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Resumo

Uma abordagem possível para o problema da coincidência cosmológica é per-

mitir que a matéria escura e a energia escura interajam uma com a outra também de

forma não gravitacional. Nesta tese são consideradas duas classes gerais para tal in-

teração, caracterizadas por um parâmetro de interação constante (ε ou Γ). Sua capa-

cidade de solucionar o problema da coincidência é avaliada e é mostrado que alguns

modelos são capazes de aliviar o problema. Em seguida, é determinada a precisão

média necessária para distinguir modelos cosmológicos com interação do Modelo Pa-

drão ΛCDM usando dados da taxa de expansão cósmica H(z). Esta análise é realizada

em dois níveis: por meio de simulações de Monte Carlo baseadas em modelos com

interação, em que amostras de H(z) com diferentes precisões são geradas, e através

de um método semianalítico que calcula a propagação de erros dos parâmetros ε ou Γ

em função do erro em H(z). Mostra-se que a abordagem semianalítica concorda com

as simulações e que para detectar uma interação usando somente dados de H(z) estes

devem atingir uma precisão melhor do que 1% se o parâmetro ε for da ordem daquele

indicado pelas determinações mais recentes (∼ 10−2). Isso significa que, dentre os

projetos observacionais planejados, o Wide Field Infrared Survey Telescope tem a melhor

chance de detectar uma interação, embora em um nível de significância baixo. Para

determinar de forma mais segura a existência de uma interação seria preciso combinar

os dados da expansão com outros tipos de observações.
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Abstract

A possible approach to the cosmological coincidence problem is to allow dark

matter and dark energy to interact with each other also nongravitationally. Two ge-

neral classes of interaction were considered in this thesis, characterized by a constant

interaction parameter (ε or Γ). Their ability to address the coincidence problem was

appraised and was shown that some models are capable to alleviate the problem. It is

estimated the average accuracy required to distinguish interacting cosmological mo-

dels from the conventional ΛCDM scenario using the cosmic expansion rate H(z) data.

The analysis is performed at two levels: through Monte Carlo simulations based on an

interaction model, in which H(z) samples with different accuracies are generated, and

through a semianalytic method that calculates the error propagation of the parameters

ε or Γ as a function of the error in H(z). It is shown that the semianalytical approach

agrees with simulations and that to detect an interaction using H(z) data only, these

must reach an accuracy better than 1% if the parameter ε is of the order of recent de-

terminations (∼ 10−2). This means that, among the planned surveys, the Wide Field

Infrared Survey Telescope has the best chance to detect an interaction, though at a low

significance level. To determine more precisely the existence of an interaction it would

be needed to combine the expansion data with other type of observation.
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INTRODUÇÃO

Cosmologia é o ramo da ciência que estuda o Universo como um todo, seu conteúdo,

propriedades, origem e evolução. Para abordar estas questões fundamentais, que são

tão antigas quanto ambiciosas, a Cosmologia se utiliza de vários ramos da Física, como

Gravitação, Termodinâmica, Mecânica Quântica e Física de Partículas. A complexi-

dade das novas teorias é cada vez maior e ainda não se conhece uma teoria capaz de

descrever o Universo em determinadas escalas de tamanho e energia nem a natureza

da maior parte de seu conteúdo energético.

Em sua busca por conhecimento, o homem sempre tentou imaginar e desven-

dar a estrutura e o funcionamento do Universo. No entanto, somente com a teoria

Newtoniana da gravitação [1], no século XVII, foi possível iniciar um estudo verda-

deiramente científico do Universo. A própria massa da Terra só foi conhecida após a

determinação da contante gravitacional G, com o experimento de balança de torção

de Cavendish [2]. Com a mecânica Newtoniana foi possível determinar a órbita dos

planetas e até mesmo prever a existência deles, como foi o caso de Netuno em 1846,

cuja existência foi prevista para explicar a órbita de Urano [3]. Além desta importante

confirmação, a teoria Newtoniana também foi testada em sistemas binários de estrelas,

transformando-a em um grande sucesso.

No entanto, a Mecânica de Newton possuía problemas fundamentais com re-

lação ao espaço e ao tempo absolutos, além de apresentar algumas divergências com os

dados, como no caso da precessão da órbita de Mercúrio. Com relação a este problema,

em analogia com a descoberta de Netuno, foi prevista a existência de um planeta pró-

ximo a Mercúrio, que perturbaria sua órbita, porém este nunca foi encontrado.

Posteriormente, Einstein, em 1905, formulou a Teoria da Relatividade Especial,

que resolvia os problemas do espaço e do tempo absolutos, porém sem levar em conta
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a gravitação. Mais tarde, em 1915, ao perceber a equivalência entre aceleração e campo

gravitacional, Einstein foi capaz de generalizar sua teoria para o caso de referenciais

não-inerciais, formulando sua teoria de gravitação, a Relatividade Geral. Com a Relati-

vidade Geral, a precessão da órbita de Mercúrio foi finalmente explicada, seguindo-se

várias comprovações, como a deflexão da luz das estrelas ao passarem próximas ao

Sol em 1919. Os casos da descoberta de Netuno e da explicação da órbita de Mercúrio

ilustram duas formas do avanço do conhecimento científico: em ambos, foram feitas

previsões baseadas em uma teoria, porém o segundo caso estava fora dos limites de

validade da mesma, o que apontava para a existência de uma Física desconhecida.

Pouco depois de haver completado sua teoria, Einstein aplicou suas equações

de campo para um Universo somente com matéria e percebeu que este estaria se con-

traindo. Einstein observou que introduzindo um termo constante em suas equações

não alteraria a conservação de energia. Além disso, com esta constante cosmológica

(que Einstein introduziu no lado esquerdo das equações de campo), ele obteve uma

solução estática [4], como desejava. Este foi o primeiro modelo cosmológico relativís-

tico. Em seguida, de Sitter [5] e Friedmann [6, 7] propuseram modelos que permitiam

que o Universo se expandisse. O modelo de de Sitter era com constante cosmológica e

no vácuo, enquanto o de Fridmann com matéria e sem constante cosmológica.

Em 1927, Lemaître propôs um modelo de Universo em expansão com massa

constante, e realizou a primeira determinação da constante de Hubble [8]. Esta des-

coberta permaneceu pouco conhecida, mesmo após a tradução deste trabalho para o

inglês em 1931, que não continha a determinação de H0 [9].

Com a descoberta de Hubble, em 1929, de que galáxias distantes se afastavam

umas das outras mais rápido quanto maior a sua distância [10], modelos que permi-

tiam a expansão foram privilegiados, e Einstein, agora sabendo que seu modelo era

instável, abandonou a constante cosmológica de suas equações, alegando que sua in-

trodução teria sido o maior erro de sua vida 1.

Com o Universo em expansão, é natural imaginar que no passado ele seria

mais compacto, denso e quente. Uma extrapolação indica que o Universo teria tido

uma singularidade no passado, que ficou conhecida como Big Bang.

No final da década de 1940, as evidências indicavam que o Universo estava se

expandindo, mas não havia observações que efetivamente comprovassem a teoria do

Big Bang. A ideia de que o Universo teve um início não agradava alguns cosmólogos.

Em 1948, Hoyle afirmou que [12] “... é contra o espírito da investigação científica considerar

1Não é claro se Einstein utilizou exatamente estas palavras, mas teria sido algo semelhante. Para
uma discussão a respeito ver [11].
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efeitos observáveis como provenientes de ‘causas desconhecidas da ciência’ e em princípio isso

é o que criação (do Universo) no passado implica.”. Como alternativa, Hoyle [12] e Bondi

& Gold [13] propuseram um modelo que se expandia à medida que criava matéria,

mantendo assim a densidade constante, sem necessidade de uma constante cosmoló-

gica. Tal teoria ficou conhecida como Teoria do Estado Estacionário, resistindo por ao

menos duas décadas, até que não pode ser mais sustentada com a detecção da radiação

cósmica de fundo em 1965 (ver adiante).

Ainda na década de 1940, Gamow [14] (e em artigos subsequentes com Alpher,

Bethe e Herman até 1950) tentou explicar a abundância dos elementos químicos a partir

da fusão nuclear tornada possível devido às altas temperaturas após o Big Bang. Cal-

culou então a proporção de Hidrogênio, Deutério, Hélio e Lítio no que ficou conhecido

como nucleossíntese primordial (ou do Big Bang). A previsão foi de que aproximada-

mente 25% da matéria bariônica do Universo era composta de Helio (He4), traços de

Lítio e nenhum metal mais pesado. Evidentemente, a fusão nuclear no interior de es-

trelas altera estas proporções. Por isso, foram observadas regiões de gás que acredita-se

representar a fração da nucleossíntese primordial, ou seja, que possuem baixa concen-

tração de metais, como o gás intergalático. Esta é uma previsão robusta de modelos

com Big Bang e está em excelente acordo com as observações.

Novamente como consequência de um Universo quente no passado, Alpher

& Herman [15] previram que em determinado momento a temperatura teria sido tão

elevada que elétrons não poderiam estar ligados aos núcleos. Quando o Universo es-

friou e os elétrons foram capturados pelos núcleos, este tornou-se transparente para os

fótons, deixando como relíquia uma radiação (fótons), com espectro de corpo negro.

Em 1948, Alpher & Herman [15] previram que esta temperatura seria de 5K hoje e, em

1965, Penzias & Wilson [16] descobriram um ruído homogêneo e isotrópico (para os

limites da precisão do instrumento utilizado) em suas observações em rádio. Após um

colóquio de P.J.E. Peebles (do grupo de Robert Dicke, em Princeton) sobre a Radiação

Cósmica de Fundo (RCF), a notícia se espalhou até Penzias e Wilson, que contactaram

o grupo de Dicke. Após um encontro entre os dois grupos, descobriram que haviam

detectado o sinal da RCF [17] prevista por Alpher e Herman [18]. A temperatura de

corpo negro medida por Penzias e Wilson foi de T = (3.5 ± 1.0)K [16], e ofereceu su-

porte à teoria do Big Bang, com um Universo mais quente e denso no passado. Penzias

e Wilson dividiram a metade do prêmio Nobel de Física de 1978 pela descoberta da

RCF. Para uma detalhada história de sua detecção, ver Peebles 1993 [19].

Embora os cosmólogos frequentemente recorressem ao uso da constante cos-

mológica para explicar seus dados (ver por exemplo [20, 21] para uma revisão da con-
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turbada história da constante cosmológica), esta não tinha qualquer explicação em ter-

mos de física fundamental. Em 1967 Zel’dovich descobriu que uma constante cosmoló-

gica nas equações de campo de Einstein poderia ser interpretada como a manifestação

do vácuo quântico [22, 23], que possui uma equação de estado do tipo pv = −ρv.

A detecção da RCF também trouxe à tona as questões da homogeneidade e da

isotropia do espaço. As observações da RCF indicam que quaisquer pares de regiões

no céu têm uma pequena flutuação, da ordem de ∆T/T ∼ 10−5, indicando que o Uni-

verso é altamente isotrópico. Assim, em algum momento no passado, regiões do céu

que hoje não estão causalmente ligadas devem ter sido conectadas no passado, antes

da recombinação. A maneira encontrada para resolver este problema, além da planura

do espaço, foi assumir que o Universo se expandira exponencialmente logo após o Big

Bang. As primeiras propostas de cenários inflacionários foram feitas por Alexei Sta-

robinsky, em 1979 e 1980 [24, 25], e Mukhanov & Chibisov, em 1981 [26]. Um modelo

mais simples e mais bem motivado foi proposto em seguida por Guth [27], influen-

ciando as propostas de modelo de inflação seguintes até o cenário de inflação caótica

[28], que resolve os problemas dos primeiros modelos. Para uma revisão de inflação,

ver a referência [29].

Um problema que já perdura 80 anos se refere à matéria escura ou “problema

da massa faltante”. O termo “matéria escura” foi introduzido por Fritz Zwicky em

1933, ao perceber que a dispersão de velocidade das galáxias no aglomerado de Coma

exigia a presença de matéria que não era visível [30]. Outra evidência de matéria escura

vem da velocidade com que estrelas revolvem ao redor do centro de galáxias espirais,

denominadas de curvas de rotação de galáxias. Pela teoria Newtoniana, em princípio

válida nestas escalas, seria de se esperar que a velocidade das estrelas afastadas do cen-

tro diminuíssem com a raiz quadrada da distância ao centro da galáxias. No entanto

foi observado que estas curvas de rotação são praticamente planas a grandes distâncias

do centro. A explicação mais simples seria a presença de matéria não luminosa nessas

galáxias.

A natureza da matéria escura ainda é desconhecida, mas é possível diferen-

ciar dois tipos de candidatos: i) objetos massivos e compactos do halo (da sigla em

inglês “MACHOS”), como anãs brancas, anãs marrons e buracos negros e ii) partículas

ainda desconhecidas, não detectadas até o presente, como os WIMPS (partículas mas-

sivas fracamente interagentes). Outros testes independentes apontam a existência da

matéria escura. Alguns exemplos são: lenteamento gravitacional fraco e forte, obser-

vações em raios-X de aglomerados, nucleossíntese, oscilação acústica de bárions, RCF,

etc. Vale ressaltar que existem teorias alternativas de gravitação que são capazes de
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explicar as curvas de rotação sem apelar à presença de matéria escura, como a Dinâ-

mica Newtoniana Modificada (da sigla em ingês MOND) [31] e sua versão relativística

TeVes (do inglês Tensor–vector–scalar gravity) [32]. No entanto estas teorias possuem ou-

tros obtáculos teóricos, como a dificuldade de reproduzir os efeitos da matéria escura

em grandes escalas [33].

No final da década de 1990, a Cosmologia sofreu uma grande revolução. Ao

tentar medir a densidade de matéria no Universo, utilizando pela primeira vez dados

de Supernovas do tipo Ia (SNIa) em Cosmologia, os grupos de Brian Schmidt e Saul

Perlmutter se surpreenderam ao determinar que o Universo não só estava se expan-

dindo, mas o fazia de forma acelerada [34, 35]. A maneira mais simples de explicar

esta aceleração era através de uma constante cosmológica, que foi ressuscitada mais

uma vez. Essa descoberta revolucionou a Cosmologia, pois a comunidade esperava

que, como a gravidade é atrativa, a expansão estivesse desacelerando. Genericamente,

denomina-se o causador desta aceleração de Energia Escura. Alternativamente, existe

a possibilidade de que uma modificação da Relatividade Geral possa explicar a acele-

ração sem necessidade de energia escura.

Desde então, diferentes observáveis (por exemplo, os discutidos na Seção 1.5)

convergem pouco a pouco para um mesmo modelo. Este modelo utiliza um Universo

homogêneo e isotrópico, plano, possui dinâmica descrita pela teoria da Relatividade

geral com constante cosmológica e presença de matéria escura. Este é chamado de Mo-

delo Padrão da Cosmologia ou, deste ponto em diante, Modelo Padrão. Mesmo sendo

bastante simples do ponto de vista matemático, o modelo possui problemas fundamen-

tais que vão desde o que são os componentes principais do Universo e como evoluem,

até se a teoria da Relatividade Geral é correta em grandes escalas. Um dos grandes

problemas é o da constante cosmológica [36], em que o valor observado para a densi-

dade de energia associada à constante cosmológica é dezenas de ordens de grandeza

menor do que o valor calculado para o vácuo pela teoria quântica de campos. Outro

problema associado a este modelo é que, sendo a densidade da constante cosmológica

muito pequena, como esta veio a dominar a matéria somente na história recente do

Universo? Este último é conhecido como Problema da Coincidência e será abordado

nesta tese.

Há ainda outros problemas associados ao Modelo Padrão, como o problema

da planura e o problema do horizonte. Desta forma, seria prematuro e insensato des-

cartar outras possibilidades teóricas que possam abordar um ou mais problemas do

Modelo Padrão. A literatura está repleta de alternativas para a gravitação de Einstein

e propostas de fluidos e campos escalares que desempenhariam importante função na

5



evolução do Universo desde a inflação. Exemplos de gravitação modificada são as

teorias de Brans-Dicke [37] e as teorias f(R) [38], apenas para citar dois.

Nesta tese investigamos a possibilidade de que os dois componentes domi-

nantes do Universo recente, matéria escura e energia escura, interajam também não

gravitacionalmente. Esta abordagem fenomenológica é capaz de resolver ou aliviar o

problema da coincidência.

A estrutura desta tese é como a seguir. No capítulo 1, o Modelo Padrão e al-

guns testes observacionais relevantes são brevemente discutidos. No capítulo 2, são

apresentados desenvolvimentos teóricos a respeito de modelos com interação no setor

escuro. Os dois capítulos seguintes concentram o material original desta tese. No capí-

tulo 3, são apresentadas as simulações de dados do parâmetro de Hubble e é desenvol-

vido um método para realizar previsões de levantamentos futuros que aplicamos a um

modelo de interação, comparando com as simulações. No capítulo 4, são investigados

quais modelos de interação são mais promissores, tendo em vista o problema da coin-

cidência, e são realizadas previsões de como estes poderiam ser detectados a partir de

medidas do parâmetro de Hubble. O capítulo 5 apresenta as conclusões e perspectivas.
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CAPÍTULO 1

O MODELO PADRÃO DA COSMOLOGIA

Desde a descoberta da expansão acelerada do Universo, em 1998 [34, 35], um modelo

cosmológico tem sido privilegiado por observações astronômicas independentes. A

Cosmologia é capaz de descrever a evolução do Universo desde uma fração de se-

gundo após o Big Bang até o presente. Este capítulo aborda alguns dos principais

pilares da cosmologia moderna e apresenta brevemente o que é considerado o Modelo

Padrão da Cosmologia.

1.1 Homogeneidade e isotropia do espaço - Métrica de

FLRW

O Princípio Cosmológico, também chamado Princípio Copernicano em homenagem

a Nicolau Copérnico, que descobriu que a Terra não é o centro do Universo, afirma

que nós não ocupamos uma posição privilegiada no Universo. Ou seja, que observa-

dores na Terra mediriam, ao menos realizando as correções apropriadas, as mesmas

propriedades do Universo independente de sua localização.

O Princípio Cosmológico está na base das observações astronômicas e associ-

ados a ele estão os conceitos de isotropia e homogeneidade do espaço. Levantamentos

fotométricos de grandes regiões do céu oferecem evidências de que, em grandes esca-

las (& 100Mpc), o Universo é homogêneo, enquanto medidas da temperatura da radi-

ação cósmica de fundo evidenciam que o Universo também é isotrópico [39, 40, 41].

A métrica que descreve um Universo homogêneo e isotrópico com simetria es-

férica é a de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) [42], que com assinatura

7



CAPÍTULO 1. O MODELO PADRÃO DA COSMOLOGIA

(+−−−) pode ser escrita como

gµν =


1 0 0 0

0 − a2

1−κr2 0 0

0 0 −a2r2 0

0 0 0 −a2r2sen2θ

 , (1.1)

onde a(t) é o fator de escala que descreve a expansão do Universo e κ é a curvatura do

espaço (que para uma escolha apropriada de unidades para r assume os valores −1, 0

ou 1. O intervalo ds2 que separa dois eventos no espaço-tempo é definido através da

métrica pela expressão ds2 = gµνdx
µdxν e se escreve

ds2 = dt2 − a2(t)

[
dr2

1− κr2
+ r2(dθ2 + sen2θdφ2)

]
. (1.2)

1.2 As equações de Einstein

A formulação original da Relatividade Geral (RG) foi feita por Albert Einstein em 1915.

Para esse fim, Einstein se utilizou de uma analogia com a equação de Poisson da mecâ-

nica Newtoniana, além do Princípio de Equivalência e do Princípio de Mach. Einstein

se deu conta de que deveria ser possível obter as mesmas equações do campo gravita-

cional por meio de um princípio variacional, assim como a mecânica clássica pode ser

reformulada através deste princípio. A dificuldade era encontrar a ação S (ou, equi-

valentemente, uma Lagrangiana) apropriada para a RG. Einstein, assim como Hilbert

(ambos publicaram suas descobertas quase simultaneamente), perceberam que a ação

S mais simples deveria depender do escalar de curvatura R:

S ∝
∫ √

−gRdnx. (1.3)

A ação dada pela equação 1.3 de fato leva às equações da RG (sem a presença

de fontes) quando extremada em relação à métrica 1. Na presença de matéria, a ação é

dada por

S =

∫ (
1

16πG
R + LM

)√
−gd4x (1.4)

1Em uma derivação alternativa, permite-se que haja outra variável dinâmica além da métrica gµν ,
que são as conexões Γαβγ . Este é conhecido como formalismo de Palatini e, na RG, resulta nas mesmas
equações de campo que o formalismo geométrico.
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CAPÍTULO 1. O MODELO PADRÃO DA COSMOLOGIA

que, quando extremada resulta nas Equações de Einstein

Rµν −
1

2
Rgµν = 8πGTµν , (1.5)

onde Tµν é o tensor de energia-momentum, que descreve o conteúdo energético do

Universo, e Rµν o tensor de Ricci. Seguem abaixo as definições do tensor de curvatura,

tensor de Ricci e escalar de curvatura, respectivamente:

Rκ
λµν ≡ Γκλν,µ − Γκλµ,ν + ΓκρµΓρλν − ΓκρνΓ

ρ
λµ, (1.6)

Rλν ≡ Rκ
λκν (1.7)

e

R ≡ gµνRµν , (1.8)

sendo que as conexões Γ são fixadas pela condição de metricidade gµν;κ = 0 e dadas

por

Γνµκ =
1

2
gνρ [gµρ,κ + gκρ,µ − gµκ,ρ] . (1.9)

As equações de Einstein 1.5 relacionam a forma do espaço-tempo com a maté-

ria, ou seja, ela determina como o espaço-tempo é deformado pelo conteúdo do Uni-

verso.

1.3 As Equações de Friedmann

Nesta seção, as equações de Einstein são resolvidas para a métrica de FLRW para um

fluido perfeito de densidade de energia ρ, que pode ser composto por diferentes espé-

cies.

O lado direito das equações de Einstein representa o termo de fonte, o con-

teúdo energético do Universo. Considerando que este se comporte como um fluido

perfeito, o tensor de energia-momentum é dado por (para métrica com assinatura

+−−−)

Tµν = (p+ ρ)uµuν − pgµν , (1.10)

onde uµ e uν são a 4-velocidade do fluido.

O lado esquerdo das equações de Einstein dependem do tensor de Ricci Rµν e

do escalar de curvatura R, que dependem da métrica e das conexões. As conexões são

calculadas através da Eq. (1.9) e as não nulas são mostradas na Tabela 1.1.
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Γ0
11 = aȧ

1−κr2 Γ0
22 = r2aȧ Γ0

33 = r2sen2θaȧ Γ1
11 = κr

1−κr2
Γ1

22 = −r(1− κr2) Γ1
33 = −r(1− κr2)sen2θ Γ2

33 = −senθcosθ
Γ1

01 = Γ2
02 = Γ3

03 = ȧ
a

Γ2
12 = Γ3

13 = 1
r

Γ3
23 = cotgθ

Tabela 1.1: Conexões não nulas para a métrica de FLRW.

A Eq. (1.7) fornece o tensor de Ricci, cujas componentes não nulas são

R00 = −3
ä

a
(1.11)

e

Rii = −gii
(
ä

a
+ 2

ȧ2

a2
+ 2

κ

a2

)
. (1.12)

O escalar de curvatura R é calculado pela Eq. (1.8), sendo dado por

R = −6

(
ä

a
+
ȧ2

a2
+
κ

a2

)
. (1.13)

Substituindo Rµν e R (Eqs. 1.11, 1.12 e 1.13) no lado esquerdo das Equações de

Einstein e o tensor de energia-momentum (Eq. 1.10) no lado direito são obtidas duas

equações independentes: (
ȧ

a

)2

=
8πG

3
ρ− κ

a2
(1.14)

e
ä

a
= −4πG

3
(ρ+ 3p), (1.15)

que são conhecidas como Equações de Friedmann.

As Equações de Friedmann determinam a dinâmica do Universo através de

como seus componentes (matéria, radiação, energia escura, etc) evoluem. A primeira

equação de Friedmann (Eq. 1.14) determina a taxa de expansão [conhecida como pa-

râmetro de Hubble, H(z)], enquanto a segunda Equação de Friedmann (Eq. 1.15) de-

termina a aceleração da expansão. Esta imediatamente implica que, se o Universo se

encontra em expansão acelerada, então a componente do fluido que domina a expan-

são deverá possuir p < −ρ/3. Portanto, tal fluido possuiria pressão negativa. Isso já

ilustra a grande importância das Equações de Friedmann em Cosmologia.
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1.4 Equações de Conservação

É possível combinar as Equações de Friedmann 1.14 e 1.15 para obter a equação de

conservação do fluido:

ρ̇+ 3
ȧ

a
(ρ+ p) = 0. (1.16)

Considerando o fluido composto por matéria bariônica (ρb), matéria escura

(ρm), radiação (ρR) e energia escura (ρx), e supondo que cada componente se conserva

separadamente, i.e., são independentes, tem-se uma equação de conservação para cada

componente i (i ≡ b, m, R, x):

ρ̇i + 3
ȧ

a
(ρi + pi) = 0. (1.17)

Para uma equação de estado do tipo pi = wiρi, com wi constante, a equação de conser-

vação (1.17) pode ser diretamente integrada para fornecer

ρi = ρi0

(
a

a0

)−3(1+wi)

. (1.18)

O parâmetro da equação de estado para a matéria (bariônica ou escura, não relati-

vísticas) é wb = wm = 0, pois ambas se comportam como poeira. A radiação possui

wR = 1/3 e manteremos o parâmetro da equação de estado da energia escura como

uma constante wx = w (abandonando o subíndice x). Desta forma, as equações (1.18)

fornecem a evolução de cada componente, que são mostradas abaixo em função do

fator de escala e do redshift (a0/a = 1 + z):

ρb = ρb0

(
a

a0

)−3

= ρb0(1 + z)3, (1.19)

ρR = ρR0

(
a

a0

)−4

= ρR0(1 + z)4, (1.20)

ρm = ρm0

(
a

a0

)−3

= ρm0(1 + z)3 (1.21)

e

ρx = ρx0

(
a

a0

)−3(1+w)

= ρx0(1 + z)3(1+w). (1.22)
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1.5 Testes Observacionais

Nesta seção são discutidos alguns dos principais testes observacionais e serão apresen-

tados os resultados observacionais mais recentes.

1.5.1 O Parâmetro de Hubble

Substituindo as Eqs. (1.19–1.22) na primeira equação de Friedmann (Eq. 1.14) e defi-

nindo o parâmetro de Hubble H como H = ȧ/a, tem-se

H2(z) =
8πG

3
[(ρb0 + ρm0)(1 + z)3 + ρR0(1 + z)4 + ρx0(1 + z)3(1+w)]− κ(1 + z)2, (1.23)

onde foi escolhido que a0 = 1. Reescrevendo as densidades em unidades da densidade

crítica ρc = 3H2

8πG
, podemos definir os parâmetros de densidade

Ωi ≡
ρi
ρc

=
8πG

3H2
ρi, (1.24)

cujos valores presentes são dados em termos da densidade crítica hoje (e H → H0 na

Eq. 1.24). Em termos dos parâmetros de densidade, o parâmetro de Hubble (Eq. 1.23)

toma a forma

H2 = H2
0 [Ωκ0(1 + z)2 + (Ωb0 + Ωm0)(1 + z)3 + ΩR0(1 + z)4 + Ωx0(1 + z)3(1+w)], (1.25)

onde Ωκ0 ≡ −κ/H2
0 . O Parâmetro de Hubble é um ingrediente chave em testes cosmo-

lógicos. A Eq. (1.25) é específica para o modelo wCDM, com curvatura e parâmetro

w da equação de estado da energia escura constante. A equação para H(z) deverá ser

reescrita dependendo das suposições do modelo cosmológico alternativo desejado.

Há dois principais métodos utilizados para medir H(z): através da diferença

de idades de galáxias e através de oscilações acústica de bárions (BAO) na direção

radial. O método da diferença de idades é baseado na expressão

H = − 1

(1 + z)

dz

dt
, (1.26)

que é obtida diretamente reescrevendo H , a partir de sua definição, em função do

redshift. Este método foi desenvolvido por Jimenez e Loeb em 2002 [43], que utili-

zaram a diferença de idade de ensembles de galáxias (que evoluíram passivamente)

em redshifts ligeiramente diferentes para realizar as primeiras medidas de H(z). O
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método é baseado no fato de podermos reescrever a Eq. (1.26) na forma aproximada

H ' − 1
(1+z)

∆z
∆t

e tomar ∆z como a diferença entre os redshifts de duas galáxias e ∆t

a diferença entre suas idades. Apesar das grandes barras de erro deste método, foi

possível realizar medidas de H(z) em z 6= 0, de maneira independente do modelo

cosmológico. Nos anos seguintes, mais medidas foram realizadas utilizando tanto di-

ferença de idades [44, 45, 46, 47] quanto BAO [48, 49, 50], ampliando o conjunto de

dados. Para informações sobre medidas de H(z) a partir de BAO, ver, por exemplo, a

determinação de H(z = 2.3) em [50]. Uma compilação atual dos mais recentes dados

de H(z) (28 medidas no intervalo 0.07 ≤ z ≤ 2.3) pode ser encontrada na Tabela 1 da

referência [51] e é representada na Fig. 1.1.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
z

0

50

100

150

200

250

H

Figura 1.1: Dados atuais de H(z), retirados das referências [44, 45, 46, 47] (vermelho,
amarelo, azul escuro e preto, respectivamente), representados por círculos (medidas
realizadas pelo método da diferença de idade) e [48, 49, 50] (verde, azul claro e rosa,
respectivamente), representadas por losangos (medidas através de BAO).

Os métodos acima citados para determinar H(z) não são capazes de fazê-lo

para redshifts muito acima do máximo atual de 2.3. Uma alternativa é utilizar o teste

de Sandage-Loeb [52] que, através de espectroscopia de quasares, medindo a variação
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temporal do redshift/velocidade das fontes, pode determinarH(z) através da equação

∆v

c
= H0∆t0

[
1− H(z)

H0(1 + z)

]
. (1.27)

Este método estenderá os dados de H(z) até o “deserto de redshift” (2 < z < 5) e

poderá melhor restringir os parâmetros cosmológicos [53]. Atualmente, o conjunto de

dados do parâmetro de Hubble indica que o Universo se expande aceleradamente com

3σ de confiança, de acordo com a Fig. 1.2, reproduzida de [51].

Figura 1.2: Esta figura mostra curvas de confiança de 1σ, 2σ e 3σ de ΩΛ e Ωm para o
modelo ΛCDM utilizando dados de H(z) e dois diferentes priors para H0 (H0 = 68 ±
2.8km/s/Mpc para a curva sólida e H0 = 73.8± 2.4km/s/Mpc para a curva tracejada).
Figura retirada da referência [51].

1.5.2 Supernovas

O processo evolutivo de uma estrela é, essencialmente, determinado por sua massa.

Quando a estrela possui massa suficiente e é evoluída o suficiente para fundir elemen-

tos a partir do ferro, esta passa por grandes transformações. As reações nucleares a

partir do Fe não são exotérmicas, de modo que a pressão de radiação diminui, sendo

vencida pela gravidade. A estrela passa então a encolher. O que ocorre em seguida

depende de sua massa. Caso possua massa inferior a 1.44M�, a estrela contrai até

que a pressão de Fermi dos elétrons a sustente, dando origem a uma anã branca. Se

a massa for superior a 1.44M�, a pressão de Fermi dos elétrons não é suficiente para

contrabalancear a força gravitacional e a estrela se contrai mais. Caso a estrela possua
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massa no intervalo 1.44M� < M < 3M�, a pressão de Fermi dos nêutrons passa a ser

importante e contém o colapso. A partir de 3 massas solares não é conhecido nenhum

mecanismo que possa conter o colapso de uma estrela evoluída, e esta colapsa libe-

rando uma gigantesca quantidade de energia no que é chamado supernova. Assim,

supernovas não são corpos celestes propriamente ditos, porém eventos resultantes da

morte de determinadas estrelas.

Um tipo particular de supernovas, chamadas do tipo Ia (SNIa), que não pos-

suem linhas de Balmer e possuem forte emissão de SiII, apresentam uma propriedade

interessante. Através de acreção de matéria, uma estrela pode superar o limite de

Chandrasekhar, colapsando com massas muito próximas umas das outras. Isto gera

supernovas com curvas de luz que, após um tratamento (padronização) adequado,

são indicadores de distância. Por isso se pode afirmar que SNIa funcionam como ca-

libradores de distância (“vela padrão”, na verdade, padronizável), pois se sua energia

liberada é conhecida, medindo sua luminosidade aparente nas imediações da Terra

podemos inferir sua distância. De fato, SNIa são os indicadores de distância que se

aplicam nas maiores escalas do Universo.

Apesar de serem conhecidas há décadas e de haverem sido observadas há sé-

culos, somente no final da década de 1990 foi possível estabelecer um plano de obser-

vação sistemático para supernovas. A dificuldade é que, apesar de muito brilhantes,

supernovas são eventos extremamente raros. Para compensar este último, é necessá-

rio monitorar uma grande área do céu em busca de variações no brilho de estrelas.

Isso foi realizado por dois grupos independentes, liderados por Adam Riess (“High-

z Supernova Search Team”) e Saul Perlmutter (“Supernova Cosmology Project”), que

juntamente com Brian Schmidt, a partir dos dados observacionais das SNIa, determi-

naram que uma constante cosmológica não nula está acelerando a expansão do Uni-

verso [34, 35]. Eles dividiram o prêmio Nobel de Física em 2011 pela descoberta.

Os dados de supernova são apresentados na forma da diferença entre magni-

tudes aparente e absoluta, definido como módulo de distância

µ = m−M = 5(log(dL) + 5), (1.28)

onde dL é a distância de luminosidade, dada por

dL =
c(1 + z)

H0

√
Ωk

senh

[√
Ωk

∫ z

0

dz

E(z)

]
, (1.29)
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Esta se reduz às seguintes expressões dependendo da curvatura k:

dL(k = 0) = c(1 + z)

∫ z

0

dz

H(z)
, (1.30)

dL(k = +1) = c(1 + z)sen

[∫ z

0

dz

H(z)

]
(1.31)

e

dL(k = −1) = c(1 + z)senh

[∫ z

0

dz

H(z)

]
. (1.32)

Os dados de Riess et al [34] e Perlmutter et al [35], apesar de contarem com

apenas algumas dezenas de supernovas e possuir erros sistemáticos significativos, fo-

ram capazes de excluir modelos com Ωm+Ωb = 1 e ΩΛ = 0 com grande significância. A

Fig. 1.3 mostra como os dados atuais de supernovas, neste caso do levantamento PAN-

STARRS 2, restringem o plano (Ωm, ΩΛ) para w = −1. Note que testes cosmológicos

Figura 1.3: (Esta figura mostra dados de SNIa do projeto PAN-STARRS restringindo a
cosmologia no plano (Ωm, ΩΛ) assumindo constante cosmológica (w = −1). Os resulta-
dos obtidos foram Ωm = 0.212+0.04

−0.208 e ΩΛ = 0.800+0.149
−0.241 (incluindo sistemáticos). Figura

retirada da referência [54]).

que usam H(z) já são tão eficazes em restringir modelos cosmológicos quanto dados

de supernovas, embora seja mais recente e possivelmente possua erros sistemáticos

ainda não compreendidos.
2Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System:

http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/public/home.html
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1.5.3 Radiação Cósmica de Fundo

Em 1948, Alpher & Herman [15] previram que um Universo quente no passado teria

dado origem a uma radiação de corpo negro uniformemente distribuída. Cerca de 20

anos depois, Penzias & Wilson descobriram um ruído homogêneo e isotrópico (para

os limites da precisão do instrumento utilizado) [16] em suas observações em rádio,

o qual foi posteriormente identificado como a Radiação Cósmica de Fundo. O satélite

COBE [55] foi a primeira sonda que detectou as flutuações na RCF, fornecendo mais in-

formações cosmológicas sobre o conteúdo do Universo e sua curvatura. Na Fig. 1.4 se

pode observar estas flutuações, conforme medidas recentemente pelo satélite Planck.

Figura 1.4: Flutuações na temperatura da RCF determinada pelo satélite Planck.

As flutuações na RCF são da ordem de ∆T/T ∼ 10−5 em qualquer direção do

céu. Regiões separadas angularmente por mais de aproximadamente 2o estavam fora

do horizonte na recombinação. Isso foi uma das motivações para os primeiros modelos

de expansão exponencial primordial, que permitiam que estas regiões estivessem em

contato umas com as outras em um instante anterior. Esta fase de expansão exponen-

cial é conhecida como inflação [27, 28].

A RCF se origina na época da recombinação, quando o Universo esfria o sufi-

ciente para formar átomos neutros e os fótons desacoplarem da matéria. Isto ocorreu

em z ∼ 1100, quando o Universo tinha aproximadamente 380.000 anos. A superfície

esférica da RCF que observamos é chamada de superfície de último espalhamento. As

flutuações na temperatura da RCF podem ser primárias ou secundárias, dependendo

de como os fótons da superfície de último espalhamento são afetados. As primárias

são as que afetam fótons antes e durante a superfície de último espalhamento, como

o efeito Sachs-Wolfe, baryon dragg e Silk damping. As secundárias são aquelas que afe-

tam fótons no caminho entre a superfície de último espalhamento e o detector, como

o efeito Sachs-Wolfe integrado e o lenteamento gravitacional. São estas flutuações pri-
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márias, que são apenas de δT/T ∼ 10−5, que, junto com os poços de potencial de

matéria escura, vão levar a instabilidades, cujo crescimento posterior leva à formação

de estruturas, como galáxias e aglomerados de galáxias. Por isso, a própria existência

humana está ligada a estas flutuações de temperatura.

Na Fig. 1.5 é possível observar o espectro de potência da temperatura da RCF

conforme medido pelo satélite Planck [41] (Dl ≡ l(l + 1)Cl/2π). A grandeza l mede a

escala angular (θ = 180o/l). Portanto pequenos l refletem grandes escalas angulares

e grandes l pequenas escalas angulares. A posição do primeiro pico, em aproximada-

Figura 1.5: Espectro de potência da temperatura da RCF medido pelo satélite Planck.
O painel inferior mostra os resíduos em relação ao modelo teórico. Figura 10 da refe-
rência [41]

mente l = 220, é sensível à curvatura do espaço. A curva vermelha mostra o melhor

ajuste dos dados pelo modelo ΛCDM . O painel inferior da Fig. 1.5 mostra os resíduos

com relação ao modelo teórico. Para pequenos l (grandes escalas) a incerteza estatística

é alta, refletindo a variância cósmica (não mostrado na figura).

Dois parâmetros relevantes obtidos dos dados da RCF são o parâmetro de des-

locamentoR e a escala acústica lA, ambos determinados com grande precisão. Eles são

definidos pelas equações

R ≡
√

Ωm0

∫ zdec

0

dz
H(z)
H0

(1.33)

e

lA ≡ π
dA(zdec)

rs(zdec)
, (1.34)
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onde dA é a distância de diâmetro angular (dA = (1+z)−2dL) e zdec é o redshift na época

do desacoplamento entre matéria e radiação.

A Fig. 1.6 mostra as regiões de confiança no plano (Ωm,ΩΛ) para os dados

do Planck em conjunto com a polarização do WMAP9 (l ≤ 23) e dados de altos l do

Atacama Cosmology Telescope (ACT) e do South Pole Telescope (SPT). Quando utilizados

os dados da reconstrução do lenteamento do Planck, a região de confiança é restrita às

curvas pretas.

Figura 1.6: Esta figura mostra, em colorido, a região de confiança para Ωm e ΩΛ com
dados do Planck (além de polarização do WmAP e dados de altos l). Incluindo a
recontrução do lenteamento, a região é reduzida para as curvas em preto. Figura 25a
de [41].

1.5.4 Oscilação Acústica de Bárions

A interação gravitacional entre bárions e matéria escura nas perturbações primordiais

gera uma escala característica de sobredensidade de matéria, que pode ser usada como

uma régua padrão e utilizada para determinar parâmetros cosmológicos. A forma

como esta escala se manifesta é descrita abaixo.

Considere uma única perturbação de densidade na era da matéria, constituída

por fótons, neutrinos e matéria escura e bariônica, se propagando no espaço-tempo

(Fig. 1.7). Os neutrinos se dissipam rapidamente, pois interagem muito fracamente

com a matéria. A radiação continua acoplada com matéria bariônica, enquanto a ma-

téria escura, que só interage gravitacionalmente, se propaga mais lentamente, apenas

agregando mais matéria por gravidade. Quando o gás de fótons e bárions esfria o
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suficiente e o caminho livre médio aumenta (devido à recombinação), os fótons rapi-

damente se dissipam (painel superior da direita da Fig. 1.7), desacoplando dos bárions

e deixando de transferir momento a estes, que são, desta forma, freados. O que se tem

neste momento são dois picos de sobredensidade, um de matéria escura próximo à ori-

gem da perturbação e outro de matéria bariônica a cerca de 150Mpc da origem, que se

atraem gravitacionalmente, além de agregarem matéria de sua vizinhança. Conforme

a perturbação evolui, a matéria bariônica acentua o pico de matéria em 150Mpc.

Figura 1.7: Evolução de uma perturbação se propagando na era da radiação. Figuras
obtidas na página de internet de Daniel Eisenstein [56].

Nessa descrição do processo foi considerada apenas apenas uma perturbação,

mas como estas são muito pequenas, o efeito de várias se somam linearmente. Flutu-

ações na densidade de bárions são como sementes para a formação de galáxias, por-

tanto deve-se esperar um pequeno excesso de galáxias formadas a uma distância de

150Mpc umas das outras. Esta distância característica é denominada horizonte acús-

tico (rs ' 150Mpc) e deixa sua marca no espectro da radiação cósmica de fundo e no

espectro de potência da matéria. No último caso, isso pode ser observado como um

pico na função de correlação das galáxias, o qual pode ser utilizado como uma régua

padrão. Uma referência útil que ilustra as etapas descritas é a página web mantida

por D. Eisenstein [56]. Na Fig. 1.8 a primeira detecção do pico acústico (Fig. 2 de

Eisenstein et al. 2005 [57]) é mostrada. Nesta figura, as curvas (de cima para baixo)

representam modelos com Ωmh
2 = 0.12 (verde), 0.13 (vermelho) e 0.14 (azul), todos

com Ωbh
2 = 0.024. A curva inferior (rosa) não possui bárions e, portanto, não possui

pico acústico. A perturbação considerada é chamada de oscilação acústica de bárions,

ou bariônica (BAO - baryonic acoustic oscillations).
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Figura 1.8: Detecção do pico de BAO feita pela colaboração do SDSS [57].

Este observável possui alta sensitividade para medir matéria escura, mas é

pouco sensível para medir parâmetros de energia escura. Por essa razão, é quase sem-

pre utilizado em conjunto com outros observáveis. Os picos são descritos por uma

distância característica, a escala de dilatação, definida por

Dv(zBAO) =

[
zBAOdA(zBAO)2

H(zBAO)

]1/3

. (1.35)

Até o presente, existem medidas de BAO em 7 redshifts. O Sloan Digital Sky Survey

(SDSS) realizou a primeira medida em z = 0.35 [57], seguido do projeto Two Degree

Field Galaxy Redshift Survey (2dFGRS), que realizou uma medida em z = 0.2 [58]. No-

vamente o SDSS realizou uma medida em z = 0.278 em 2010 [59] e o Six Degree Field

Galaxy Redshift Survey (6dFGRS) em z = 0.106 [60]. O WiggleZ team realizou três medi-

das em z = 0.44, z = 0.60 e z = 0.73 [61].

1.6 O Modelo Padrão

Nas seções anteriores foi discutido como alguns observáveis restringem modelos cos-

mológicos. As Figs. 1.2, 1.3 e 1.6, representando medidas de três observáveis indepen-

dentes (H(z), SNIa e RCF, respectivamente), concordam estatisticamente com o mesmo

modelo cosmológico, com ΩΛ ' 0.7 e Ωm ' 0.3, k = 0 e w = −1. O sucesso deste mo-

delo, cada vez mais por diferentes métodos (não foram mencionados aqui fração de

gás em aglomerados, lenteamento gravitacional fraco e forte, idade de galáxias, entre

21



CAPÍTULO 1. O MODELO PADRÃO DA COSMOLOGIA

outros), é um grande triunfo da Cosmologia moderna. Com um conjunto pequeno

de parâmetros, ele é capaz de explicar o Universo desde o Big Bang até o presente,

compreendendo inflação, nucleossíntese e RCF, explicando a história de formação de

estruturas desde as flutuações primordiais até às grandes estruturas observadas, como

galáxias e aglomerados de galáxias e filamentos e, finalmente, a recente expansão ace-

lerada.

Na Fig. 1.9 são mostrados como os dados de BAO, RCF e SNIa restringem o

plano (Ωm,ΩΛ) tanto individualmente como quando combinados (elipses em escala de

cinza), incluindo erros estatísticos e sistemáticos. Poderia ser o caso de um ou mais dos

conjuntos de dados fornecerem regiões diferentes no plano (sem se interceptar), porém

todos estes observáveis convergem para a mesma região de maneira formidável.

Figura 1.9: Esta figura mostra evidência observacional para o modelo ΛCDM. As re-
giões de confiança de 68.3%, 95.4% e 99.7% do plano (Ωm, ΩΛ ) foram obtidas através de
dados de SNIa, BAO, CMB e os três combinados. As regiões de SN apresentam erros
estatísticos e sistemáticos. Figura 5b de [62].
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1.7 Os problemas do modelo ΛCDM

O Modelo Padrão descrito na seção anterior está de acordo com um grande número

de observáveis e é extremamente simples do ponto de vista matemático. No entanto,

apresenta sérias dificuldades do ponto de vista físico. Alguns problemas e questões em

aberto são: qual a origem do campo escalar que gera a inflação? De que é composta

a matéria escura e por quê é tão difícil detectá-la diretamente? Energia escura é uma

constante cosmológica ou uma grandeza que varia no tempo? Por que, mesmo através

dos cálculos mais conservadores, o valor da densidade de energia do vácuo calculado

pela teoria quântica de campos difere tão vertiginosamente do observado (problema

da constante cosmológica)? Por que vivemos em um período especial da história do

Universo em que podemos medir a densidade de energia escura, se esta foi irrisória

em quase toda a evolução do mesmo (problema da coincidência)? Para uma discussão

sucinta a respeito do problema da energia escura, ver a referência [63].

As subseções a seguir descrevem o problema da constante cosmológica e o

problema da coincidência.

1.7.1 O problema da constante cosmológica

Em 1967/68, Zel’dovich descobriu que a constante cosmológica poderia ter sua exis-

tência ligada à densidade de energia do vácuo quântico [22, 23]. Se isso é verdade, a

constante cosmológica não podia ser simplesmente descartada das equações de Eins-

tein. Apenas se pode questionar se a única contribuição para a constante cosmológica

seria proveniente do vácuo.

Quando os teóricos de física de campos estimaram o valor da energia do vá-

cuo e este valor foi comparado com o valor observado, surgiu uma situação bastante

embaraçosa. O valor calculado pela teoria quântica de campos é, ao menos, 41 or-

dens de grandeza superior ao valor observado hoje [36] (ver também a Tabela 1.1 de

[64] para estimativas do valor de Λ por supersimetria, gravidade quântica, etc.). Desta

forma, seria necessário um cancelamento quase total, com um ajuste muito fino ("fine

tunning") por algum mecanismo desconhecido.

O problema da constante cosmológica persiste após décadas e é um grande

desafio da Física. Existem várias tentativas de solução na literatura. Para uma revisão,

ver [64, 65] e capítulo 7 da referência [20]. As abordagens são as mais variadas: das

mais simples, como por exemplo, considerar Λ como um multiplicador de Lagrange

na ação de Einstein ou uma constante de integração, até abordagens mais complicadas
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que envolvem supersimetria, gravidade quântica, dimensões extras, landscape da teoria

de cordas, entre outros.

O Princípio Antrópico também oferece explicação para o problema da cons-

tante cosmológica e aborda esta questão afirmando que em um Universo habitável por

seres inteligentes, Λ não pode assumir valores muito distintos do observado. E então

se coloca restrições no valor de Λ para não afetar a formação de estruturas [20].

Um proposta interessante utiliza uma modificação da Relatividade Geral em

que o vácuo não gravita [66]. Essa abordagem elimina a divergência entre o valor

teórico e observado de Λ, mas não explica seu valor.

Em uma proposta mais atual, é definida uma nova variável quântica de tempo

que é capaz de obter o valor esperado correto para Λ [67]. Esta abordagem abre cami-

nho inclusive para uma quantização da gravitação.

Para finalizar esta subseção, seguem duas citações de J. Martin em [65], que

ilustram tanto a dificuldade do problema quanto a sua importância:

“A dificuldade do problema decorre do fato de que (...) é preciso abandonar algo que é conside-

rado robusto, i.e. a renormalização na teoria quântica de campos, o princípio de equivalência

fraco, as medidas de alta precisão da expansão do Universo, etc.”;

e

“Dado o fato de que a cosmologia nos permitiu obter assinaturas observacionais relacionadas

com a energia do vácuo, talvez estes resultados experimentais nos ajudarão a deduzir e esta-

belecer uma teoria de gravidade quântica. Essa é a razão pela qual o problema da constante

cosmológica parece ser tão importante e interessante. ”.

1.7.2 O problema da coincidência

Conforme calculado na seção 1.4, a densidade de matéria (escura ou bariônica) evolui

segundo ρm ∝ (1 + z)3 (Eq. 1.21) enquanto a densidade de energia escura segundo

ρx ∝ (1 + z)3(1+w) (Eq. 1.22). Assim, a razão entre elas

r ≡ ρm/ρx (1.36)

será dada por

r ∝ (1 + z)−3w. (1.37)

Considerando que w ' −1 (constante cosmológica), tem-se que

r ∝ (1 + z)3. (1.38)
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Desde o desacoplamento (z ∼ 1000) até o presente a razão r já variou ∼ 9 ordens de

grandeza.

Qual a razão pela qual a densidade de matéria e energia escuras serem da

mesma ordem de grandeza (ou r ∼ 1) justamente no presente momento da evolução

do Universo? Este é o problema da coincidência, que não possui qualquer explicação

no Modelo Padrão.

De acordo com Peebles [68], as primeiras referências a problemas relaciona-

dos a coincidência em Cosmologia vieram na década de 1960, com o livro de Bondi

[69]. Ainda não há nenhuma teoria definitiva que resolva o problema da coincidência.

Existem, naturalmente, as explicações baseadas no Princípio Antrópico, como em [70]

e [71]. Particularmente em [71] foi determinado que existe uma alta probabilidade de

observações realizadas em planetas terrestres medirem Ωm ∼ ΩΛ.

Um tipo de abordagem interessante envolve modelos com interação no setor

escuro, em que a interação (não gravitacional) entre matéria escura e energia escura

poderia fornecer uma explicação natural para o valor de r [72, 73, 74, 75, 76, 77]. Simi-

larmente, existem modelos com interação envolvendo energia escura holográfica [78].

Existem críticas ao problema da coincidência que afirmam que este não seria,

de fato, um problema. Estas críticas alegam, principalmente, que o problema somente

se manifesta porque a evolução de r é usualmente apresentada no espaço de redshifts

ou em escala logarítmica [79]. Caso fosse utilizado o tempo próprio ou uma escala

normal, o problema não se manifestaria.

1.8 Interação no setor escuro

Das muitas alternativas teóricas propostas ao Modelo Padrão, nesta tese investigamos

a possibilidade da matéria escura interagir com a energia escura. Desta maneira, o

problema da coincidência é abordado diretamente: se matéria e energia escura intera-

gem, é possível, por exemplo, que a energia escura decaia até o valor próximo de zero

observado hoje.

É de se esperar que mais de um dos problemas enumerados no início desta

seção estejam interligados. Desta forma, a abordagem de um deles pode trazer luz

a outras questões interessantes. Seguindo esta linha de pensamento, o problema da

coincidência será abordado nesta tese com a expectativa de que se ele for mais bem en-

tendido, significará um passo importante para desvendar a natureza dos componentes

do setor escuro. Note que, devido à nossa ignorância sobre a natureza da matéria e
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energia escuras seria pouco prudente descartar imediatamente uma interação. Além

disso, elas devem estar acopladas a menos que alguma simetria ainda desconhecida o

proíba. O estudo da dinâmica de aglomerados de galáxias [80] e observações do efeito

Sachs-Wolfe integrado [81] evidenciam a existência de interação.

O capítulo seguinte será dedicado à interação no setor escuro, apresentando o

arcabouço teórico necessário para esta tese.
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CAPÍTULO 2

INTERAÇÃO NO SETOR ESCURO

2.1 Introdução

Após anos de pesquisa, pouco se sabe ao certo sobre a matéria e energia escuras. Esta

última, possivelmente na forma de uma constante cosmológica, parece ser a causa-

dora da atual fase de expansão acelerada do Universo. Assim, algumas questões são

levantadas, por exemplo: seria a constante cosmológica uma manifestação do vácuo

quântico? Em caso afirmativo, a enorme discrepância entre o valor calculado pela

teoria quântica de campos e o observado precisa ser explicado urgentemente. Além

disso, por que as densidades de matéria escura e energia escura são da mesma ordem

precisamente hoje? Esta última pergunta costuma ser chamada de “problema da coin-

cidência” (ou “por que agora?”).

Existem hoje evidências observacionais suficientemente significativas para afir-

mar que o Universo está em expansão acelerada. No entanto, apesar de isto ser fun-

damental para a nossa compreensão do Universo, várias questões importantes sobre o

mecanismo por trás da aceleração cósmica, bem como o seu papel na dinâmica cósmica

permanecem sem resposta (ver, por exemplo, [82, 20] para revisões recentes). Entre es-

sas perguntas em aberto, a possibilidade de um acoplamento não mínimo entre as duas

principais componentes de energia no Universo, ou seja, a matéria escura e a energia

escura, tem sido amplamente investigada na literatura [83, 84, 85, 86, 87]. Os modelos

de interação matéria/energia escura constituem uma tentativa fenomenológica para

aliviar o problema da coincidência.

A primeira proposta de decaimento do que hoje é conhecido como energia
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escura, seja em matéria ou em radiação, foi feita em 1933 por Bronstein [88]. Mais

tarde, a estrutura teórica foi aprimorada por Özer e Taha [83], Bertolami [89], Wetterich

[90], Pavón [91], Carvalho, Lima e Waga [92], Amendola [93], Alcaniz e Maia [94],

entre outros [95, 96, 97, 98, 99, 100, 101]. O número de propostas, motivadas tanto por

primeiros princípios como fenomenologicamente, tem aumentado significativamente

[102, 93, 103].

Os modelos com interação são dinamicamente equivalentes aos modelos Λ(t),

no qual é feito um ansatz a respeito de como o termo Λ varia com o tempo cósmico. A

partir daí, a evolução da componente material é calculada usando a equação de conser-

vação. Nestes modelos as Equações de Einstein são escritas com o termo cosmológico

no lado direito: Rµν − 1
2
Rgµν = 8πGTµν + Λ(t)gµν . Para uma lista de modelos tipo Λ(t),

ver a Tabela 3.1 em [104] e as referências nela contidas.

Uma forma de tratar a interação é assumir o acoplamento entre dois campos

escalares. A partir do tensor de energia-momento para o campo e suposições básicas

sobre ele (por exemplo, que seja espacialmente homogêneo), sua conservação T µν;ν = 0

fornece as equações de conservação para o acoplamento [93].

Uma abordagem também interessante utiliza o princípio holográfico, que rela-

ciona o número de graus de liberdade de um sistema físico com a área da sua borda.

A partir deste princípio se estabeleceu um limite superior para a densidade de energia

do ponto zero, que em seguida foi interpretada como energia escura holográfica [105].

Generalizações que permitem que a energia escura holográfica interaja com a matéria

escura também podem aliviar o problema da coincidência [78]. A abordagem desta

tese é baseada na interação entre dois fluidos (ver próxima seção).

2.2 O modelo de Wang e Meng

Uma abordagem diferente da usual foi feita por Wang & Meng em 2005 [84]. Eles

propuseram uma lei de decaimento baseada no efeito que a interação teria na matéria.

Baseados no fato de que uma interação alteraria fracamente a lei de decaimento

da matéria escura, Wang e Meng notaram que esses modelos poderiam ser caracteriza-

dos como uma alteração na diluição da matéria, e a modificaram com respeito ao fator

a−3. Essa abordagem generaliza vários outros modelos, de acordo com o parâmetro

dos mesmos. O decaimento para a matéria proposto em [84] é

ρm = ρm0a
−3+ε′ , (2.1)
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onde ε′ é um parâmetro constante. Note que a partir dessa expressão é possível perce-

ber que o problema da coincidência pode ser aliviado para ε positivo.

A conservação da energia total é dada pela Eq. (1.16). Na descrição habitual da

expansão, matéria e energia escuras evoluem independentemente, pois nenhuma inte-

ração além da gravitacional é considerada. De maneira geral, elas se acoplam através

da soma de suas contribuições na equação de conservação Eq. (1.16), ou seja,

ρ̇m + 3Hρm = −ρ̇x − 3H(1 + w)ρx, (2.2)

onde foi utilizada a equação de estado da energia escura px = wρx.

Substituindo a Eq. (2.1) na equação de conservação Eq. (2.2), no caso w = −1,

e resolvendo a equação, obtém-se

ρΛ = ρΛ0 −
ε′ρm0

3− ε′
+
ε′ρm0

3− ε′
a−3+ε′ , (2.3)

onde ρΛ foi utilizado em lugar de ρx, de acordo com a notação usual no caso em que

w = −1.

Um modelo semelhante foi proposto anteriormente em [86], baseado em efei-

tos da escala de Planck na “constante” cosmológica, considerando também a curvatura

espacial.

Por completeza, seguindo [87] para o caso em que w é constante, é escrito

abaixo como a energia escura evolui

ρx =

(
ρx0 −

ε′ρm0

3− ε′

)
a−3(1+w) +

ε′ρm0

3|w| − ε′
a−3+ε′ . (2.4)

Posteriormente, Alcaniz & Lima [85] reinterpretaram este modelo, conside-

rando explicitamente a presença de bárions e fazendo uma análise termodinâmica do

decaimento do vácuo. Eles mostraram que, como esperado, a presença de bárions re-

tarda o redshift de transição z∗, inclusive reconciliando o valor esperado de z∗ com os

dados observacionais para pequenos valores de ε′.

2.3 Equação de conservação

Dada a nossa ignorância sobre matéria e energia escuras, não existe nenhuma razão

óbvia que impossibilite a interação entre elas. Nesta seção, serão consideradas for-
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mas alternativas de escrever a equação de conservação (2.2). Uma delas consiste em

expressar a interação definindo uma função Q de modo que

ρ̇m + 3Hρm = Q , (2.5)

ρ̇x + 3H(1 + w)ρx = −Q . (2.6)

Assim, matéria escura e energia escura estão acopladas através do termoQ, o qual será

referido como termo/função de interação. ParaQ = 0 o caso sem interação é retomado.

Note que as Eqs. (2.5) e (2.6), juntamente com a conservação dos bárions (fazendo i ≡ b

na Eq. 1.17), garantem a validade da conservação total dada pela Eq. (1.16).

É preciso certa cautela ao consultar a literatura, pois existem várias maneiras

de expressar as equações de conservação, reescrevendo as derivadas seja em relação

ao fator de escala a, a N = ln(a) ou ao tempo próprio τ , além de se utilizar outras

definições para Q. Em particular, as equações de conservação em termos de N serão

úteis, e se escrevem:
dρm
dN

+ 3ρm =
1

H
Q , (2.7)

dρx
dN

+ 3(1 + w)ρx = − 1

H
Q . (2.8)

Como a natureza da matéria e energia escuras são desconhecidas, além de não

haver determinações de ρm ou ρx em nenhum redshift diferente de zero nem se conhe-

cer nenhuma teoria para a interação no setor escuro, é preciso propor formas para a

função Q (ansatz) tratando o problema do ponto de vista fenomenológico.

2.4 Modelos com interação

Na presente tese serão utilizados dois tipos principais de interação, os quais serão de-

talhados a seguir.

As Eqs. (2.5) e (2.6) indicam, através de uma análise dimensional, que a função

Q pode ser representada pelo produto da densidade de energia por uma quantidade

com unidade de inverso do tempo. Uma escolha natural, comumente utilizada em

Cosmologia, é a taxa de expansão H(z). Assim, é possível escrever Q = Q(Hρm, Hρx).

Expandindo em série de potências até o primeiro termo, determina-se a primeira classe

de modelo de interação:

I : Q1 = 3H(εmρm + εxρx) , (2.9)

onde εm e εx são parâmetros adimensionais. Esta classe de interação, com εm = εx > 0,
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leva a uma razão r (Eq. 1.36) aproximadamente constante na atual fase do Universo,

resolvendo o problema da coincidência [106, 73].

A segunda classe considerada nesta tese é

II : Q2 = 3(Γmρm + Γxρx) , (2.10)

onde Γm e Γx são taxas temporais constantes. Esta classe é motivada por modelos simi-

lares utilizados na fase de reheating pós inflação, decaimento do curvaton e decaimento

de matéria escura em radiação [107].

Ao longo desta tese vamos supor que o Universo é homogêneo e isotrópico em

grandes escalas, com curvatura espacial nula, dominado por matéria escura e energia

escura interagentes (acoplamento não-mínimo), além de bárions (subíndices m, x e b,

respectivamente). O efeito da radiação não será considerado, pois não é importante em

épocas recentes, como as estudadas nesta tese. Os seguintes casos particulares para a

interação matéria-energia escuras das Classes I (Eq. 2.9) e II (Eq. 2.10) serão analisadas:

Q1a = 3εHρm , (2.11)

Q1b = 3εHρx , (2.12)

Q1c = 3εH(ρm + ρx) , (2.13)

Q2a = 3Γρm , (2.14)

Q2b = 3Γρx , (2.15)

Q2c = 3Γ(ρm + ρx) . (2.16)

Nas seções seguintes os modelos escolhidos serão detalhados.

2.4.1 Classe I: Q = 3H(εxρx + εmρm)

Modelos da classe I, que dependem explicitamente de H(z), podem ter as equações de

conservação resolvidas analiticamente para os três casos considerados (ver, por exem-

plo, [108]), como mostrado a seguir. O procedimento consiste em determinar ρm e ρx
utilizando a função de acoplamento Q em questão. Pode-se, por exemplo, determinar

ρm a partir da equação (2.5) e então substituir o valor encontrado na Eq. (2.6) para

determinar ρx.
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2.4.1.1 Tipo Ia: Q1a

As soluções das equações de conservação Eqs. (2.5) e (2.6) utilizando o acoplamento

Q = Q1a = 3εHρm (Eq. 2.11) são

ρm = ρm0 x
3(1−ε), (2.17)

ρx = ρx0 x
3(1+w) +

(
ε

ε+ w

)
ρm0[x3(1+w) − x3(1−ε)], (2.18)

onde x = 1 + z = a0
a

.

É evidente que a Eq. (2.17) representa a mesma lei que a Eq. (2.1) do modelo de

Wang-Meng fazendo-se ε′ = 3ε. Por outro lado, é fácil mostrar que, para o casow = −1,

a Eq. (2.18) é a mesma que a Eq. (2.3). Desta forma, fica claro que as duas abordagens

levam à mesma interação e, consequentemente, à mesma dinâmica. A vantagem da

presente abordagem é que é mais fácil generalizar e propor novas interações.

2.4.1.2 Tipo Ib: Q1b

As soluções das equações de conservação Eqs. (2.5) e (2.6) utilizando o acoplamento

Q = Q1b = 3εHρx (Eq. 2.12) são

ρm = ρm0 x
3 +

(
ε

ε+ w

)
ρx0[1− x3(w+ε)]x3 , (2.19)

ρx = ρx0 x
3(1+w+ε) . (2.20)

2.4.1.3 Tipo Ic: Q1c

As soluções das equações de conservação Eqs. (2.5) e (2.6) utilizando o acoplamento

Q = Q1c = 3εH(ρm + ρx) (Eq. 2.13) são

ρm = C1x
γ1 + C2x

γ2 , (2.21)

ρx =
1

2ε

[
−C1(A+B) + C2(B − A)x−3B

]
xγ1 , (2.22)

onde as constantes A, B, C1,2 e γ1,2 são definidas abaixo:

γ1 =
3

2
(2 + w +B) , γ2 =

3

2
(2 + w −B) , (2.23)
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C1 =
1

2B
[(B − A)ρm0 − 2ερx0], C2 =

1

2B
[(B + A)ρm0 + 2ερx0], (2.24)

A = w + 2ε, B =
√
w(w + 4ε) . (2.25)

2.4.1.4 Determinação de H(z) para a interação Q1a

Como um exemplo da determinação da expressão para a taxa de expansão de Hubble,

calculamos H(z) para o modelo Q1a.

A partir da definição H ≡ ȧ/a, da primeira equação de Friedmann (Eq. 1.14) e

considerando um Universo composto por bárions, matéria escura e energia escura,

H2(z) = H2
0

1

ρc0
(ρb + ρm + ρx), (2.26)

onde ρc0 =
3H2

0

8πG
é a densidade crítica hoje.

Substituindo a evolução de cada componente, tomando para os bárions a ex-

pressão dada pela Eq. (1.19), e para matéria e energia escuras (para o modelo Q1a) as

Eqs. (2.17) e (2.18), respectivamente, é obtido

H2(z) =
H2

0

ρc0

[
ρb0(1 + z)3 +

wρm0

ε+ w
(1 + z)3(1−ε) +

(
ρx0 +

ερm0

ε+ w

)
(1 + z)3(1+w)

]
. (2.27)

Rescrevendo em função dos parâmetros de densidade hoje (1.24), determina-se a ex-

pressão de H(z) para a interação Q1a

H2(z) = H2
0

[
Ωb0(1 + z)3 +

wΩm0

ε+ w
(1 + z)3(1−ε) +

(
Ωx0 +

εΩm0

ε+ w

)
(1 + z)3(1+w)

]
. (2.28)

2.4.2 Classe II: Q = 3(Γxρx + Γmρm)

Modelos da classe IIa e IIb possuem solução analítica apenas para uma das duas equa-

ções de conservação, ou seja, ρm no caso IIa e ρx no caso IIb (ver [107]). O modelo IIc

[Eq. (2.16)] não possui solução analítica.

2.4.2.1 Tipo IIa: Q2a

Para obter a solução analítica para este caso é conveniente utilizar as equações de con-

servação na forma das Eqs. (2.7) e (2.8). Substituindo Q = Q2a = 3Γmρm na Eq. (2.7),
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Referência Q1a Q1b Q1c

[109] (w < −1) ε = 0.0006+0.0006
−0.0005 ε = 0.024+0.034

−0.027 ε = 0.0006+0.0005
−0.0006

[109] (w > −1) – ε = −0.003+0.017
−0.024 –

[110] (w = −1) ε = 0.002± 0.001 – –
[111] (w = −1) ε = −0.01± 0.01 – –

Tabela 2.1: Vínculos observacionais em ε para modelos da classe I.

uma integração direta leva a

ρm = ρm0a
−3e3Γm(t−t0). (2.29)

A substituição da equação acima na Eq. (2.8) não permite obter solução analítica para

ρx.

2.4.2.2 Tipo IIb: Q2b

Analogamente ao caso IIa, substituindo Q = Q2b = 3Γmρx na Eq. (2.8), a integração

leva a

ρx = ρx0a
−3(1+w)e−3Γx(t−t0). (2.30)

De forma similar, a substituição da Eq. (2.30) em (2.7) não nos permite obter uma

solução analítica para ρm.

2.5 Cenário observacional

A atual era que podemos chamar de “Cosmologia de precisão” permite utilizar uma

variedade de dados observacionais, como SNIa, RCF, BAO, etc, para impor limites em

uma possível interação no setor escuro. A Tabela 2.1 mostra alguns vínculos observa-

cionais impostos ao parâmetro de interação ε para os modelos da classe I, conforme as

referências [109, 110, 111]. Foram utilizados dados de supernovas, RCF, BAO [110] e

H0 [109, 111].

Até o presente, modelos da classe II não foram confrontados com dados ob-

servacionais. Uma possível justificativa para isso seria o fato de não possuírem, até o

momento, solução analítica, o que tornaria os códigos existentes, como CAMB1, mais

difíceis de serem modificados e/ou mais lentos.

Nesta tese é considerado apenas um acoplamento entre matéria escura e ener-

1Code for Anisotropies in the Microwave Background: http://www.camb.info/
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gia escura. Para uma discussão e limites sobre uma possível interação entre energia

escura e matéria bariônica, ver [112].
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CAPÍTULO 3

SONDANDO INTERAÇÃO COM H(Z)

3.1 Introdução

Este capítulo apresenta material original desenvolvido nesta tese, cujos resultados po-

dem ser encontrados em [115].

Assumindo uma classe específica de decaimento do vácuo, descrita na Seção

2.2 (parametrização de Wang-Meng para a matéria escura e presença de bárions), é in-

vestigada a precisão necessária nos dados da taxa de expansãoH(z) em levantamentos

futuros para detectar um possível desvio do Modelo Padrão ΛCDM (ε′ = 0). A análise

é realizada de duas maneiras independentes: i) através de simulações de Monte Carlo

de dados de H(z) para o modelo considerado, com diferentes acurácias e intensidades

de interação, e ii) através de um método semianalítico que calcula a propagação do

erro de ε′ em função do erro de H(z). Ao final, as duas abordagens são comparadas.

Do ponto de vista observacional, os dados mostram que o parâmetro de inte-

ração ε′ tem um valor próximo de zero (ver Tabela 2.1, lembrando que ε′ = 3ε), o que

torna esta classe de modelos praticamente indistinguível dos cenários padrões sem in-

teração (ε′ = 0). Em princípio, esta degenerescência pode ser quebrada por meio do

estudo de formação e crescimento de estruturas nesses modelos, que é modificada pela

evolução atenuada da densidade de matéria. Por outro lado, uma possível distinção

entre os modelos com e sem acoplamento pode ser verificada com os dados dos gran-

des levantamentos de redshift planejados para o futuro [113].

Em relação aos testes de background, é importante mencionar que, devido ao

fato de que os parâmetros cosmológicos se relacionam com as distâncias cosmológicas
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através de múltiplas integrais, medidas diretas de H(z) serão capazes de restringir

melhor o parâmetro da equação de estado da energia escura w, reduzindo o chamado

“efeito de suavização” (smearing effect)1 [114]. Assim, neste capítulo, será estudado

como as medidas de H(z) podem restringir o parâmetro de interação ε′. Na Seção

3.2 é apresentado e aplicado o método semianalítico (Seção 3.2.1) e na Seção 3.2.2 são

geradas amostras de dados deH(z) com diferentes acurácias e valores de ε′. Em ambos

os casos é determinada a condição para que a interação seja detectada com observações

da taxa de expansão.

3.2 Detecção da interação usando medidas de H(z)

Na seção anterior foi visto que os dados do parâmetro de Hubble constitui um método

promissor para detectar uma possível interação no setor escuro. Este procedimento é

investigado de duas formas diferentes. Através de um método semianalítico desen-

volvido nesse trabalho e através de simulações de Monte Carlo de dados de H(z). Nas

subseções seguintes essas abordagens serão tratadas.

3.2.1 O método semianalítico

Para o modelo considerado neste capítulo, i.e. a parametrização de Wang-Meng com

a presença de bárions [85], a equação de Friedmann é a mesma que a do modelo Q1a,

dada pela Eq. (2.28), que na notação da Seção 2.2 (ε′ = 3ε) e com w = −1 fica

H(z) = H0

[
Ωb0x

3 +
3Ωm0

3− ε′
x3−ε′ + Ω̃Λ0

]1/2

, (3.1)

onde Ω̃Λ0 = ΩΛ0 − ε′Ωm0

3−ε′ .

Na forma acima, esta equação é uma expressão para um acoplamento não-

mínimo entre a componente de energia escura e partículas de matéria escura. Desta

equação, o erro relativo nas medidas da taxa de expansão como uma função do erro

relativo na determinação do parâmetro de interação ε′ é calculado através de

(δH)2 =

(
∂H

∂ε′

)2

(δε′)2. (3.2)

1O efeito de suavização é uma limitação fundamental de dados de supernovas restringir w. Isto
ocorre porque dL e w se relacionam através de múltiplas integrais que “espalham” informação de w e
sua variação temporal.
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Para o modelo considerado, a derivada ∂H
∂ε′

pode ser obtida analiticamente, e é dada

por
∂H

∂ε′
=

3H2
0 Ωm0

2H(z)(3− ε′)

[
x3−ε′

(
1

3− ε′
− ln(x)

)
− 1

3− ε′

]
. (3.3)

Desta forma, extraindo a raiz quadrada da Eq. (3.2) e a dividindo porH , o erro

relativo na taxa de expansão como uma função do erro no parâmetro de interação ε′ é

dado por
δH

H
=

1

H

∣∣∣∣∂H∂ε′
∣∣∣∣ δε′. (3.4)

Substituindo a Eq. (3.3) em (3.4), obtém-se uma expressão para o erro relativo de H em

função de ε′ e de z, que é ilustrado na Fig. 3.1. O painel da esquerda da Fig. 3.1 mostra,

para ε′ = 0.1, como o erro relativo δH
H

varia em relação a δε′

ε′
nos redshifts z = 0.05, 1.0

e 1.5. Note que para um erro relativo de 0.5% em H no redshift z = 1.0, a incerteza

em ε′ é de 40%. O painel da direita da Fig. 3.1 mostra a mesma análise para ε′ = 0.05.

Como esperado, quanto menor o valor do parâmetro de interação maior deve ser a

precisão nas medidas de H(z) necessária para distinguir entre este tipo de cenário

e modelos não-interativos com ε′ = 0. Note que os erros relativos em ε′ aumentam

consideravelmente com δH
H

. Portanto, a análise será focada na precisão necessária das

medidas deH(z) para distinguir entre o modelo com interação e o cosmológico padrão

(ε′ = 0), que é formalmente determinada no ponto δε′ = ε′ (100% de erro). A Fig. 3.1)

ilustra a dependência de δH/H com o redshift para o caso ε′ = 0.1. Em todas as análises

realizadas neste capítulo, considera-se um Universo com H0 = 73 km.s−1.Mpc−1, Ωb0 =

0.04 e Ωm0 = 0.23 [40].

Figura 3.1: Cálculo analítico do erro relativo em H(z) em função do erro relativo em
ε′ para z = 0.5, 1.0 e 1.5. Os painéis da esquerda e direita mostram os casos ε′ = 0.1 e
ε′ = 0.05, respectivamente.

A abordagem acima torna difícil uma comparação destas previsões com os
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Figura 3.2: A dependência com redshift de δH
H

para valores de ε′ = 0.1 e δε′

ε′
= 20%, 50%

e 80% é mostrada no painel da direita.

dados observacionais. A razão é que ela depende de um valor específico do redshift

enquanto que para os dados (reais ou simulados) são usadas informações de vários

pontos em um intervalo de redshift. A fim de levar isso em conta, propomos calcular

a média de H(z) sobre um intervalo de redshift usando a definição usual de média〈
δH

H

〉
=

[
1

zf − zi

∫ zf

zi

1

H

∣∣∣∣∂H∂ε′
∣∣∣∣ dz] δε′ , (3.5)

onde, neste capítulo, zi = 0.1 e zf = 1.5. O resultado é mostrado na Fig. 3.3 para três

valores de ε′. De acordo com esta figura, se ε′ = 0.1, uma precisão de δH/H . 1%

seria necessária para excluir o caso sem interação com um nível de confiança de 1σ.

Contudo, para uma interação mais fraca, por exemplo com ε′ = 0.05, δH/H tem de ser

menor que 0.5%. Note que da Eq. (3.5) resulta uma quantidade que não depende do

número de observações de H(z) no intervalo de z.

3.2.2 Simulação de dados sintéticos de H(z)

3.2.2.1 Simulação de Monte Carlo

A determinação de Stern et al. [45] para o parâmetro de Hubble tem uma incerteza

de cerca de 15%. Neste nível não é possível distinguir o Modelo Padrão ΛCDM de

um cenário com interação com ε′ . 0.1. Por outro lado, levantamentos futuros serão

capazes de medir a taxa de expansão H(z) com maior precisão. Este é o caso, por

exemplo, do Southern African Large Telescope [116] e do Atacama Cosmology Telescope [44],

que podem chegar a 10% - 3% de precisão a partir de estimativas de idade de galáxias

LRG e de levantamentos fotométricos em altos redshifts, como o JPAS, que pode atingir
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Figura 3.3: Semelhante a Fig. 3.1, porém realizando a média no intervalo de redshift
[0.1–1.5], de acordo com a Eq. 3.5.

um nível de 2% a partir de medições da escala de BAO radial [113].

Para antecipar os resultados dos projetos acima mencionados sobre uma pos-

sível interação no setor escuro, foi feito uso de simulações de Monte Carlo para gerar

amostras de dados de H(z). O modelo fiducial nas simulações é uma cosmologia com

interação no setor escuro descrita na Seção 2.2, cuja equação para H(z) é dada pela Eq.

(3.1), com alguns valores selecionados do parâmetro de interação no intervalo [-0.2 –

0.2]. Para cada valor de ε′, são geradas amostras com o erro relativo em H(z) de 3%,

1%, 0.5%, 0.3% e 0.1%. Para cada uma destas combinações, são realizadas 500 simula-

ções de 15 pontos igualmente espaçados em z correspondendo ao intervalo observado

[0.1 – 1.5], assim como em [117].

Os dados simulados deH(z) são sorteados de uma distribuição normalN(µ, σ)

com média µ = Hfid (veja Eq. 3.1) e desvio padrão σ = ηHfid, onde η é o erro relativo

δH/H . Assim,

H = N(Hfid, ηHfid). (3.6)

Para calcular as barras de erro, foi usado o método bootstrap, estudando os er-

ros dos dados deH(z) conforme obtidos por Stern et al. [45]. Foram calculados a média

e o desvio padrão do erro relativo de H retirando os outlyers além de 1σ da média. Su-

pondo que os erros têm uma distribuição normal, as barras de erro são obtidas de uma

distribuição normal

σH = H[N(η, η/η0S)], (3.7)
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onde S é o desvio padrão do erro relativo dos dados de [45] e η0 é o erro relativo

médio deH(z) dos mesmos dados (∼ 15%). Note que, desta forma, o desvio padrão do

erro relativo dos dados simulados decresce na mesma proporção que a média do erro

relativo. A Fig. 3.4 mostra duas realização de Monte Carlo do parâmetro de Hubble

para ε = 0.1, com 15 valores simulados e erro relativo de H(z) de 1% (η = 0.01, painel

da esquerda) e 3% (η = 0.03, painel da direita).

Figura 3.4: Esta figura mostra duas realização de simulações do parâmetro de Hubble,
com 1% (esquerda) e 3% (direita) de acurácia em H(z).

3.2.2.2 Análise estatística e resultados

Para cada uma das 500 realizações, a função χ2

χ2 =
∑
i

[H(zi)−Hfid(zi)]
2

σ2
H(zi)

. (3.8)

é minimizada para achar os valores de (Ωm0, ε
′) que melhor ajustam os “dados”. Na

Fig. 3.5, é mostrado um exemplo de minimização feita para uma das 500 simulações

na qual o erro relativo de H é 3% e ε′ = 0.1.

Para a análise que segue, são utilizados apenas os valores de melhor ajuste

para cada simulação individual. Para extrair um valor observado, com seu respectivo

erro, são calculados a média e o desvio padrão para cada série de simulações a partir da

distribuição de valores de ε′ (e Ωm0). Por exemplo, na série caracterizada por δH
H

= 0.5%

e ε′ = 0.1, a distribuição dos melhores ajustes de ε′ está ilustrada na Fig. 3.6 (painel

da esquerda). Nesse caso, o valor obtido para a média de ε′ foi ε′ = 0.1044, muito

próximo do valor fiducial de 0.1. A barra de erro é simplesmente o desvio padrão
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Figura 3.5: Esta figura mostra as regiões de contorno no plano (ε, Ωm0) para a mini-
mização da função dada pela Eq. (3.8) para 1 e 2σ. Foi utilizada uma realização das
simulações de H(z) com δH

H
= 3% e ε′ = 0.1.

da distribuição, que, no caso, foi de 0.0537. Analogamente, para testar a consistência

do código, também foram reobtidos os valores de Ωm0. A Fig. 3.6 (painel da direita)

ilustra a distribuição dos melhores ajustes de Ωm0 para a série de simulações δH
H

= 1%

e ε′ = 0.1. O valor médio obtido foi Ωm0 = 0.2296, também muito próximo do valor

fiducial (0.23).

Como um teste adicional, a Fig. 3.7 mostra, para δH
H

= 1% (painel da esquerda)

e δH
H

= 0.5% (painel da direita), que os valores reobtidos de ε′ são muito próximos dos

valores fiduciais para todos os valores de ε′ utilizados. O terceiro ponto a partir da

direita do painel da direita (com suas barras de erro) representam a média e o desvio

padrão da distribuição mostrada no painel da esquerda da Fig. 3.6, caso discutido no

parágrafo anterior.

A Fig. 3.8 mostra alguns dos principais resultados das análises. O valor médio

ε′ com barras de erro correspondendo a um desvio padrão 1σ da média são mostrados

para os casos de ε′ = 0.1 (esquerda) e ε′ = 0.05 (direita). No painel da esquerda, nota-se

claramente que se as medidas do parâmetro de Hubble atingissem um erro relativo
δH
H

< 1%, seria possível distinguir entre um modelo com ε′ = 0.1 e o cenário padrão

ΛCDM num nível de 1σ. Para ε′ = 0.05 (painel direito), uma distinção num nível 1σ

entre esses dois modelos só é possível quando o erro relativo das observações de H(z)
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Figura 3.6: O painel da esquerda mostra a distribuição dos melhores ajustes de ε′ para
cada uma das 500 simulações de δH

H
= 0.5% e ε′ = 0.1. Analogamente, painel da

direita mostra a distribuição dos melhores ajustes de Ωm0 para a série de simulações
com δH

H
= 1% e ε′ = 0.1.

Figura 3.7: O painel da esquerda mostra os valores obtidos de ε′ para a série de si-
mulações com δH

H
= 1% em função dos valores fiduciais. O painel da direita mostra

o mesmo para a série de simulações com δH
H

= 0.5%. Em ambos os casos a reta azul
representa a reta x = y.
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é menor que 0.5%.

Na Fig. 3.8, também é mostrado o resultado analítico (linha azul) e vemos que

quase não existe diferença para as simulações, indicando que esta é uma ferramenta

precisa para fazer previsões cosmológicas. Vale ressaltar que a mesma análise também

foi realizada considerando valores negativos de ε′. Nesse caso, nota-se que este inter-

valo de valores requer um pouco menos de precisão na medida de H(z). Os resultados

teóricos da Eq. (3.5) e das simulações também concordam para valores negativos de ε′,

como pode ser observado pela Fig. 3.9.

Figura 3.8: A figura mostra o valor médio ε′ como função do erro relativo H(z). Os
painéis da esquerda e da direita mostram, respectivamente, os valores fiduciais (linha
pontilhada) ε′ = 0.1 e ε′ = 0.05. As curvas em azul representam os resultados analíticos
da Eq. (3.5). Os erros representados correspondem a 1σ.

3.3 Conclusões

Neste capítulo, foram realizadas simulações de Monte Carlo da taxa de expansão H(z)

em um Universo com interação no setor escuro para o modelo específico descrito pela

Eq. (3.1). As análises foram realizadas considerando valores do parâmetro de interação

no intervalo [-0.2 – 0.2] e incertezas em H(z) iguais a 3%, 1%, 0.5%, 0.3% e 0.1%. Para

cada combinação de δH
H

e ε′ foram geradas 500 simulações de Monte Carlo para H(z)

no intervalo de redshift [0.1 – 1.5].

As simulações foram utilizadas para investigar a possibilidade de que futuros

projetos de levantamentos do céu possam detectar interação entre matéria e energia

escura. Valores de ε′ que estão dentro das presentes estimativas observacionais (0.1
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Figura 3.9: A figura mostra o valor médio ε′ como função do erro relativo H(z). Os
paineis da esquerda e da direita mostram, respectivamente, os valores fiduciais (linha
pontilhada) ε′ = −0.1 e ε′ = −0.05. As curvas em azul representam os resultados
analíticos da Eq. (3.5). Os erros representados correspondem a 1σ

e 0.05) podem ser detectados através de observações H(z) somente se δH/H . 1%.

Deve-se notar que a precisão da observação pode ser sensivelmente aumentada através

da combinação de medições de H(z) com dados de outros observáveis, como SNe Ia e

RCF.

Também foi discutido um método semianalítico para prever δε′/ε′ como uma

função de δH/H [Eq. (3.5)] e a comparação com simulações de Monte Carlo indica

que os dois métodos são consistentes. É importante ressaltar que este procedimento

pode ser aplicado para qualquer observável e parâmetro, bem como para as análises

conjuntas envolvendo diferentes testes cosmológicos.
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CAPÍTULO 4

COINCIDÊNCIA CÓSMICA, INTERAÇÃO

MATÉRIA/ENERGIA ESCURAS E SUA DETECÇÃO

O objetivo deste capítulo é, primeiro, explorar até que ponto alguns dos ansatz especí-

ficos Q para os termos de interação estudados no Cap. 2 ajudam a resolver o problema

da coincidência e, em segundo lugar, investigar quão precisas as medidas de H(z) de-

vem ser para dizer se realmente há uma interação no setor escuro. Este último consiste

na aplicação do método semianalítico desenvolvido na Seção 3.2 aos modelos de in-

teração descritos na Seção 2.4 (Eqs. 2.11–2.16). Estes resultados foram publicados em

[118].

4.1 Interações e o problema da coincidência

Como discutido nos capítulos anteriores, uma interação no setor escuro, além de ser

uma possibilidade teórica em aberto, fornece uma interessante possibilidade para re-

solver o problema da coincidência. Esta seção trata de como os modelos de interação

adotados nesta tese podem resolver essa questão por meio da determinação da evolu-

ção da razão entre as densidades de matéria e energia escuras (Eq. 1.36):

r =
ρm
ρx
. (4.1)

Esta é uma grandeza chave em cenários com interação e, em geral, espera-se que ela

diminua monotonicamente com a expansão, conforme a matéria se dilui. O presente

valor r0 é da ordem da unidade. O problema da coincidência será aliviado se r ∼ r0
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para um período de tempo próximo à presente época substancialmente mais longo do

que no modelo ΛCDM. Isto foi investigado com alguma profundidade em [74]-[77].

Foram feitos gráficos da razão r versus (1+z) para os modelos das classes I e II

com w = −1 (Figs. 4.1 e 4.2, respectivamente). Nessas classes são utilizados os termos

de interação Q1a = 3εHρm, Q1b = 3εHρx, Q1c = 3εH(ρm + ρx), Q2a = 3Γρm, Q2b = 3Γρx

e Q2c = 3Γ(ρm + ρx), dados pelas equações 2.11–2.16. As figuras resultam da integra-

ção das equações de conservação, utilizando a expressão correspondente para Q. Para

modelos da classe I, r é calculado analiticamente pelas Eqs. (2.17)–(2.22), enquanto

que para os modelos de classe II ele é determinado numericamente. Os valores de ε

adotados neste capítulo foram escolhidos para ficar próximos às determinações atuais

(ver Tabela 2.1), enquanto Γ/H0, por não possuir determinações observacionais, as-

sume os mesmos valores de ε. Ao longo deste capítulo se utiliza H0 = 67.4 km/s/Mpc,

Ωb0 = 0.049, Ωm0 = 0.265 e Ωx0 = 1 − Ωm0 − Ωb0, que são os valores obtidos pela

colaboração do satélite Planck [41].

A Fig. 4.1, correspondendo a modelos da classe I, que dependem diretamente

de H , mostra que r se afasta do modelo ΛCDM em diferentes intervalos de redshift,

dependendo da forma da interação. Quando Q depende de ρm (Fig. 4.1, painel de

cima), r se afasta durante a era da matéria. Quando Q ∝ ρx (painel do meio) o afasta-

mento ocorre predominantemente no futuro (z < 0), onde a energia escura prevalece.

Finalmente, quando Q ∝ (ρm + ρx), no painel de baixo, o desvio ocorre tanto no pas-

sado quanto no futuro. Embora as curvas de r para todos os modelos de interação

sejam bastante próximas da curva do ΛCDM na vizinhança de z = 0 (linhas tracejadas

horizontais na Fig. 4.1), elas estão limitadas em r no passado (painel de cima), futuro

(painel do meio), ou no passado e futuro (painel de baixo). Apesar de isso não respon-

der o porquê de r ∼ 1 hoje, restringe o intervalo de valores de r. Por exemplo, o modelo

Q1c (painel de baixo da Fig. 4.1) restringe r ao intervalo 10−3 - 103 (para ε = 0.001, e

sobretudo para interações mais intensas), aliviando assim o problema da coincidência.

Analogamente, os modelos Q1a (painel de cima) e Q1b (painel do meio) restringem o

valor de r no passado e no futuro, respectivamente. Dessa forma, os três modelos da

classe I aliviam substancialmente o problema da coincidência, para ε > 0. Mais especi-

ficamente, do painel central da mesma figura, no futuro remoto, em z = −0.99, r não

assume valores menores do que 10−3, enquanto no modelo ΛCDM r chega a 10−6. O

caso do painel de cima é análogo.

Para os casos em que a transferência de energia se dá da matéria escura para a

energia escura, equivalentes a valores negativos de ε (ou Γ), o problema da coincidência

é agravado, como pode ser observado na Fig. 4.3 para os casos em que Q = Q1c e
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Figura 4.1: Esta figura mostra gráficos de r em função de 1 + z para os modelos Q1a

(painel de cima), Q1b (painel do meio) e Q1c (painel de baixo), todas com w = −1. As
retas tracejadas horizontais correspondem a r = 0.1 e r = 10. Para fazer os gráficos foi
utilizado que H0 = 67.4, Ωb = 0.049, Ωm = 0.265 e Ωx = 1− Ωm − Ωb.
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Figura 4.2: Como na Fig. 4.1, mas para os modelos da classe II: Q2a (painel de cima),
Q2b (painel central) e Q2c (painel de baixo).
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Q = Q2c.
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Figura 4.3: Esta figura mostra a razão r para os modelos Q1c (painel da esquerda) e Q2c

(painel da direita) para valores negativos do parâmetro de interação.

A Fig. 4.2 mostra gráficos de r versus (1 + z) para os modelos da classe II

(Q2a, Q2b, e Q2c) com w = −1. Os resultados dos modelos Q2a (painel de cima) e

Q2c (painel de baixo) são semelhantes aos dos respectivos modelos da classe I (Q1a

e Q1c), porém aliviando o problema da coincidência menos acentuadamente em z >

0. Curiosamente, os modelos Q1b e Q2b (paineis centrais das Figs. 4.1 e 4.2) levam a

evoluções muito similares de r, particularmente para z < 0, o que pode indicar que

as restrições sobre Γ/H0 serão da mesma ordem de grandeza que as de ε para este

modelo.

Os gráficos para os modelos da classe II, que não dependem diretamente de

H(z), mostram que o modelo Q2a pouco alivia o problema da coincidência, enquanto

os outros dois (Q2b e Q2c) conseguem aliviar. Também é possível notar as mesmas

características mencionadas para os modelos da classe I, relativas aos desvios de r do

ΛCDM nas eras da matéria e energia escura, de acordo com as dependências de Q (ρm,

ρx ou ρm + ρx). Por exemplo, o modelo Q2b depende de ρx (Eq. 2.15) e r se desvia do

ΛCDM na era dominada pela energia escura.

Caldera-Cabral et al. [107] mostrou que o modelo Q2c não seria realístico para

z → −1. Nesta tese foi encontrada uma situação diferente. Como mostrado na Fig.

4.4, a razão r é bem comportada em todos os tempos e também resolve o problema da

coincidência, desde que Γ/H0 . 0.01, quando r é também bem comportado, pelo me-

nos até 1 + z = 10−15. Em relação ao modelo Q2b Caldera-Cabral et al. [107] determinou

que o Universo seria dominado por matéria escura no futuro caso a interação não fosse

fraca. Nesta tese foi determinado que, para w = −1, Γ/H0 . 0.01 permite que a energia

escura domine até pelo menos 1 + z = 10−15 no modelo considerado.
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Figura 4.4: Esta figura mostra que o modelo Q2c, com w = −1, diverge apenas para
Γ/H0 & 0.01, sendo uma alternativa viável de modelo cosmológico.

Como é bem conhecido, a contribuição de energia escura (com w constante)

em altos redshifts é substancialmente restringida [119, 120]. Uma variedade de dados

observacionais mostra que a densidade fracionária da energia escura no momento da

última superfície de espalhamento não deve exceder 1.4 × 10−3 (em 95% de nível de

confiança) [120]. A partir deste número, é possível estabelecer um limite superior para

o parâmetro de interação, ou seja, ε . 10−3, como mostram os paineis de cima e de

baixo da Fig. 4.1.

De forma geral, é possível dizer que os modelos que mais aliviam o problema

da coincidência, sem conflitar com os vínculos atuais sobre a abundância de energia

escura no passado, são Q1b, Q2b e Q2c.

Como exemplos da dependência da razão r com o parâmetro w da equação de

estado, as Figs. 4.5 (modelo Q1c) e 4.6 (modelo Q2c) mostram r para três valores de w

no caso do modeloQ2c. Verifica-se, em ambos modelos, quew < −1 (energia fantasma)

tende a piorar o problema da coincidência enquanto que para w > −1 (quintessência)

ele é aliviado. Além disso, como tem sido ressaltado na literatura, os modelos fan-

tasmas enfrentam graves problemas em termos de estabilidade quântica [121, 122] e

violam a segunda lei da termodinâmica [85, 123]. Da mesma forma, é importante enfa-

tizar que, a fim de evitar valores de ρx negativos, no modeloQ2c, Γ/H0 deve ser inferior

a ∼ 10−4 e 10−2 para w = −0.9 e w = −1, respectivamente.
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Figura 4.5: Esta figura mostra a dependência de r com w para o modelo Q1c e w = −0.9
(painel de cima), w = −1.0 (painel central) e w = −1.1 (painel de baixo).
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Figura 4.6: Similar à Fig. 4.5, porém para o modelo Q2c.
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4.2 Previsões de detecção da interação com H(z)

Atualmente, existe uma série de levantamentos astronômicos em andamento e muitos

mais estão previstos para o futuro. O resultado é que a fronteira do conhecimento sobre

Cosmologia está sendo e será ainda mais ampliada. Nas próximas duas décadas, as

medidas de H(z) serão melhoradas, passando da precisão atual, de cerca de 12%, para

menos de 1%. Isto permitirá testar modelos cosmológicos com um nível de confiança

inédito.

Nesta seção, são utilizados dados de H(z) para investigar a possibilidade de

detectar uma interação, ou seja, se matéria e energia escuras também interagem não

gravitacionalmente uma com a outra. Na Seção 3.2 (e em [115]), foi realizada uma

investigação específica para um modelo equivalente ao Q1a, com w = −1. Aqui essa

análise será estendida para os modelos descritos na Seção 2.4, para w constante.

O erro associado à medida de H(z, ε) propaga-se segundo (assim como a Eq.

3.2)

δH2 =

(
∂H

∂ε

)2

δε2 , (4.2)

e por uma expressão análoga para H(z,Γ). Com a ajuda desta equação, pode-se cal-

cular como o erro nos dados de H(z) se propagam para ε (ou, correspondentemente,

para Γ/H0) como uma função do redshift. Para permitir uma previsão direta e inequí-

voca, é calculada a média do erro relativo de H(z) (〈δH/H〉) sobre um dado intervalo

de redshift, como realizado na Seção 3.2:〈
δH

H

〉
=

[
1

zf − zi

∫ zf

zi

1

H

∣∣∣∣∂H∂ε
∣∣∣∣ dz] δε . (4.3)

Aqui [zi, zf ] é o intervalo de redshift no qual os dados foram coletados. Uma expres-

são semelhante é válida para o caso de modelos pertencentes à classe II. Serão assu-

midos os valores zi = 0.07 e zf = 2.3, de acordo com as dados atuais em [51]. Ao

calcular a média sobre redshift, tem-se uma estimativa direta para a precisão exigida

das observações de H(z) na detecção de uma determinada interação. As derivadas

∂H/∂ε foram calculadas analiticamente, enquanto ∂H/∂Γ numericamente. A média

em redshift, dada pela Eq. (4.3) (e sua correspondente para a classe II), foi integrada

numericamente em todos os casos.

Foram calculados os erros médios para os modelos da classe I Q1a (Fig. 4.7),

Q1b (Fig. 4.8) e Q1c (Fig. 4.9) para ε = 0.005, 0.01, 0.02 e para cinco valores de w. Da

mesma forma, este foi calculado para os modelos da classe II (Q2a,Q2b eQ2c) e plotados

54



CAPÍTULO 4. COINCIDÊNCIA CÓSMICA, INTERAÇÃO MATÉRIA/ENERGIA ESCURAS E SUA DETECÇÃO

nas Figs. 4.10, 4.11 e 4.12, respectivamente, para Γ/H0 ew, com os mesmos valores para

os modelos da classe I. Note que o caso limite em que é possível detectar uma interação

com um nível de confiança de 1σ corresponde a δε/ε = 100% (δΓ/Γ = 100%).

Uma característica comum dos resultados das Figs. 4.7-4.12 é que valores mais

negativos de w tornam mais fácil detectar a interação. Uma exceção ocorre para Q1b

(Fig. 4.8), no qual o casow = −1.1 é ligeiramente mais fácil de detectar do que comw =

−1.2, apesar de que a dependência em w neste caso seja consideravelmente mais fraca

do que nos outros casos. É também evidente que, para o mesmo valor do parâmetro

de interação (ε ou Γ/H0) é sempre mais fácil distinguir a interação em modelos com

Q ∝ (ρm + ρx) (Q1c e Q2c), que fornecem δH/H aproximadamente duas vezes maior do

que para os modelos onde Q ∝ ρm ou Q ∝ ρx.

He, Wang e Abdalla [109] determinaram, para o modelo Q1b (com w < −1),

que ε = 0.024+0.034
−0.027 (ver Tabela 2.1). Para o mesmo modelo, de acordo com a Fig. 4.8

(painel de baixo), seria necessária uma precisão de aproximadamente 1.2% em H(z)

para medir ε com acurácia similar (ou seja, ε = 0.02 ± 0.02). Outros limites obtidos

pelos mesmos autores (ver Tabela 2.1) são consideravelmente mais precisos do que

para o caso Q1b (w < −1), requerendo, portanto, uma maior precisão de H .

Os resultados para os modelos da classe II (Figs. 4.10-4.12) são muito seme-

lhantes aos da classe I (Figs. 4.7-4.9), apesar de ser necessária uma precisão um pouco

maior para H(z) para ver uma interação. Por exemplo, uma interação Γ/H0 = 0.024

para o modelo Q2b poderia ser detectada se 〈δH/H〉 ' 1%, em vez de 1.2% no caso

correspondente do modelo Q1b acima descrito.

A seguir, é investigado como o intervalo de redshift de um conjunto de dados

afeta a precisão necessária para detectar uma interação. A Fig. 4.13 mostra o gráfico de〈
δH
H

〉
em função de ε para o modelo específico Q1b para diferentes valores de zf [maior

redshift dentre as determinações de H(z)]. Para todas as curvas, foi fixado o erro re-

lativo de ε fixo em 100%, ou seja, δε/ε = 100%. É possível concluir que a interação, se

existir, é mais fácil de ser detectada por observação de H(z) em altos redshifts. Recen-

temente,H foi medido em z = 2.3 [50], indo mais além do valor máximo anteriormente

determinado em z = 1.75 [44]. Por exemplo, uma interação na qual ε = 0.02 pode ser

detectada com uma precisão em H(z) de 0.8% para um z máximo igual a 1.5 ao passo

que, se forem feitas observações de H até z = 3.0, uma precisão de ∼ 1.3% já seria

suficiente para detectar esta interação. Isto mostra a importância de medir H em altos

redshifts.
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Figura 4.7: Determinações de
〈
δH
H

〉
para o modelo Q1a (Eq. 2.11) para três valores de ε.
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Figura 4.8: Mesmo que a Fig. 4.7, porém para o modelo Q1b (Eq. 2.12).
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Figura 4.9: Mesmo que a Fig. 4.7, porém para o modelo Q1c (Eq. 2.13).
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Figura 4.10: Determinações de
〈
δH
H

〉
para o modelo Q2a (Eq. 2.14) para três valores de

Γ/H0.

59



CAPÍTULO 4. COINCIDÊNCIA CÓSMICA, INTERAÇÃO MATÉRIA/ENERGIA ESCURAS E SUA DETECÇÃO

0 20 40 60 80 100
δΓ/Γ(%)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

〈 δH H

〉 (%
)

Q2b

Γ/H0 =0.005
w=−1.2
w=−1.1
w=−1.0
w=−0.9
w=−0.8

0 20 40 60 80 100
δΓ/Γ(%)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

〈 δH H

〉 (%
)

Q2b

Γ/H0 =0.010
w=−1.2
w=−1.1
w=−1.0
w=−0.9
w=−0.8

0 20 40 60 80 100
δΓ/Γ(%)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

〈 δH H

〉 (%
)

Q2b

Γ/H0 =0.020
w=−1.2
w=−1.1
w=−1.0
w=−0.9
w=−0.8

Figura 4.11: Mesmo que a Fig. 4.10, porém para o modelo Q2b (Eq. 2.15).
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Figura 4.12: Mesmo que a Fig. 4.10, porém para o modelo Q2c (Eq. 2.16).
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Figura 4.13: Esta figura ilustra a dependência de
〈
δH
H

〉
com o intervalo de redshift das

medidas de H(z) para o modelo Q1b. As curvas foram feitas para w = −1, zi = 0.07 e
δε/ε = 100%.

4.2.1 Expectativas de medidas de H(z)

Os dados mais recentes de H(z) [51] têm uma precisão média de apenas ∼ 12%. Isso

mostra o quão longe estamos de distinguir uma interação no setor escuro do caso não-

interativo usando apenas dados deH(z). A seguir é resumido o que pode ser esperado

para este observável dos levantamentos astronômicos planejados.

O Telescópio Espacial James Webb, que será lançado em 2018, vai medir curvas

de luz de estrelas cefeidas a mais de 50 Mpc de distância, aumentando assim o número

de calibradores de supernovas, e pode conseguir uma precisão de 1% em H0 [124].

Estima-se que o tempo de observação necessário para o Southern African Large

Telescope medir H(z) pelo método diferencial de idades de galáxias vermelhas lumino-

sas é de cerca de 180 horas em cada intervalo de redshift para alcançar δH/H = 3%

[116]. Isso significa que uma precisão de 3% pode ser alcançada no momento presente,

mas isso implicaria uma quantidade considerável de tempo de observação. Medidas

mais promissoras de H(z), usando oscilações acústicas de bárions, deverão ser realiza-

das com o Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) [125], a ser lançado em 2020.

Isso permitirá determinar H(z) com uma precisão de 0.72% no intervalo de redshift

1 < z < 2 e 1.8% em 2 < z < 3. Esta combinação de elevada precisão e maior intervalo

de redshift será uma grande oportunidade não só para sondar uma interação no setor

escuro, mas também para testar uma grande variedade de modelos cosmológicos.
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4.3 Considerações finais

Neste capítulo foram considerados seis modelos dentro de duas classes de interação

entre matéria e energia escuras previamente estudadas (Eqs. 2.11)-(2.16). O objetivo

é investigar (i) a capacidade destes modelos de resolver o problema da coincidência

(seção 4.1), e (ii) a possibilidade de detectar uma interação baseada unicamente em

observações de H(z) (seção 4.2). Foi estudado primeiramente o efeito das formas de

interação no setor escuro na evolução da razão ρm/ρx e confirmado que a transferência

de energia da matéria escura para a energia escura torna o problema da coincidência

mais grave. O problema da coincidência é mais aliviado com o aumento de ε (ou Γ).

Um fato curioso é que os modelos das classes I e II apresentam um comportamento

similar para os mesmos valores de ε e Γ/H0, apesar do fato de a classe I depender di-

retamente de H(z), enquanto que a classe II não. Também foi investigada a influência

do parâmetro (constante) da equação de estado w e verificado que o problema da coin-

cidência é mais aliviado quando w > −1. Por outro lado, os casos fantasmas (w < −1)

requerem valores menores de Γ/H0 para evitar densidades negativas no futuro (para

os modelos Q2b e Q2c).

Os modelos que mais aliviam o problema da coincidência, tendo em vista tam-

bém os limites impostos na densidade de energia escura no passado [120] sãoQ1b,Q2b e

Q2c. Não é possível afirmar que modelos que mais aliviam o problema da coincidência

são mais próximos do modelo “real”, porém estes são mais interessantes e, portanto,

merecem mais atenção dos pontos de vista teórico e observacional.

Foi calculado como os erros de H(z) propagam-se para os parâmetros de inte-

ração (ε e Γ) e foram feitas várias estimativas da possibilidade de medição de uma in-

teração, dependendo do modelo utilizado (Seção 4.2). Modelos com Q ∝ (ρm + ρx) são

detectáveis com menor precisão do que para o mesmo valor do parâmetro de intera-

ção de modelos com Q ∝ ρm ou Q ∝ ρx. Da mesma forma, o parâmetro da equação de

estado da energia escura pode ter uma considerável influência sobre o valor de
〈
δH
H

〉
.

Em particular, para w < −1 a interação é mais fácil de detectar (mas, como discutido

anteriormente, ele piora o problema da coincidência e sofre de outros inconvenientes

graves). Foi determinado que se o experimento WFIRST chegar a uma precisão média

de 0.7% até z = 3.0 será capaz de detectar uma interação com um nível de confiança

de 1σ caso ε & 0.01 (para w = −1). Para melhor restringir uma possível interação no

setor escuro, num futuro próximo, é preciso combinar os dados de H(z) com dados de

outras fontes (como supernovas do tipo Ia, oscilações acústicas de bárions, dinâmica

de aglomerados de galáxias, efeito Sachs-Wolfe integrado, fator de crescimento, etc.).
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Valiviita et al. [126] mostrou que em modelos da classe I, com w > −1, as per-

turbações de densidade divergiriam em “super-Hubble scales”, independentemente

de quão pequeno fosse o parâmetro ε. Este resultado é contraintuitivo, uma vez que

no limite ε → 0 as perturbações não deveriam divergir, e foi substituído recentemente

através de uma nova descrição covariante do acoplamento [127].

Uma limitação clara na abordagem deste trabalho é a sua restrição a w cons-

tante. Seria interessante permitir w variar, adotando uma parametrização para esta

quantidade, como a de Chevallier, Polarski e Linder [128, 129] ou a de Wang [130]. No

entanto, isto introduz um parâmetro adicional que torna os cálculos mais complexos.

Em qualquer caso, este deve ser objeto de pesquisa futura.
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Nesta tese é investigada a possibilidade de haver interação entre matéria escura e ener-

gia escura, além da já sabida interação gravitacional, através da taxa de expansão do

Universo, o parâmetro de Hubble H(z).

No Capítulo 3, foi desenvolvido um método semianalítico para determinar

a precisão média que os dados de H(z) devem possuir para que a interação possa

ser detectada com um dado nível de incerteza em função da precisão do parâmetro

de interação. Em seguida, foram realizadas simulações de H(z) usando um modelo

fiducial baseado na parametrização de Wang-Meng (Seção 3.2) e na distribuição de

dados observacionais de H(z). As simulações podem ser geradas controlando a inten-

sidade da interação e a precisão das barras de erro. O método semianalítico foi com-

parado com as simulações, não tendo sido encontradas diferenças significativas entre

os dois, validando assim o método. Foi determinado que uma interação do tipo Wang-

Meng com ε′ = 0.05 (ou em relação ao modelo equivalente Q1a, estudado na Seção 2.4,

ε = ε′/3 ' 0.017) somente poderia ser diferenciada do modelo ΛCDM se a precisão de

H fosse melhor do que 0.5%. Vale notar que ε′ = 0.05 é um valor conservador se forem

levadas em conta as atuais medidas para este modelo.

No Capítulo 4, primeiramente foi realizado um estudo de seis modelos de in-

teração (Eqs. 2.11–2.16), pertencentes a duas classes, para verificar suas eficácias em

aliviar o problema da coincidência cósmica. A energia escura é caracterizada por w

constante, e sua influência também foi estudada neste contexto. As conclusões mais

importantes são:

• valores negativos do parâmetro de interação (ε < 0 ou Γ < 0), que correspondem

65



CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

a transferência de energia da matéria escura para a energia escura, agravam o

problema da coincidência;

• o problema da coincidência é mais aliviado quanto maior for o valor de ε (Γ);

• cenários com energia escura fantasma (w < −1) agravam ligeiramente o pro-

blema da coincidência, enquanto cenários com energia escura tipo quintessência

(w > −1) aliviam o problema, mas também fracamente;

• os modelos que mais aliviam o problema da coincidência, respeitando os limites

na densidade de energia escura em altos redshifts, são Q1b, Q2b e Q2c.

Além disso, foram determinados limites para o parâmetro do modeloQ2c de forma que

ele seja realista, ou seja, evitando energias negativas. Isto recoloca este modelo entre as

possibilidades para interação.

No mesmo capítulo, o método semianalítico desenvolvido no Capítulo 3 foi

utilizado para determinar a precisão média necessária dos dados deH(z) para se detec-

tar a interação em cada um dos seis modelos adotados. Para ε = 0.01 (e Γ/H0 = 0.01),

os modelos com Q ∝ (ρm + ρx) podem ser medidos com δH/H . 1%, sendo que mo-

delos com Q ∝ ρm ou Q ∝ ρx podem ser medidos apenas com δH/H . 0.5%. Uma

característica comum aos modelos, com exceção do Q1b, é que a interação é mais fácil

de se detectar a medida que w se torna mais negativo. A presente determinação de

ε para este tipo de modelo é de 0.024+0.034
−0.027 (ver Tabela 2.1). Isto significa que mesmo

com uma incerteza em H(z) maior do que 0.5%, como visto acima, será possível detec-

tar uma interação. Considerando ainda que as observações de H(z) atingirão zf = 3,

neste caso a precisão média nos dados de H(z) seria δH/H ' 1.4% para distinguir este

modelo do ΛCDM, o que é factível a médio prazo.

Foram brevemente discutidos alguns levantamentos astronômicos que podem

determinar H(z) num futuro próximo, sendo o WFIRST aquele que obterá os dados

mais promissores. Ainda assim, uma interação no setor escuro somente poderia ser

detectada com baixa significância, sendo possivelmente necessário combinar dados de

H com outros observáveis.

É importante frisar que o método desenvolvido nesta tese é geral, podendo ser

facilmente aplicado a qualquer modelo que relacione um observável e um parâmetro.
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5.1 Perspectiva de Pesquisa

São inúmeras as possibilidades de aplicação e generalização tanto do método semia-

nalítico quanto das simulações. Até o momento estes métodos foram utilizados para

determinar apenas um parâmetro (ε ou Γ) e apenas com o observável H(z), e aplicados

apenas a modelos de interação entre matéria escura e energia escura. As perspectivas

para projetos futuros de trabalho podem ser sumarizados como segue:

• visando fazer previsões para os grandes levantamentos astronômicos, pretende-

se generalizar o método semianalítico desenvolvido no Cap. 3 [115] para estimar

a precisão média necessária de um determinado observável com o fim de restrin-

gir mais de um parâmetro de um determinado modelo cosmológico;

• aplicar o método para determinar, a priori, quais seriam as combinações mais

convenientes de observáveis para melhor restringir o espaço de parâmetros;

• estudar as possibilidades de detecção de interação no setor escuro (além da gra-

vitacional) para variados modelos cosmológicos, inclusive quando o parâmetro

de interação pode variar ao longo da evolução do Universo.

Uma limitação do estudo apresentado nesta tese é a restrição w = constante.

Futuramente serão consideradas parametrizações da equação de estado dependentes

do tempo, embora isso introduza parâmetros adicionais. Neste sentido, poderão ser

usadas diferentes parametrizações para w(z)

p = w(z)ρ, (5.1)

tais como as encontradas nas referências [128, 129] e [130]. Numa primeira etapa, será

utilizado um modelo contendo dois parâmetros para caracterizar a evolução dew, para

desenvolver e generalizar o método, considerando, além de H(z), supernovas, BAO

e CMB, cujos resultados poderão ser comparados com os resultados encontrados na

literatura.

No caso de modelos que envolvem a interação entre matéria e energia escu-

ras, uma análise posterior irá determinar os limites da precisão observacional necessá-

ria para distingui-los do Modelo Padrão. Isto permitirá determinar qual combinação

de observáveis melhor restringe os parâmetros. Adicionalmente, uma análise mais

completa será realizada supondo que a constante de acoplamento pode depender do

tempo, ou seja, ε = ε(z), como as propostas em [87].
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Além dos observáveis mais usuais, como SNIa, H(z) e BAO, será utilizado

um observável menos explorado na literatura, que é a evolução da temperatura da

radiação cósmica de fundo (TCMB). Uma possível interação entre matéria e energia

escuras modifica a evolução de TCMB prevista pelo modelo ΛCDM.

Para a variedade de modelos e observáveis apresentada acima, será determi-

nada a acurácia média necessária para cada observável restringir os parâmetros de

um dado modelo, tais como os pares ΩΛ e w, w0 e wa, w e ε etc. Isto será realizado

de duas maneiras: i) através da generalização do método semianalítico discutido no

Capítulo 3, e ii) através de simulações numéricas de observações, baseadas nos dados

reais, como exemplo as utilizadas para H(z)no Capítulo 3. Será também possível in-

vestigar qual tipo de dado deve ter sua precisão aumentada em futuros levantamentos

estabelecendo uma ordem de prioridade para estes projetos.

Espera-se que os trabalhos desenvolvidos durante futuras investigações pos-

sam trazer luz para a questão de qual a melhor combinação de observáveis a serem

utilizados na determinação dos parâmetros cosmológicos e determinar as condições

mais favoráveis para se detectar interação no setor escuro.
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