes valores de ϵ e ω). A evolução tem-

poral foi realizada desde o início da era da recombinação do hidrogênio para nuvens de

matéria escura com massa M
d
= 106−14M⊙ .

Uma parametrização semelhante, no contexto da Relatividade Geral, foi realizada

por Linder em 2005, onde ele encontrou γ(t = 0) = 0.55 [214]. Nessa mesma teoria de

gravitação encontramos (a partir da evolução numérica de γ(z)) em z = 0: γ(ϵ = 0) =

0.552, γ(ϵ = 0.1) = 0.558, γ(ϵ = 0.2) = 0.564, γ(ω = −0.79) = 0.560 e γ(ω = −1.1) = 0.549.

Para isso, porém, tivemos que supor M
d
= 1014M⊙ . Para os casos de nuvens com massa

de matéria escura menores que essa obtivemos γ(z = 0) > 0.55.

De um modo geral, no estudo da evolução do fator de crescimento linear (e conse-
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quentemente do índice crescimento), encontramos que os efeitos dos mecanismos físicos

de esfriamento são relevantes para as nuvens primordiais que possuem uma massa de

matéria escura M
d
< 1014M⊙ . Porém, escalas de massa como essas parecem não represen-

tar f(z = 0) e γ(z = 0) de modo coerente, assim como encontrado na literatura (ver, por

exemplo, as referências [214] e [209], pg.57).

Um resultado geral, na ausência da matéria bariônica nas nuvens, é que a evo-

lução do fator de crescimento linear f(z) (e consequentemente γ(z)), é independente da

escala de massa da matéria escura nas nuvens.

Uma quantidade de matéria como M
d
= 1014M⊙ é grande o suficiente para repro-

duzir campos de velocidades peculiares de acordo com dados observacionais. A impor-

tância disso é que esses campos de velocidades dependem da densidade de matéria total

Ωm , incluindo a matéria escura, Ω
d
, e a matéria bariônica, Ω

b
. No sétimo capítulo, usa-

mos esse fato para restringir o parâmetro de densidade da matéria escura hoje Ω
d0

através

dos testes cosmológicos, em particular, os relacionados ao fator de crescimento linear das

nuvens de matéria primordiais.

O teste FVP (Fator de Velocidade Peculiar) estimou o melhor ajuste Ω
d0

=

0.191 (1σ) e ϵ = −0.08 (1σ). Degenerado, o intervalo para ϵ sugeriu uma impossibilidade

restritiva aos modelos Λ(t)CDM .

Usando o método de Sollerman et al [137], utilizamos as medidas da chamada ra-

zão CMB/BAO encontradas por Percival e colaboradores [138] e Eisentein e colaborado-

res [136] a partir da amostra de dados do SDSS e 2dFGRS. Os vínculos, consistindo em

medidas da razão CMB/BAO realizadas em z = 0.2 e z = 0.35, forneceram uma faixa ex-

tensa (em outras palavras, uma imprecisão) para ϵ (até onde calculamos −0.45 ≤ ϵ ≤ 0.45),

uma dificuldade restritiva sobre o cenário Λ(t)CDM sem o acréscimo de um vínculo adi-

cional. O melhor ajuste encontrado foi para Ω
d0
= 0.089 (1σ) e ϵ = −0.45 (1σ).

As duas análises anteriores (FVP e a razão CMB/BAO) não restringiram sozinhas

os modelos Ω
d0
− ϵ. Por outro lado, elas são quase que transversais, o que nos sugeriu

considerá-las em conjunto. Pela análise conjunta do fator de velocidade peculiar e a razão

CMB/BAO representando o modelo Λ(t)CDM no plano Ω
d0
− ϵ, encontramos o melhor

ajuste Ω
d0
= 0.178(1σ) e ϵ = −0.14(1σ).
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Restringimos ainda o plano Ω
d0
− ϵ adicionando a idade do Universo (a partir do

WMAP7 [55]) como um prior, e o teste FVP+prior da idade forneceu os melhores ajustes

do modelo Λ(t)CDM em Ω
d0
= 0.199 (1σ) e ϵ = −0.16 (1σ).

Finalmente, restringimos o plano Ω
d0
− ϵ realizando a análise conjunta FVP, razão

CMB/BAO e adicionamos o prior da idade do Universo, o que nos permitiu obter os

seguintes melhores ajustes para o modelo Λ(t)CDM : Ω
d0

= 0.217+0.007
−0.007 e ϵ = −0.06+0.03

−0.03

com 1σ de confiança estatística.

As considerações finais sobre as restrições obtidas a partir de todas essas análi-

ses permite-nos concluir que a faixa permitida para ϵ nos testes cosmológicos individuais

ainda é grande (em outras palavras, o valor de ϵ é degenerado), mostrando uma dificul-

dade em obter limites restritivos sobre os cenários cosmológicos sem que um vínculo adi-

cional seja adicionado sobre a densidade de matéria. Por outro lado, o espaço paramétrico

das análises conjuntas mostrou uma redução expressiva nessa faixa. Além disso, o fato de

−0.08 6 ϵ 6 −0.02 mostra que a condição ϵ < 0 existe, embora restrições termodinâmicas

encontradas por Alcaniz & Lima mostrem que ϵ > 0 [113].

No oitavo capítulo apresentamos um estudo da evolução de perturbações de den-

sidade com massas dentro do intervalo M
d
= 104−10M⊙ , levando em consideração vários

processos físicos que estão presentes durante e após a era da recombinação. Para desen-

volver esse estudo, foi elaborado um algoritmo hidrodinâmico no formalismo Top-Hat de

formação de estruturas.

Dentro desse formalismo, uma pequena flutuação de densidade inicial (δ ∼ 10−1)

na matéria escura dá origem a flutuações de densidade na contraparte bariônica em es-

calas de massa da ordem de M
bc

≥ 104M⊙ . Na ausência dos processos físicos sobre as

flutuações de densidade da matéria bariônica, esse limite inferior de massa cresce para

≃ 105M⊙ [157].

No regime linear, seguimos a evolução de nuvens de matéria (escura e bariônica)

desde a era da recombinação do hidrogênio, destacando propriedades físicas, como os va-

lores da massa, a amplitude do contraste de densidade, o redshift e a idade do Universo,

no momento ao qual definimos como o turn-around e o colapso de uma sobredensidade.

Modelamos a sobredensidade com um perfil Top-Hat na presença do processos físicos que
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atuam sobre as flutuações de densidade da matéria bariônica existentes durante a evolu-

ção do Universo.

De um modo geral, uma energia escura de background é mais importante para

as estruturas de menor massa (104 e 105M⊙) e, naturalmente, tem também uma maior in-

fluência sobre a idade de todas elas. As estruturas começam a colapsar quando o Universo

é relativamente jovem; isto é, 106 anos após o Big Bang.

Na presença de uma energia do vácuo dinâmica existe um valor crítico para o

valor de ϵ acima do qual as flutuações não colapsam (ϵ > 0.4), e em geral, não é necessário

um contraste de densidade da matéria bariônica maior do que zero para que um objeto

da polução III alcance o turn-around, e consequentemente, o colapso.

Para resultados gerais, dada uma massa de matéria escura M
d

perturbada, usa-

mos os valores ϵ = 0.06 e ϵ = −0.06, respectivamente, o melhor ajuste de nossa análise e o

melhor ajuste encontrado por Alcaniz & Lima [113].

Se por uma lado o modelo ΛCDM descreve a formação das galáxias de modo am-

plamente promissor, por outro é difícil conciliar suas predições com a evidência de que

galáxias virializadas poderiam existir em um Universo mais jovem do que parece natural

a partir dessa cosmologia [243]. No nosso estudo, as flutuações de densidade reproduzem

um colapso mais cedo no modelo ϵ = −0.06 (z maior), pois ele proporciona uma maior

eficiência do esfriamento L
H2

, causada por uma maior densidade de matéria escura e ma-

téria bariônica nas nuvens primordiais descritas nesse modelo. Porém, devido ao efeito

mais intenso do arraste dos fótons da RCF num redshift maior, uma menor quantidade de

matéria bariônica é carregada pela nuvem de matéria escura.

Nos modelos Fantasma, de Quintessência e ΛCDM padrão supomos um Uni-

verso plano, composto aproximadamente por 1/3 de matéria gravitante (bariônica e es-

cura) e 2/3 pela componente de energia escura. Esses cenários têm quantidades ligeira-

mente diferentes de matéria escura, Ωquint. < ΩΛCDM < Ωfant..

Observamos que os Universos contendo uma grande quantidade de matéria es-

cura e têm uma aceleração maior (isto é, ω mais negativo), o colapso ocorre mais rápido (zc

maior) para uma dada perturbação na massa da matéria escura Md, mas uma quantidade
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menor de matéria bariônica Mbc é carregada com ela.

Nesses modelos, a massa Jeans da matéria bariônica Mjb (∼ 105M⊙) nos mostra

depender do potencial gravitacional da matéria escura somente para nuvens de menor

massa (Md ≤ 104M⊙).

9.2 Perspectivas de trabalhos futuros

Os modelos expansionistas teóricos que apresentam histórias similares, mas pos-

suem parâmetros diferentes para caracterizar a expansão, podem, através do parâmetro

γ, ser diferenciados observacionalmente através dos desvios no plano teórico compreen-

didos em seu significado; em outras palavras, modelos cosmológicos com história da ex-

pansão idênticas, mas construidas em teorias gravitacionais diferentes, devem apresentar

valores de γ também diferentes.

Desse modo, um estudo complementar e que poderá mostrar resultados interes-

santes, é analisar as medidas da velocidade peculiar de galáxias para obter restrições sobre

possíveis modificações na Relatividade Geral. Tentativas nessa direção podem ser encon-

tradas nas referências [244, 245].

É possível analisarmos o processo de formação de estruturas usando o modelo

padrão de Press & Schechter e a evolução de flutuações de densidade primordiais nesse

formalismo [246]. Dentro desse contexto, uma região compreendida por uma flutuação

de matéria δ, ou um campo eleatório P (δ
M
) descrito por uma distribuição gaussiana [157,

2, 246] tornar-se-a um objeto auto-gravitante quando ela alcança um certo valor crítico δc ,

significando que essa flutuação evoluiu e destacou-se da expansão de Hubble de maneira

a se transformar em um objeto gravitacional ligado.

A isso aplicaremos os diferentes modelos de energia escura descritos e os com-

pararemos com os resultados do modelo padrão ΛCDM , o que nos permitirá entender

a influência do modelo de Press & Schechter na evolução das flutuações de densidade

quando o compararmos com os resultados modelados no perfil Top-Hat.

Os fundamentos da Termodinâmica e da Mecânica Estatística vem apresentando

desde as últimas décadas interessantes discussões sobre a aditividade e não-aditividade



Capítulo 9. Conclusões e perspectivas futuras 113

dos parâmetros presentes nos processos físicos ocorrentes em seus arcabouços teóricos,

inicialmente tomados pelos estudos pioneiros de Tsallis e Kaniadakis [247, 248].

Atualmente vem sendo observado um interesse significativo na estatística de Tsal-

lis e suas aplicações na Cosmologia e Astrofísica, principalmente a partir do trabalho de

A. R. Plastino & A. Plastino [249]. Nesse contexto, as propriedades termodinâmicas apre-

sentam modificações significativas devido à interações de longo alcance como no caso das

forças gravitacionais [250, 251, 252]. Diversas outras aplicações podem ser encontradas

nas referências [253, 254, 255, 256, 257, 258].

O estudo dessa estatística é amplo e rico em sua estrutura física. Abordagens so-

bre essa estatística cobrem a análise de teorias não-aditivas da matéria escura e a estrutura

dos perfis de densidade dos gases [259] e indícios de que as flutuações de temperatura da

RCF corresponderiam a uma natureza não-aditiva [260]. Desse modo, seria natural um

interesse em aplicarmos a estatística não-aditiva de Tsallis para descrevermos o processo

de formação de estruturas no Universo.

Não menos interessante seria uma análise complementar sobre a distribuição de

Kaniadakis [248, 261] e suas implicações no estudo do campo primordial das flutuações

de densidade. Assim como no estudo de Tsallis, a estatística de Kaniadakis recupera o

formalismo de Boltzmann-Gibbs para um determinado valor de κ que caracteriza a pa-

rametrização da distribuição de Kaniadakis, que diferentemente da estatística de Tsallis,

continua numa contextualização aditiva sobre os parâmetros que participam dos proces-

sos físicos envolvidos.

Investigaremos o processo de formação de estruturas e analisaremos os métodos

Top-Hat e Press & Schechter no formalismo não-aditivo de Tsallis e na formulação estatís-

tica de Kaniadakis na presença das componentes escuras (matéria e energia) de modo que

possamos computar a influência dessas componentes nesse processo.
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APÊNDICE A

LISTA DE SÍMBOLOS

Alguns dos símbolos são apresentados em mais de uma seção. Os números após

a descrição dos símbolos indicam a seção (ou subseção) onde cada símbolo é usado pela

primeira vez.

Símbolo Descrição . Seção

a Fator de escala na métrica de Friedmann-Roberton-Walker 1.3
a0 Fator de escala na métrica de Friedmann-Roberton-Walker hoje 3.1
arec Coeficiente de recombinação 5.1.1
b 4/c vezes a constante de Stefan-Boltzmann 4.1.1
B1 Energia de ligação do átomo de hidrogênio no estado fundamental 5.1.1
B2 Energia de ligação do átomo de hidrogênio no primeiro estado excitado 5.1.1
C Probab. do átomo de hidrogênio excitado decair via emissão de dois fótons 5.1.1
c Velocidade da luz no vácuo 1.3
ci Coeficientes das taxas das reações químicas (i = 1, 2, ..., 10) 5.1.2
cs Velocidade do som 7.2
dA Distância de diâmetro angular 7.2
DL Distância luminosidade 7.2
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Símbolo Descrição . Seção

DM Distância diâmetro angular comóvel 7.2
DV Escala de dilatação 7.2
Ec Energia cinética 1.4
Ep Energia potencial 1.4
fi Fator de crescimento ou fator de velocidade peculiar da componente i 6.1
gµν Tensor métrico (métrica do espaço-tempo) 1.3
G Constante da gravitação universal de Newton 1.3
Gµν Tensor de curvatura de Einstein 1.3
g⃗i Gravidade especifica da nuvem 6.1
H Parâmetro de Hubble 2.1.2
H0 Constante de Hubble ȧ(t0)/a(t0) 1.3
h Constante de Hubble em unidade de 100 km s−1 Mpc−1 2.1.2
I Número de ionizações colisionais por segundo 5.1.1
k Parâmetro adimensional de curvatura do Universo 1.3
k
b

Constante de Boltzmann 4.1.2
kc Quantidade de movimento de corte 1.3
lA Escala do horizonte de som 7.2
L Função de esfriamento 4.1.2
LC Esfriamento-aquecimento Compton 5.1.2
LR Esfriamento devido à recombinação 5.1.2
Lα Esfriamento Lyman-α 5.1.2
LH2

Esfriamento devido à formação do hidrogênio molecular 5.1.2
M Massa 1.4
M

b
Massa de matéria bariônica 4.1.3

M
d

Massa de matéria escura 4.1.3
Mpc Milhões de parsec 1.3
me Massa do elétron 5.1.1
mp Massa do próton 4.1.1
n Densidade do número total de bárions livres e nos átomos de hidrogênio 5.1.1
nH Número de átomos de hidrogênio por volume 5.1.1
ne Densidade do número de elétrons livres 5.1.1
np Número de prótons por volume 5.1.1
n

H+
2

Densidade do número de íons H+
2 5.1.2

n
H+ Densidade do número de íons H+ 5.1.2

n
H− Densidade do número de íons H− 5.1.2

NA Número de Avogadro 4.1.2
P Pressão cinética do gás 4.1.1
pi Pressão da componente i 1.2
pv Pressão da energia do vácuo variável 3.1
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Símbolo Descrição . Seção

r Coordenada radial 1.4
r
d

Raio do volume esfericamente simétrico (a nuvem) contendo matéria escura 4.1.3
rs Escala do horizonte acústico comóvel 7.2
R Escalar de Ricci 1.3
Rµν Tensor de Ricci 1.3
ℜ Parâmetro de deslocamento 7.2
r⃗ Vetor-posição 4.1
T Temperatura 1.4
T0 Temperatura da Radiação Cósmica de Fundo hoje 1.1
Tγ Temperatura da Radiação Cósmica de Fundo 2.1.3
Tm Temperatura da matéria bariônica 4.1.2
Tµν Tensor de energia-momento 1.3
t Tempo 1.3
t(z) Idade do Universo em um dado redshift z 2.1.3
t0 Idade do Universo hoje 2.1.3
uµ Quadrivetor velocidade 1.3
U Energia interna 4.1.2
u⃗ Velocidade peculiar do fluido relativa à expansão geral 4.1.1
V

b
Volume esfericamente simétrico (a nuvem) contendo matéria bariônica 4.1.3

V
d

Volume esfericamente simétrico (a nuvem) contendo matéria escura 4.1.3
vr Velocidade na direção da linha de visada 1.4
v⃗ Velocidade local do fluido em relação a um referencial arbitrário 4.1.1
v⃗
b

Velocidade da nuvem de matéria bariônica 4.1.3
v⃗c Velocidade peculiar da nuvem 6.1
v⃗
d

Velocidade da nuvem de matéria escura 4.1.3
v⃗1i Velocidade peculiar da nuvem da componente i da matéria 4.1
v⃗ci Vetor velocidade própria da componente i do fluido 4.1
xe Fração ionizada do gás primordial (grau de ionização) 4.1.1
z Redshift 1.5
βe Taxa de fotoionização 5.1.1
γ Índice de crescimento 6.1
δT Flutuação de temperatura 1.4
δρ Flutuação de densidade 1.4
δρ

b
Flutuação sobre o valor médio da densidade de matéria bariônica 4.1

δρ
d

Flutuação sobre o valor médio da densidade de matéria escura 4.1
δ
b

Contraste de densidade da matéria bariônica (δρ
b
/ρ

b
) 4.1

δ
d

Contraste de densidade da matéria escura (δρ
d
/ρ

d
) 4.1

ϵ Parametrização do modelo Λ(t)CDM 1.5
Λ Constante Cosmológica ou Energia do Vácuo 1.3
Λ2s−1s Taxa de decaimento de dois fótons do nível 2s para o estado 1s 5.1.1
ω Parâmetro da equação de estado 1.2
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Símbolo Descrição . Seção

Ω Razão entre a densidade de energia e a densidade crítica (ρ/ρc) 2.1.2
Ω∗ Parâmetro de densidade da matéria da estrela (ρ∗/ρc) 1.2
Ω

b0
Parâmetro de densidade da matéria bariônica hoje (ρ

b0
/ρc0) 1.2

Ω
d0

Parâmetro de densidade da matéria escura hoje (ρ
d0
/ρc0) 1.2

Ωi Parâmetro de densidade da componente i da energia (ρi/ρc) 2.2
Ω

k
Parâmetro de densidade da curvatura do Universo (ρ

k
/ρc) 2.1.2

Ωm Parâmetro de densidade da matéria (ρ
b
/ρc) 2.1.2

Ωm0 Parâmetro de densidade da matéria hoje (ρm0/ρc0) 2.1.2
Ω

rad
Parâmetro de densidade da radiação (ρ

rad
/ρc) 2.3

Ωt Densidade de energia total (ρt/ρc) 2.1.2
ΩΛ Parâmetro de densidade da energia do vácuo (ρΛ/ρc) 2.1.2
Ωω Parâmetro de densidade da energia escura (ρω/ρc) 2.2
Ωω0 Parâmetro de densidade da energia escura hoje (ρω0/ρc0) 2.2
ΩΛ0 Parâmetro de densidade da energia do vácuo hoje (ρΛ0/ρc0) 2.1.2
Ωω Representação da normalização para a energia escura (Ωω/Ωt) 2.2
Ω

b
Representação da normalização para a matéria bariônica (Ω

b
/Ωt) 2.2

Ω
d

Representação da normalização para a matéria escura (Ω
d
/Ωt) 2.2

Ωω0 Representação da normalização para a energia escura hoje (Ωω0/Ωt0) 2.2
Ω

b0
Representação da normalização para a matéria bariônica hoje (Ω

b0
/Ωt0) 2.2

Ω
d0

Representação da normalização para a matéria escura hoje (Ω
d0
/Ωt0) 2.2

Ω̃v0 Parâmetro de densidade da energia do vácuo variável hoje (ρ̃v0/ρc0) 3.1
ρ Densidade de energia 1.4
ρ
i

Densidade média no Universo da componente i da energia 4.1
ρ∗ Densidade de matéria da estrela 1.2
ρω Densidade da energia escura 2.1.2
ρ
b

Densidade da matéria bariônica 1.2
ρc Densidade crítica do Universo 1.2
ρ
d

Densidade da matéria escura 1.2
ρi Densidade da componente i da energia 4.1
ρm Densidade da matéria gravitante 2.1.2
ρ1i Flutuação sobre o valor da densidade média ρ

i
4.1

ρΛ Densidade de energia do vácuo 1.3
ρt Desidade de energia total 3.1
ρv Densidade de energia do vácuo variável 3.1
ρ̃v0 Estado fundamental do vácuo 3.1
σT Seção de choque Thomson 4.1.1
ϕ Potencial gravitacional 4.1.1



APÊNDICE B

ANÁLISE DOS DADOS

Nosso objetivo ao construirmos uma análise para o tratamento adequado de da-

dos observacionais (um conjunto complexo e passivo a existência de erros sistemáticos)

é determinar o quanto as informações obtidas através de um determinado modelo são

coerentes e dependentes dos parâmetros analisados no estudo e descrição de um evento.

Os parâmetros de um determinado modelo, por sua vez, advêm de proposições

anexas a uma teoria dependente dos dados pelo qual é suposta (a priori) obedecer, o que

nos leva a seguir procedimentos analíticos sobre esses dados de maneira a que possamos

estabelecer um grau de confiança adequado ao estudo de um sistema ou circunstância que

o tornem prováveis e passivos de existir.

Desse modo, adotamos nesta tese o teste conhecido como χ2, um teste estatístico

coerente e adequadamente viável para obtenção de informações restritivas sobre parâme-

tros analisados e a medida estatística de seus melhores ajustes. Como referência, vamos

nos guiar pelas sugestões de Press et al [225].

Vamos admitir que o erro (aleatório e distribuído, independentemente, como uma

distribuição gaussiana normal) associado à medida de um observável y
obs

seja designado

por σy(xi
) (desvio padrão). A função que relaciona as medidas dependentes e indepen-

dentes do modelo teórico analisado y(x) é escrita como

y(x) = y(x; a1 , a2 , ..., aN
) , (B.1)

onde N é o número de pontos (x
i
, y

i
, sendo i = 0, 1, 2, ..., N −1) que estamos ajustando em

139
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um modelo que apresenta M parâmetros ajustáveis a
j

(j = 0, 1, 2, ...,M − 1).

Para o ajuste de M parâmetros observacionais independentes, a probabilidade de

obter o conjunto representado por esses M elementos é dada por

P (y) ∝ exp

(
−

M∑
i=1

y
obs,i

− y
i

2σ2
i

)
,

para P (y) = P (y)1P (y)2...P (y)M .

Do princípio de máxima verossimilhança (maximum-likelihood estimation), estí-

masse o melhor ajuste do parâmetro a
N

através da minimização da quantidade χ2 (cha-

mada chi-quadrado)

χ2(a
N
) =

M∑
i=1

[
y
obs
(x

i
)− yteo(xi

; a1 , a2 ..aN
)

σy(xi
)

]2
(B.2)

ou seja,
∂χ2

∂a
N

= 0 . (B.3)

Desse modo, a função de distribuição χ2 para ν = N −M graus de liberdade fica expressa

como

P (χ2, ν) ≡ 1

Γ(ν/2)

∫ χ2/2

0

tν/2−1exp(−t)dt . (B.4)

Em termos práticos, um ajuste é considerado bom quando χ2 ≈ ν. De um modo geral,

valores pequenos da fração χ2/ν podem está associados a erros no modelo proposto, a er-

ros relacionados a valores de σy(xi
) grandes, ou a erros associados as medidas que podem

não seguir uma distribuição normal.

Os dados observacionais, por outro lado, representam apenas uma fração limitada

dos eventos existentes no Universo. Porém, as estimativas por máxima verossimilhança

podem ser usadas para estimar o valor verdadeiro de diferentes parâmetros cosmológicos

usados nos diversos modelos sem que tenhamos conhecimento prévio dos valores verda-

deiros desses parâmetros e nem uma quantidade grande de dados observacionais.

A distribuição de probabilidade pode ser caracterizada por regiões de confiança

estatística ∆χ2 (Fig. B.1), definidas sobre o espaço M dimensional dos parâmetros a.
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Figura B.1: Elipses das regiões de confiança estatística correspondentes aos valores de χ2 maiores que
o ajuste mínimo χ2

min. As curvas sólidas, com ∆χ2=1.00, 2.71 e 6.63, estão projetadas no intervalo unidi-
mensional (M = 1) AA′, BB′ e CC′, respectivamente. Os intervalos contidos dentro das elipses contem
68.3%, 90% e 99% de dados que seguem uma distribuição Gaussiana normal. A elipse tracejada limita uma
região bidimensional (M = 2) com 68.3% de nível de confiança estatística para dados de uma distribuição
Gaussiana normal ( [225], p.689 ).

Convencionalmente, essas regiões (ou intervalos) apresentam níveis de confiança

em percentagens de, por exemplo, 68.3%, 95.4% e 99.73%, entre outras adicionais apresen-

tadas na tabelaB.1.

Tabela B.1: Valores de ∆χ2 como uma função do nível de confiança p e do grau de liberdade ν ([225],
p.692). Os destaques em negrito constituem as probabilidades nas regiões de confiança estatística para dois
graus de liberdade, os limites usados nesta tese.

Probabilidade ν
p 1 2 3 4 5 6

68.30% 1.00 2.30 3.53 4.72 5.89 7.04
90.00% 2.71 4.61 6.25 7.78 9.24 10.6
95.40% 4.00 6.17 8.02 9.70 11.3 12.8
99.00% 6.63 9.21 11.3 13.3 15.1 16.8
99.73% 9.00 11.8 14.2 16.3 18.2 20.1
99.99% 15.1 18.4 21.1 23.5 25.7 27.8

Na análise de um parâmetro a, o valor mínimo da quantidade χ2 é representado
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por χ2
min. Para um conjunto de M parâmetros livres (M ≤ N ), a região de confiança

estatística M -dimensional do parâmetro a é determinada através do acréscimo da quan-

tidade ∆χ2 ao valor χ2
min encontrado na análise, ou seja, o mapeamento χ2 das regiões de

confiança dos parâmetros dentro dos contornos é dada por χ2 = ∆χ2 + χ2
min.
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EVOLUÇÃO DE EQUAÇÕES

C.1 Perturbação de densidade em termos do fator de crescimento

Na teoria linear de formação de estruturas, as perturbações de densidade na ma-

téria em grandes escalas δ = δρm/ρm satisfazem a equação

δ̈ + 2
ȧ

a
δ̇ − 4πGρmδ = 0 , (C.1)

onde G é a constante da gravitação universal de Newton e ρm é a densidade de energia da

matéria gravitante.

Em termos do fator de crescimento dado na forma

f =
d lnδ

d lna

temos que:

(i) Reescrevendo δ̇, temos

δ̇ =
dδ

dt
=

dδ

da

da

dt
= ȧ

dδ

da
=

ȧ

a
δ
d lnδ

d lna
=

ȧ

a
fδ ; (C.2)

(ii) Reescrevendo δ̈, temos

δ̈ =
d2δ

dt2
=

da

dt

d

da

(
dδ

dt

)
= ȧ

d

da

(
ȧ

a
fδ

)
,

143



Apêndice C. Evolução de equações 144

onde o resultado de (i) é usado diretamente. Ao simplificar o resultado do termo

ȧ
d

da

(
ȧ

a
fδ

)
=

ȧ

a

[
fδ

d

d lna

(
ȧ

a

)
+

ȧ

a
f

d δ

d lna
+

ȧ

a
δ
d lnf

d lna

]
,

encontra-se que δ̈ também pode ser escrito como

δ̈ = H2fδ
d lnH

d lna
+H2f 2δ +H2δ

df

d lna
, (C.3)

onde H = ȧ/a é a constante de Hubble.

Substituindo (C.2) e (C.3) em (C.1), juntamente com o parâmetro de densidade da

matéria

Ωm =
8πG

3H2
ρm ,

encontra-se que, em termos do fator de crescimento f , a perturbação de densidade na

matéria [Eq. (C.1)] torna-se

f ′ + f 2 +

(
Ḣ

H2
+ 2

)
f =

3

2
Ωm , (C.4)

onde f ′ = df/d lna.

C.2 Temperatura da matéria bariônica

Pela primeira lei da Termodinâmica,

du = −PdV + dQ ,

onde u representa a energia interna, e as grandezas P e Q é a pressão e o fluxo de calor

dentro da nuvem de gás, respectivamente. A taxa de variação de u em relação ao tempo

pode ser escrita em termos da energia interna por unidade de massa bariônica (U = u/m)

como
dU

dt
= −P

d

dt
(ρ−1) +

d

dt
(Q/m) ,
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onde ρ é a densidade de matéria da nuvem de gás. Definindo

L ≡ − d

dt
(Q/m) ,

temos

dU

dt
= −P

d

dt
(ρ−1)− L

=
P

ρ2
dρ

dt
− L . (C.5)

O objetivo agora é desenvolver os termos da expressão (C.5). A massa total de

uma nuvem de gás composta por n átomos de hidrogênio de massa m
H

, presente em um

Universo xe ionizado, é dada por m
TOT

= nm
H
(1 + xe). Desse modo, podemos escrever a

energia interna como

u =
3

2
Nk

B
Tm

=
3

2
N

A
m

TOT
k

B
Tm

=
3

2
N

A
n(1 + xe)mH

k
B
Tm

onde N = N
A
n = N

A
m

TOT
. Multiplicando (C.5) por 1/(nm

H
), obtem-se para um gás de

hidrogênio

U =
3

2
N

A
k

B
Tm(1 + xe) . (C.6)

Derivando (C.6) em relação ao tempo,

dU

dt
=

3

2
N

A
k

B
Ṫm(1 + xe) +

3

2
N

A
k

B
Tmẋe

e isolando Ṫm , encontra-se

Ṫm =
2

3

1

N
A
k

B
(1 + xe)

dU

dt
− Tmẋe

1 + xe

,

onde o ponto sobre a grandeza significa derivada em relação ao tempo. Substituindo (C.5)



nessa última expressão, encontra-se

dTm

dt
= − Tm

1 + xe

dxe

dt
+

2

3

1

N
A
k

B
(1 + xe)

(
P

ρ2
dρ

dt
− L

)
. (C.7)

A pressão P e a densidade ρ = ρ
b
= ρ̄

b
(1 + δ

b
) da matéria bariônica na nuvem

[onde em termos do fator de escala a a densidade média ρ̄
b

evolui como ρ̄
b
= ρ

b0
(a/a0)

3]

nessa expressão são dadas por:

(i) Pressão

P = N
A
ρ

b
k

B
Tm(1 + xe)

= N
A
ρ̄

b
(1 + δ

b
)k

B
Tm(1 + xe)

= N
A
ρ

b0

(
a

a0

)3

(1 + δ
b
)k

B
Tm(1 + xe) (C.8)

(ii) Densidade

ρ
b
= ρ̄

b
(1 + δ

b
) (C.9)

e
dρ

b

dt
= ˙̄ρ

b
(1 + δ

b
) + ρ̄

b
δ̇
b
= −3ρ̄

b

ȧ

a
(1 + δ

b
) + ρ̄

b
δ̇
b
= −3ρ

b

ȧ

a
+ ρ̄

b
δ̇
b

(C.10)

Desse modo,
P

ρ2
b

=
N

A
k

b
Tm(1 + xe)

ρ
b

, (C.11)

e portanto,
P

ρ2
b

dρ
b

dt
= N

A
k

B
Tm(1 + xe)

[
−3

ȧ

a
+

δ̇
b

1 + δ
b

]
. (C.12)

Substituindo (C.12) em (C.7),

dTm

dt
= −Tm

[
ẋe

1 + xe

− 2
ȧ

a
+

2

3

δ̇
b

1 + δ
b

]
− 2

3

L

N
A
k

B
(1 + xe)

, (C.13)

que é a taxa de variação da temperatura da matéria bariônica com o tempo.
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