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Resumo

Grandes esforços observacionais têm sido direcionados para investigar a natu-

reza da chamada energia escura. Nesta dissertação derivamos vínculos sobre

modelos de energia escura utilizando três diferentes observáveis: medidas da

taxa de expansão H(z) (compiladas por Meng et al. em 2015); módulo de dis-

tância de 580 Supernovas do Tipo Ia (catálogo Union Compilation 2.1, 2011);

e as observações do pico de oscilação de bárions (BAO) e a radiação cósmica

de fundo (CMB) utilizando a chamada razão CMB/BAO, que relaciona 6 pi-

cos de BAO (um pico determinado através dos dados do Survey 6dFGS, dois

através do SDSS e três através do WiggleZ ). A análise estatística utilizada foi

o método do χ2 mínimo (marginalizado ou minimizado sobre h sempre que

possível) para vincular os parâmetro cosmológicos: Ωm, ΩΛ, ω e δω0. Esses

testes foram aplicados em duas parametrizações do parâmetro ω da equação

de estado da energia escura, p = ωρ (aqui, p é a pressão e ρ é a densidade

de energia da componente). Numa, ω é considerado constante e menor que

-1/3, conhecido como modelo XCDM; na outra parametrização, o parâmetro

da equação de estado varia com o redshift, no qual o chamamos de Modelo

GS. Esta última parametrização é baseada em argumentos que surgem da

teoria da inflação cosmológica. Para efeitos de comparação também foi feita
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a análise do modelo ΛCDM. A comparação dos modelos cosmológicos com as

diferentes observações leva a diferentes melhores ajustes. Assim, para classi-

ficar a viabilidade observacional dos diferentes modelos teóricos, utilizamos

dois critérios de informação, ou seja, o critério de informação bayesiana (BIC )

e o critério de informação Akaike (AIC ). A ferramenta matriz de Fisher foi

incorporada aos nossos testes para nos fornecer a incerteza dos parâmetros de

cada modelo teórico. Verificamos que a complementariedade dos testes é ne-

cessária para não termos espaços paramétricos degenerados. Fazendo o pro-

cesso de minimização encontramos, dentro da região de 1σ (68%), que para o

Modelo XCDM os melhores ajustes dos parâmetros são Ωm = 0, 28± 0, 012

e ωX = −1, 01 ± 0, 052. Enquanto que para o Modelo GS os melhores

ajustes são Ωm = 0, 28 ± 0, 011 e δω0 = 0, 00 ± 0, 059. E realizando uma

marginalização encontramos, dentro da região de 1σ (68%), que para o Mo-

delo XCDM os melhores ajustes dos parâmetros são Ωm = 0, 28 ± 0, 012 e

ωX = −1, 01± 0, 052. Enquanto que para o Modelo GS os melhores ajustes

são ΩM = 0, 28± 0, 011 e δω0 = 0, 00± 0, 059.

PALAVRAS-CHAVE: Testes Cosmológicos, Modelos de Energia Escura,

H(z), Supernova Ia, Razão CMB/BAO, XCDM, Modelo GS, Matriz de Fisher.
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Abstract

A significant observational effort has been directed to investigate the na-

ture of the so-called dark energy. In this dissertation we derive constraints

on dark energy models using three different observable: measurements of the

Hubble rate H(z) (compiled by Meng et al. in 2015.); distance modulus of

580 Supernovae Type Ia (Union catalog Compilation 2.1, 2011); and the ob-

servations of baryon acoustic oscilations (BAO) and the cosmic microwave

background (CMB) by using the so-called CMB/BAO of six peaks of BAO

(a peak determined through the Survey 6dFGS data, two through the SDSS

and three through WiggleZ). The statistical analysis used was the method

of the χ2 minimum (marginalized or minimized over h whenever possible)

to link the cosmological parameter: Ωm, ΩΛ, ω and δω0. These tests were

applied in two parameterization of the parameter ω of the equation of state

of dark energy, p = ωρ (here, p is the pressure and ρ is the component of

energy density). In one, ω is considered constant and less than -1/3, known

as XCDM model; in the other the parameter of state equantion varies with

the redshift, where we the call model GS. This last model is based on argu-

ments that arise from the theory of cosmological inflation. For comparison
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it was also made the analysis of model ΛCDM. Comparison of cosmological

models with different observations lead to different optimal settings. Thus,

to classify the observational viability of different theoretical models we use

two criteria information, the Bayesian information criterion (BIC) and the

Akaike information criteria (AIC). The Fisher matrix tool was incorporated

into our testing to provide us with the uncertainty of the parameters of each

theoretical model. We found that the complementarity of tests is necessary

inorder we do not have degenerate parametric spaces. Making the minimiza-

tion process we found (68%), for the Model XCDM the best fit parameters

are Ωm = 0.28 ± 0, 012 and ωX = −1.01 ± 0, 052. While for Model GS the

best settings are Ωm = 0.28± 0, 011 and δω0 = 0.00± 0, 059. Performing a

marginalization we found (68%), for the Model XCDM the best fit parame-

ters are Ωm = 0.28± 0, 012 and ωX = −1.01± 0, 052. While for Model GS

the best settings are ΩM = 0.28± 0, 011 and δω0 = 0.00± 0, 059.

KEYWORDS: Cosmological Tests, Dark Energy Models, H(z), Supernova

Ia, Reason CMB/BAO, XCDM, Model GS, Fisher Matrix.
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INTRODUÇÃO

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

conteúdo, propriedades, origem e evolução. Em sua busca por conhecimento,

o homem sempre tentou imaginar e desvendar a estrutura e o funcionamento

do Universo.

Para descrever o universo, modelos cosmológicos são criados. Sua criação

é baseada a partir de leis e princípios básicos da Física, os quais devem estar

de acordo com as observações.

O primeiro modelo de universo foi proposto por Albert Einstein na for-

mulação da Teoria da Relatividade Geral (TRG) em 1915 [1]. Einstein, acre-

ditava que o Universo era estático. Entretanto, como a matéria é atrativa,

as suas equações de campo mostravam que o seu modelo de Universo não

seria estático. Em 1917, ele adicionou um novo termo, que ele chamou de

constante cosmológica Λ para contrabalançar qualquer evolução [2].

No mesmo ano, o astrônomo alemão W. de Sitter [3] obteve uma solução

das equações de Einstein para o vácuo com termo cosmológico, cuja inter-

pretação era de um Universo que estaria em expansão.

Em 1922, o matemático e meteorologista russo A. Friedmann [4], encon-
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trou duas soluções que descreviam um Universo em expansão sem a necessi-

dade do termo cosmológico.

Em 1927, independente dos trabalhos de Friedmann, o matemático belga

G. Lemaître [5] afirma que o universo está em expansão baseando-se nos

trabalhos de Vesto Slipher, sendo o primeiro a propor a ideia do Big Bang.

As soluções expansionistas tiveram uma enorme credibilidade em 1929,

quando E. Hubble [6] descobriu que a radiação proveniente de galáxias dis-

tantes apresentava um desvio para o vermelho (redshift), ou seja, as galáxias

apresentavam uma velocidade de recessão, sendo estas velocidades proporci-

onais a distância em que tais galáxias se encontram.

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

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

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

1948, G. Gamow juntamente com R. Alpher e H. Bethe [7] mostraram que

a abundância dos elementos leves, tais como: Hidrogênio e Hélio, podiam

ser explicados através de reações nucleares que ocorreram em um período da

vida do universo quando ele era denso e quente. Essa teoria era coerente

com a expansão e também, previa que hoje deveríamos ver os remanescentes

dessa radiação térmica.

Também, em 1948, Alpher e Herman [8] previram que esta temperatura

seria de 5K hoje e, em 1965, A. Penzias e R. W. Wilson [9] detectaram uma

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

corpo negro da ordem de 3K de temperatura, a chamada Radiação Cósmica

de Fundo (RCF). Essa descoberta comprovou que o Universo primordial de-

veria ser quente e denso e garantiu um prêmio Nobel de Física de 1978 à

dupla. Quase três décadas mais tarde, o satélite COBE [10] detectou que o
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espectro da RCF é o de um perfeito corpo negro de temperatura na ordem

de 2, 73K.

Em 1998 dois grupos, de forma independentes, o Heigh-z Supernova Se-

arch Team (HSST) [11] e o Supernova Cosmology Project (SCP) [12] cons-

tataram, através de medidas de distâncias de Supernovas do tipo Ia (SN Ia),

que o Universo recentemente começou a se expandir aceleradamente. Esses

trabalhos foram premiados com o Nobel de Física de 2011.

Do ponto de vista relativístico, para o Universo estar acelerado, tem que

haver uma componente exótica com pressão negativa conhecida como Energia

Escura (EE). A EE tem características de não se aglomerar em pequenas

escalas estando portando, distribuída de forma homogênea.

Os principais candidatos para a energia escura são a constante cosmo-

lógica (densidade de energia do vácuo), campos escalares dinâmicos (quin-

tessência) e campos escalares com termos cinéticos não canônicos (modelo

de k-essência). Há também a possibilidade de explicar a aceleração cósmica

através de teorias de dimensões extras e modificações da Relatividade Geral.

As evidências para a energia escura são observadas em escalas muito gran-

des, isto é, em escalas cosmológicas. É só nessas escalas que os efeitos dessa

componente aparecem. Atualmente tem-se diferentes evidencias observacio-

nais que apoiam a existência de energia escura. Dentre elas mencionamos a

determinação de distâncias de SN Ia, observações de estruturas em grandes

escalas e a RCF.

Nos últimos anos, uma tarefa importante em cosmologia consiste em testar

a viabilidade dos modelos de energia escura existentes, comparando-os com

os dados observacionais disponíveis. Diversos elementos têm sido utilizados

em testes observacionais para esse propósito, como SN Ia, RCF, Oscilações
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Acústicas de Bárions (BAO), Fração de Massa do Gás, Parâmetro de Hubble

H(z), idade, etc.

O principal objetivo dessa dissertação é obter o modelo que mais se ade-

que às observações, através da análise estatística de χ2 mínimo. O presente

trabalho está organizado da seguinte maneira.

No primeiro capítulo dessa dissertação, apresentamos, com detalhes, o

modelo padrão da Cosmologia, o modelo ΛCDM, ou modelo com constante

cosmológica mais matéria escura fria. Será apresentada toda a fundamen-

tação desse modelo e o problema da constante cosmológica. Descreveremos

também mais dois modelos alternativos ao ΛCDM que tentam explicar o

Universo acelerado: a parametrização ω ou modelo XCDM e um modelo de

quintessência o qual chamamos de modelo GS. Apresentaremos as principais

características desses modelos, assim como as principais equações que serão

usadas no capítulo 4 para execução dos testes.

A seguir, mostramos com detalhes, no segundo capítulo, os testes e seus

observáveis utilizados nesta dissertação, SN Ia, RCF, Oscilações Acústicas de

Bárions (BAO) e o Parâmetro de Hubble H(z). São mostradas suas principais

equações e metodologias.

Posteriormente, no capítulo 3 revisamos as principais técnicas estatísticas

utilizadas na cosmologia para testar modelos, como o método da máxima

likelihood (MML), χ2 mínimo, marginalização, minimização, matriz de Fisher

e os critérios de seleção de modelos.

As análises, resultados e conclusões dos testes cosmológicos de SN Ia,

razão CMB/BAO e H(z) para cada um dos 3 modelos propostos bem como

a análise conjunta são apresentados no capítulo 4.

Por último, no capítulo 5 apresentamos as perspectivas desta dissertação.
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CAPÍTULO 1

ACELERAÇÃO DO UNIVERSO: ALGUNS MODELOS

O aspecto mais importante do Universo atual é sua expansão acelerada.

Neste contexto, dois terços de todo o conteúdo energético é uma componente

com pressão negativa que preenche uniformemente o cosmos. Neste capítulo,

o nosso objetivo é estudar alguns dos principais modelos, para a energia

escura, encontrados na literatura.

1.1 Modelo Cosmológico Padrão - ΛCDM

O Modelo Cosmológico Padrão (MCP) tem como base a TRG e o princípio

cosmológico, o qual afirma que o Universo observável é homogêneo e isotró-

pico em grandes escalas de distâncias (maiores que 150 Mpc) e, portanto,

não há nenhum observador privilegiado em qualquer parte do cosmos, todos

os pontos são equivalentes e não existem direções especiais.

As propriedades geométricas do espaço-tempo são descritas por uma mé-

trica. Pode-se mostrar através de considerações geométricas [13] que a mé-

trica mais geral do espaço-tempo descrevendo um universo no qual o Princípio
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Cosmológico é obedecido, é da forma

ds2 = dt2 − a2(t)

[

dr2

1− kr2
+ r2(dθ2 + sen2θdφ2)

]

, (1.1)

onde as coordenadas polares r, θ e φ são as coordenadas comóveis1 (r por

convenção é adimensional); t é o tempo próprio; a(t) é o fator de escala

cósmica ou parâmetro de expansão; k é o parâmetro de curvatura e pode ter

os valores 1, 0 ou −1 representando as geometrias fechada, plana ou aberta,

respectivamente. Esta é a chamada métrica de Friedmann- Robertson-Walker

(FRW).

A dinâmica do Universo é descrita pelo uso da métrica de FRW nas equa-

ções de Einstein, da TRG, que nos permite determinar a evolução do fator

de escala em termos do conteúdo energético, isto é,

Gµν − Λgµν = χTµν, (1.2)

onde

Gµν = Rµν −
1

2
gµνR, (1.3)

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

µ é o escalar

de curvatura de Ricci, Λ é a constante cosmológica, gµν é a métrica de fundo,

χ = 8πG é a constante de gravitação de Einstein (ajustada no limite de

campo fraco) e Tµν é o tensor energia-momento que engloba todo conteúdo

energético do Universo [13, 14]. Estas equações de campo indicam como a

presença da matéria afeta a geometria do espaço-tempo.

O tensor e o escalar de Ricci são definidos por

R = gµνRµν, (1.4)
1 Coordenadas comóveis é um sistema de coordenadas que acompanha a expansão do Universo, de tal

forma que um observador estacionário que participa desta expansão terá a mesma coordenada em todos

os instantes.
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Rα
µνβ = Γα

µβ,ν − Γα
νβ,µ + Γγ

µβΓ
α
νγ − Γγ

νβΓ
α
µγ, (1.5)

Γα
µν =

1

2
gασ(gσµ,ν + gσν,µ − gµν,σ), (1.6)

onde Rα
µνβ são as componentes do tensor de Riemann, Γα

µν são os símbolos

de Christoffel e gµν é a inversa da métrica, deste modo,

gµνgµν = δµν . (1.7)

Pela conservação do tensor de energia-momento, T αβ
;α = 0, e o fato de

Gαβ
;α = 0, temos que Λgαβ é conservado no espaço-tempo. Em 1969, Ya. B.

Zeldovich em um artigo seminal passou a constante cosmológica para o lado

direito da equação de Einstein interpretando-a como energia do vácuo [15].

Ou seja,

Gµν = 8πG(Tµν +
Λ

8πG
gµν) = 8πGT total

µν , (1.8)

onde a constante cosmológica Λ é vista como uma forma de matéria-energia

do Universo (densidade de energia do vácuo) que contribui para o tensor

energia-momento total, T total
µν .

O tensor de Einstein (1.3) em termos das componentes da métrica FRW,

nos fornece

R00 = − ä

a
, (1.9)

Rij =

[

ä

a
+ 2

ȧ2

a2
+ 2

k

a2

]

gij, (1.10)

R0j = 0, (1.11)

R = −6

[

ä

a
+

ȧ2

a2
+

k

a2

]

, (1.12)

onde o ponto sobre a variável denota a derivada temporal.

Para entender toda a dinâmica do Universo, precisamos conhecer seu con-

teúdo energético, ou seja, precisamos encontrar o tensor energia-momento
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que se ajuste ao princípio cosmológico (homogeneidade espacial e isotropia).

Supondo um Universo composto por vários fluidos perfeitos, independentes,

não interagentes e desprovidos de viscosidade, onde estes são a fonte de cur-

vatura do espaço-tempo. O tensor energia-momento, para esses fluidos, é

dado pelo tensor energia-momento do fluido perfeito [13]

Tµν = (p+ ρ)uµuν − pgµν, (1.13)

onde p é a pressão, ρ é a densidade massa-energia do fluido, ambos medidos

por um observador em repouso em relação ao fluido. E uα = δα0 = (1, 0, 0, 0)

é o quadrivetor velocidade, cujas componentes espaciais são nulas, pois o

fluido está em repouso com respeito às coordenadas comóveis. Assim, temos

que

T ν
µ = diag(−ρ, p, p, p). (1.14)

Contraindo a quadrivelocidade com a divergência do tensor energia-momento,

uαT β
α;β = 0, (1.15)

obtemos a equação de conservação da massa-energia,

ρ̇+ 3H(ρ+ p) = 0, (1.16)

onde H é o parâmetro de Hubble, H = ȧ
a .

Multiplicando a equação (1.16) por a3, chega-se à seguinte expressão,

d

dt
(ρa3) + p

d

dt
(a3) = 0. (1.17)

Considerando um conjunto de partículas do meio dentro de um volume

V . Se o meio se movimenta, V ≈ a3(t). Chamando a massa-energia total no

volume de E = ρa3, então a equação (1.16) pode ser escrita na forma

dE + pdV = 0. (1.18)
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Esta é a primeira lei da termodinâmica, ou conservação da energia, que

mostra que a pressão realiza trabalho durante a expansão. Esta equação

também está embutida nas equações de Einstein.

Uma vez que consideramos fluidos ideias independentes e não interagentes,

ρ =
∑

i ρi, podemos reescrever a Eq. (1.16), separadamente para cada

componente,

ρ̇i + 3H(ρi + pi) = 0. (1.19)

Para obtermos a densidade de energia ρ como função do fator de escala

a(t), é necessário fazer uso de uma equação de estado (EdS) p = p(ρ), isto é,

de uma relação entre p e ρ. Tais equações são familiares em termodinâmica.

Em cosmologia é muito comum admitir-se para fluidos perfeitos uma EdS

barotrópica2 na forma

pi = ωiρi, (1.20)

onde ωi é o parâmetro da EdS de determinada componente energética. A

equação da conservação da energia-momento (1.19) toma, então, a seguinte

forma:

ρ̇i + 3Hρi(1 + ωi) = 0. (1.21)

Integrando a equação anterior, encontramos a lei de evolução das compo-

nentes energéticas. No caso geral em que ωi = ωi(z),

ρi(z) = ρi,0 exp

{∫ a

a0

3[1 + ωi(z)]d ln(1 + z)

}

, (1.22)

enquanto que se ωi ≡ constante, temos

ρi(t) = ρi,0

(a0
a

)3(ω+1)

. (1.23)

2ρ depende somente da pressão P , já que a temperatura T é constante.
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Aqui e no restante do texto, um sub-índice “0” denota uma quantidade ava-

liada hoje, isto é, em desvio para o vermelho igual a zero (z = 0). O nosso

Universo é muito bem descrito por 3 classes de componentes não interagentes

que abrangem, mas não se limitam, a todas as formas de matéria conhecida.

Em uma fase inicial, o Universo foi dominado por radiação, onde ω = 1/3.

Esta inclui todas as partículas relativísticas da natureza, em especial, fótons

e neutrinos. Para essa componente a equação (1.23) se reduz a

ρr(t) = ρr,0

(a0
a

)4

. (1.24)

Outro importante constituinte do cosmo é denominado matéria não-relati-

vística, ou simplesmente matéria. Esta é subdividida em dois grupos: Ma-

téria Bariônica, que abrange todas as partículas conhecidas da natureza e

Matéria Escura Fria (cuja a sigla em inglês é CDM), que constitui uma das

grandes incógnitas da Física contemporânea. Para matéria não-relativística

com p ≃ 0 ou, equivalentemente ω = 0, temos

ρm(t) = ρm,0

(a0
a

)3

, (1.25)

onde podemos interpretá-la como a diminuição da densidade de energia de-

vido a diluição do número de partículas decorrente da expansão do Universo.

Note que a densidade de energia da radiação diminui rapidamente se compa-

rado com a densidade de energia da matéria3.

Outra equação de estado relevante em cosmologia é a de um Universo

dominado pelo vácuo (constante cosmológica). Nesse caso ω = −1, e assim,

ρΛ(t) = ρΛ,0

(a0
a

)0

= cte. (1.26)

3 Atualmente a razão entre as densidades de energia da matéria e da radiação no Universo é da ordem

de ρm,0/ρr,0 ≈ 106, embora, no passado (a0 ≪ 1), o Universo tenha sido dominado pela radiação.
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É fácil perceber que esta componente se mantém constante em toda a evolu-

ção do universo. Muito pouco se sabe sobre esta componente, exceto que ela

domina o universo atual (z . 1) e que possui pressão negativa de forma que

p = −ρ [16]. Na Figura 1.1, podemos ver como as componentes de radiação

(linha vermelha), matéria (linha preta) e energia escura (linha azul) evoluí-

ram ao longo do evolução do Universo. Perceba que a radiação deixou de

dominar há muito tempo atrás e que a energia escura permaneceu constante

e atualmente (z = 0) domina.

Figura 1.1: Evolução das componentes de radiação, matéria e energia escura ao longo da evolução

do Universo. A área sombreada de azul representa a evolução da energia escura. Figura retirada

da referência [17].

Na tabela 1.1 são apresentados, de forma direta e resumida, os parâmetros

da equação de estado e as leis de evolução para a radiação, matéria e vácuo

(constante cosmológica).

Para um observador comóvel, as componentes tempo-tempo e espaço-

espaço das equações de Einstein, Eqs. (1.9) - (1.12), juntamente com todo o
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Tabela 1.1: Valores para a pressão, parâmetro da equação de estado e densidade de diferentes

componentes.

Componentes pi ωi ρi

Radiação 1

3
ρ 1

3
ρr = ρr,0(

a0
a
)4

Matéria 0 0 ρm = ρm,0(
a0
a
)3

Vácuo −ρ −1 ρΛ = ρΛ,0(
a0
a
)0

conteúdo do Universo (1.13) e a métrica FRW (1.1), nos fornecem as seguintes

soluções de Friedmann-Lemaître, respectivamente:

H2 =

(

ȧ

a

)2

=
8πG

3

(

∑

i

ρi + ρΛ

)

− k

a2
, (1.27)

e

H2 =

(

ȧ

a

)2

= −8πG

(

∑

i

pi − pΛ

)

− 2ä

a
− k

a2
, (1.28)

onde ρΛ = Λ/(8πG) é a densidade de energia do vácuo, pΛ = −Λ/(8πG)

é a pressão do vácuo e os termos ρi e pi são as densidades e as pressões,

respectivamente, das outras componentes que preenchem o Universo.

A equação (1.27) é a chamada equação de Friedmann, que nos dá a di-

nâmica do Universo. A partir destas equações é possível obter a equação de

conservação da energia (1.16), já apresentada anteriormente.

Combinando as equações (1.27) e (1.28) é possível obter uma equação que

descreve a aceleração do Universo independente da sua curvatura (k), sendo

esta
ä

a
= −4πG

3

∑

i

(ρi + 3pi) +
Λ

3
, (1.29)

e assim, podemos usá-lá sem o conhecimento da geometria do Universo. Note

que, como a gravidade é atrativa, para um fluido com pressão positiva (p >

12



0), a expansão do Universo é sempre desacelerada (ä < 0), satisfazendo

assim, a chamada condição de energia forte (CEF), que pode ser expressa por

ρ+ 3p ≥ 0 [18, 19, 20]. Para que haja aceleração do Universo, a quantidade

ρ+3p tem que ser menor ou igual a zero, ρ+3p ≤ 0, de forma que, a pressão

assume valores negativos p ≤ −ρ

3
.

Se considerarmos um Universo plano (k = 0) e dividirmos a equação

(1.27) pelo parâmetro de Hubble, hoje, ao quadrado (H2
0 ), podemos definir

uma densidade crítica do Universo (ρc) como sendo a densidade de energia

necessária para o Universo assumir uma geometria plana. Assim,

ρc =
3H2

0

8πG
≈ 1, 878× 10−29h2g/cm3. (1.30)

A equação de Friedmann (1.27) em termos dessa densidade crítica, para

o caso de um Universo composto de radiação (fótons e neutrinos), matéria

(escura e bariônica), constante cosmológica (vácuo) e suas respectivas leis de

evolução, equações (1.24) (1.25) (1.26), juntamente com a curvatura, pode

ser escrita como

H2 = H2
0

[

ρr,0
ρc

(a0
a

)4

+
ρm,0

ρc

(a0
a

)3

+
ρΛ,0
ρc

− k

H2
0a

2

]

. (1.31)

Uma forma conveniente de escrever as equações de Friedmann é utilizando

o parâmetro de densidade, assim fazendo,

Ωr =
ρr,0
ρc

; Ωm =
ρm,0

ρc
; ΩΛ =

ρΛ,0
ρc

; Ωk = − k

a20H
2
0

. (1.32)

Em termos dos parâmetros de densidade e do redshift, a equação de Fri-

edmann (1.31) fica

H2(z)

H2
0

= [Ωr(1 + z)4 + Ωm(1 + z)3 + Ωk(1 + z)2 + ΩΛ]. (1.33)

13



A chamada condição de normalização dos parâmetros de densidade das

componentes é encontrado a partir da equação (1.33), escrita para z = 0:

1 = Ωr + Ωm + Ωk + ΩΛ. (1.34)

Percebemos que Ωk é a densidade de energia que falta ou sobra para

termos um universo plano. Este parâmetro pode ser escrito em função das

demais densidades de energias relativas (parâmetros de densidade), tornando-

o independente dos demais,

Ωk = 1−
∑

i

Ωi. (1.35)

Assim, uma medida da densidade do Universo e sua comparação com a den-

sidade crítica nos permite inferir o parâmetro de curvatura e, consequente-

mente, a geometria do Universo, ou seja,

∑

i Ωi > 1 se
∑

i ρi > ρc −→ Ωk < 0 e k = +1 (fechado),

∑

i Ωi = 1 se
∑

i ρi = ρc −→ Ωk = 0 e k = 0 (plano),

∑

i Ωi < 1 se
∑

i ρi < ρc −→ Ωk > 0 e k = −1 (aberto).

Porém, caso consideremos o caso k = 0 (Universo plano), por exemplo, a

condição de normalização, equação (1.34), indica que uma das componentes

energéticas pode sempre ser escrita em termos das outras.

1.1.1 O Problema da Constante Cosmológica

A constante cosmológica é a mais velha e mais natural candidata ao posto

de Energia Escura, responsável pela expansão do Universo. É a forma mais

simples, do ponto de vista matemático (teórico) e é uma componente escura

espacialmente uniforme e independente do tempo cósmico.
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Zeldovich interpretou a constante cosmológica como energia do vácuo com

base na teoria quântica de campos (TQC) [15].

A TQC interpreta que para campo quântico, existe o estado de vácuo, no

qual a energia é mínima e que, devido às relações de incerteza, os campos

quânticos flutuam em torno do valor zero, mesmo na ausência de partículas.

Já na visão clássica, o vácuo é entendido como uma região do espaço despro-

vida de matéria, radiação ou qualquer outra forma de energia, gerando um

tensor de energia-momento identicamente nulo (T µν
v ≡ 0). Assim, classica-

mente o vácuo é visto como sendo o estado que apresenta energia e momento

nulos.

Essas flutuações do vácuo se manifestam em vários fenômenos quânticos,

como o efeito Casimir [21], que consiste em uma força atrativa que surge

na presença de duas placas metálicas planas e condutoras descarregadas,

“imersas"no vácuo a uma distância ℓ extremamente pequena, da ordem de

vários diâmetros atômicos; e no deslocamento das linhas do espectro do átomo

de hidrogênio (Lamb Shift4 ) [22].

Se o vácuo tem energia, então, também gravita e afeta a geometria do

espaço-tempo. Assim sendo, a energia do vácuo, a soma das energias do

estado fundamental de todos os campos (escalar, espinorial, vetorial e tenso-

rial) existentes no universo, deveria a princípio, ser uma fonte potencialmente

relevante de campos gravitacionais, afetando de maneira drástica a geometria

do espaço-tempo [23].

A energia do vácuo tem que ser invariante com relação a qualquer referen-
4 De acordo com a solução da equação Shrodinger para o hidrogênio, os níveis de energia do elétron de

hidrogênio deve depender apenas do número quântico principal n . Em 1951, Willis Lamb descobriu que

isso não era verdade - que o estado 2p(1/2) é ligeiramente menor do que os do estado 2s(1/2), resultando

em uma ligeira mudança da linha espectral correspondente (Lamb Shift).
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cial inercial, caso contrário, ele seria o referencial absoluto. É fácil mostrar

que, todas as componentes do tensor energia-momento do vácuo (Tv)µν , na

forma de um fluido perfeito, são invariantes por transformações de Lorentz e

assim,

(Tv)µν = (ρv)gµν. (1.36)

Comparando a expressão acima com a forma geral do tensor energia-momento

de um fluido perfeito (1.13), notamos que o vácuo tem uma equação de estado

dado por

pv = −ρv, (1.37)

que também é uma característica da constante cosmológica. Portanto, o

vácuo quântico tem as mesmas propriedades da constante cosmológica [24,

25]. Assim,

Λ = 8πGρv. (1.38)

Uma maneira simples de explicar a origem da energia do vácuo, surge

quando tratamos um conjunto infinito de osciladores harmônicos quânticos

independentes, cada um deles no estado fundamental (estado de vácuo) e

frequência ω(k), contribuindo com as suas próprias oscilações de ponto zero.

É possível calcular a soma das energias de ponto zero de todos os modos

normais dos osciladores quânticos até um dado número de onda k limite.

A energia de ponto zero de cada modo de vibração de um dado campo

contribui com 1
2~ω(k) para a energia total. Assim, a energia do estado fun-

damental do campo deve ser dada pela soma de todas as energias de ponto

zero de cada oscilador quântico, de modo que

E0 =
1

2

∑

k

~ω(k). (1.39)
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Como o conjunto de osciladores que constitui o campo é infinito, a soma

discreta acima pode ser transformada numa soma contínua. Dessa forma, a

densidade de energia do estado fundamental de um campo escalar de massa

m segundo a TQC é dado por

ρv =
1

4π2

∫ ∞

0

√

k2 +m2~k2dk. (1.40)

A relação acima mostra que em princípio k 7−→ ∞, de modo que a densidade

de energia do vácuo diverge. Entretanto, qualquer teoria de campo só é válida

até uma certa escala limite kmax (escala máxima de energia até onde se pode

ter alguma confiança no formalismo), de maneira que

ρv =
~k4max

16π2
, (1.41)

para mais detalhes, veja [26, 27].

Para investigar efeitos cosmológicos da densidade de energia do vácuo

devemos considerar escalas de energias características da Física de partículas.

Na tabela (1.2), mostramos a contribuição da energia do vácuo, obtida da

Eq. (1.41), para diferentes escalas de energia.

Entretanto, as observações atuais apontam um valor da densidade de ener-

gia desta componente escura corresponderia a

ρobsv,0 = Ωv,0
3H2

0

8πG
≈ 10−46GeV 4 ou ≈ 10−10erg/cm3. (1.42)

O Problema da Constante Cosmológica (PCC), consiste no fato de ter-

mos uma discrepância enorme, de 120 ordens de magnitude para a escala de

Planck (ρplanckv /ρobsv,0 ≈ 10120), entre o valor observado (ρobsv,o) e a estimativa

teórica (ρteov ), por exemplo. Essa diferença é enorme e não há explicações

no contexto da TQC para ela, se tornando-se, assim, a pior de toda a Física

[25, 22].
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Tabela 1.2: Contribuição esperada da energia do vácuo segundo TQC em diferentes escalas de

energia da Física de partículas.

Escala de Energia ρv (em GeV ) ρv (em GeV 4) ρv (em erg/cm3)

QCDa 0.3 ≃ 10−5 ≃ 1036

Eletroweakb 102 ≃ 107 ≃ 1047

GUTc 1016 ≃ 1064 ≃ 10102

Planck 1019 ≃ 1074 ≃ 10110

a Escala da Cromodinâmica Quântica

b Escala da Força Eletro Fraca

c Escala de Teorias de Grande Unificação

1.2 Modelo de Matéria-X - XCDM

O modelo mais simples, além do ΛCDM, é o modelo de matéria-X, co-

nhecido por XCDM ou ωCDM. Este modelo é uma extensão da equação de

estado pΛ = −ρΛ, introduzida inicialmente por Turner e White em 1997 [28],

para explicar a expansão acelerada. Nesse cenário temos dois fluidos perfei-

tos, separadamente conservados, a matéria-X (componente dominante) e um

fluido ordinário (matéria, radiação), cuja natureza depende da fase cósmica

considerada, juntamente com uma fonte de curvatura.

Neste modelo, a matéria-X é descrita pela equação de estado na forma:

px = ωρx, (1.43)

onde o parâmetro da equação de estado ω é constante em toda a evolução

cósmica.

Para que o universo seja acelerado por essa componente, a equação de
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aceleração (1.29)5 com Λ = 0, juntamente com a equação (1.43), nos fornece

ä

a
= −4πG

3
(3ω + 1)ρ, (1.44)

e assim, para ä > 0, restringimos o parâmetro ω da energia escura, de forma

que 3ω+1 < 0 ou ω < −1/3 [28, 29, 30]. Esse resultado viola a condição de

energia forte, na qual nos diz que ρ+ 3p > 0 [18].

Pela equação de conservação da energia (1.21) encontramos a equação de

evolução da energia escura ρx na forma:

ρx(t) = ρx,0

(a0
a

)3(ω+1)

, (1.45)

onde ρx,0 é o valor atual da densidade. Como a evolução da energia escura

ocorre mais lentamente que as outras componentes, é cabível que ela domine

a atual composição do Universo, como mostram os dados observacionais.

Para o modelo XCDM Plano, a equação de Friedmann (ou parâmetro de

Hubble), assume a seguinte forma:

H2(z) = H2
0

[

Ωm(1 + z)3 + Ωx(1 + z)3(ω+1)
]

. (1.46)

Podemos reescrever a equação anterior para o tempo atual (z = 0), e

assim obtemos

1 = Ωm + Ωx, (1.47)

que mostra que um dos parâmetros é uma combinação linear dos outros.

Note que pela equação (1.46), se fizermos ω = −1, este modelo equivale

à equação (1.33) do modelo ΛCDM.

No caso em que ω < −1, tem-se o regime chamado Phantom Energy

ou “Energia fantasma”, que foi inicialmente proposto por R. R. Caldwell
5As equações dinâmicas XCDM podem ser obtidas de forma análoga ao do modelo ΛCDM sem a

necessidade da constante cosmológica.
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[29]. Além de violar a condição de energia dominante ρ > |p| [18], esse

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

de energia ao decorrer da expansão cósmica, tornando-se uma componente

dominante.

Assim, um Universo preenchido por uma “energia fantasma” possui algu-

mas características estranhas no contexto da Física, tais como: a velocidade

do som no meio maior que a velocidade da luz e o fato de que num futuro

finito o Universo alcançaria uma expansão infinitivamente rápida, onde todas

as estruturas conhecidas seriam quebradas (nem os átomos permaneceriam

ligados), culminando no chamado “Big-Rip” [31].

1.3 Modelo GS - Campo de Quintessência

Uma maneira simples de descrever a componente exótica (energia escura),

responsável pela aceleração atual do Universo, é através de um campo de

quintessência, que é um campo escalar φ minimamente acoplado, isto é, só

interage gravitacionalmente. Nestes modelos, originalmente propostos em

[27, 32], considera-se um Universo em expansão dirigido por campo escalar,

espacialmente homogêneo e potencial V (φ) minimamente acoplado com a

gravidade.

Goot e Slepian [33, 34], propuseram um modelo para a energia escura

(Modelo GS) baseado no modelo slow roll de um campo escalar de energia

escura minimamente acoplado. De um modo geral, ele é caracterizado pela

equação de estado variável

ω(z) ≡ −1 + δω(z), (1.48)
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onde

δω(z) ≈ δω0H
2
0/H

2 (1.49)

é o termo variável que indica uma energia escura tipo “slow-roll”.

Podemos agora obter uma expressão de forma fechada para o parâmetro

de Hubble H em uma cosmologia EE slow-roll que seja exclusivamente em

termos de z. Para um universo plano e desprezando a radiação, já que o

valor de Ωr = 10−5Ωm, a equação de Friedmann é

H2(z) = H2
0

(

Ωm(1 + z)3 + ΩDE exp

[

3

∫ z

0

dz′

1 + z′
δω(z′)

])

. (1.50)

Claramente, para se obter H(z) de forma fechada, precisamos conhecer

δω(z). Uma vez que δω ≪ 1, uma boa aproximação é ω = −1 na equa-

ção (1.48), e a equação anterior se torna

H2(z) ≈ H2
0

(

Ωm(1 + z)3 + ΩDE

)

. (1.51)

Usando esta equação de Friedmann aproximada, na equação (1.49), fica-

mos com

δω(z) =
δω0

Ωm(1 + z)3 + ΩDE
, (1.52)

que agora podemos usar na equação (1.50) para obter um H(z) que incorpora

o carácter da EE slow-roll. O termo entre colchetes da equação (1.50) se torna

3

∫ z

0

dz′

1 + z′
δω(z′) ≈ 3

∫ z

0

dz′

1 + z′

[

δω0

Ωm(1 + z′)3 + ΩDE

]

, (1.53)

que ao calcular essa integral explicitamente por frações parciais, obtemos

uma igualdade exata na forma

3

∫ z

0

dz′

1 + z′
δω(z′) =

δω0

ΩDE
ln

[

(1 + z)3(Ωm + ΩDE)

Ωm(1 + z)3 + ΩDE

]

. (1.54)
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Substituindo na da equação (1.50) e fazendo mais algumas manipulações

encontramos

H2(z) ≈ H2
0



Ωm(1 + z)3 + ΩDE

[

(1 + z)3(Ωm + ΩDE)

Ωm(1 + z)3 + ΩDE

]

δω0
ΩDE



 , (1.55)

que é uma aproximação em primeira ordem de δω0. Para δω0 = 0, este

modelo equivale ao ΛCDM.

1.4 Sumário

Neste Capítulo, estudamos como a expansão acelerada do Universo pode

ser explicada a partir de alguns modelos, como o modelo cosmológico pa-

drão - ΛCDM, o modelo de matéria-X - XCDM e o modelo GS. No Capítulo

seguinte, discutiremos alguns dos testes cosmológicos mais utilizados na lite-

ratura, na qual submeteremos os modelos apresentados no presente Capítulo.
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CAPÍTULO 2

TESTES OBSERVACIONAIS

A aceleração cósmica é um dos mais profundos enigmas da física contem-

porânea. Tal aceleração tem inspirado uma ampla gama de esforços experi-

mentais ambiciosos que visam medir o histórico da expansão e crescimento

da estrutura do cosmos com excelente precisão. Neste Capítulo, discutiremos

alguns testes cosmológicos bastante utilizados para comparar os modelos teó-

ricos com as observações: supernova Ia, radiação cósmica de fundo, oscilações

acústicas de bárions e teste do parâmetro de Hubble.

2.1 Supernova do tipo Ia - SN Ia

As SN Ia são excelentes vela padrão pois o seu brilho rivaliza com o da

galáxia hospedeira. Ela tem sua origem em sistemas binários de estrelas no

qual uma delas é uma anã branca de carbono e oxigênio que acreta a massa

de sua companheira. Quando sua massa se aproxima da massa de Chandra-

sekhar1 (≈ 1, 46M⊙) inicia-se a queima explosiva de carbono e oxigênio em

1 A massa limite de Chandrasekhar corresponde ao valor máximo de massa que pode suportar a

pressão de degeneração de elétrons antes da estrela colapsar gravitacionalmente.
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níquel [35].

As SNe Ia são especiais por possuírem características de luminosidade e

massa muito semelhantes e isso é um fator relevante para que esses objetos

sejam considerados velas padronizáveis, tais que mediante um tratamento

adequado elas se tornam uma vela padrão [12, 11, 36, 37, 38].

O uso das SN Ia como indicador de distância foi o que evidenciou a ex-

pansão acelerada do Universo em 1998 [12, 11].

Porém, as distâncias das SN Ia estão baseadas em relações empíricas que

conectam a forma da curva de luz com máximo (pico) de luminosidade. As-

sim, SNe Ia mais luminosas apresentam uma queda mais lenta na curva de luz.

Para evitar erros na medida, é necessário fazer uma calibração para padro-

nizar a luminosidade intrínseca de cada supernova. A figura 2.1 demonstra

o efeito da correção nas curvas de luz de algumas SNe Ia, que inicialmente

apresentam ter luminosidade e largura diferentes, ficando aproximadamente

idênticas após a correção.

Com essa correção, as SNe Ia são, então, utilizadas como velas padrão,

através da observação do máximo de suas curvas de luz corrigidas em algumas

bandas.

O sistema de magnitudes, que teve origem na Grécia Antiga, é utilizado

pelos astrônomos para expressar fluxos e luminosidades. Quando se observa o

brilho de uma SNe Ia, este é quantificado através das magnitudes absoluta M

e a aparente m. A luminosidade absoluta L, é a quantidade total de energia

radiante emitida por uma estrela em cada segundo, ou seja, é a potência

emitida pela estrela. Mas a luminosidade absoluta não é um observável direto.

Quando observamos uma estrela num telescópio, conseguimos apenas ob-

servar uma fração de toda a potência luminosa emitida. A quantidade de
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Figura 2.1: Curvas de luz na banda (de frequência) B de diferentes supernovas do tipo Ia obtidas

no levantamento Calán-Tololo realizado no início da década de 90. Na figura à esquerda, nota-se

grandes diferenças na luminosidade máxima, assim como na largura das curvas de luz. A figura

à direita, mostra como ficaram as curvas de luz das diferentes SNe Ia após a calibração. Perceba

que as curvas de luz inicialmente diferentes, agora estão congruentes entre si. Figura retirada de

[39].

energia que atravessa cada metro quadrado, de uma esfera imaginária de

raio igual a distância comóvel do detector (telescópio) até a estrela, é conhe-

cida como luminosidade aparente l. Assim, podemos definir o fluxo aparente

f de uma fonte luminosa como sendo a razão entre a luminosidade absoluta

L que chega até o detector (ou seja, potência irradiada) e a área da esfera de

raio r = dL, isto é

f = l =
L

4πd2L
, (2.1)

onde dL é chamado de distância de luminosidade.

Matematicamente, a definição atual da magnitude aparente m de uma

fonte luminosa expresso em termos do fluxo aparente f é

m = −2.5 log10 f + C, (2.2)
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ou, substituindo a equação do fluxo aparente (2.1), ficamos com

m = −2.5 log10

(

L

4πd2L

)

+ C, (2.3)

onde C é uma constante e estar relacionada com o fluxo de referência2, que é

o valor do fluxo detectado pelo observador emitido por uma fonte luminosa a

uma distância de 10 pc. O sinal negativo na equação acima implica que um

pequeno valor de m corresponde a um grande fluxo f .

Já a magnitude absoluta M de uma fonte luminosa é definido como a

magnitude aparente que a fonte deveria ter se ela estivesse a uma distância

luminosa dL = 10 pc do observador. Desse modo, uma fonte de luz com

luminosidade L tem uma magnitude absoluta dada por

M = −2.5 log10

[

L

4π(102)

]

+ C, (2.4)

ou

M = −2.5 log10

(

L

4π

)

+ 5 + C. (2.5)

A diferença entre as magnitudes aparente e absoluta é denominada módulo

de distância µ e é de grande utilidade na Cosmologia. Das equações (2.3) e

(2.5), temos que

µ = m−M = −2.5 log10

(

L

4πd2L

)

+C+2.5 log10

(

L

4π

)

−5−C = 5 log10 dL−5,

(2.6)

onde, essa expressão mostra o módulo de distância, em pc. Para objetos a

distâncias muito grandes é mais fácil re-escrever o módulo de distância para

dL em Mpc,

µ = m−M = 5 log10 dL + 25. (2.7)
2 O astrônomo grego Hiparcus, no século II antes de cristo, definiu que o fluxo de referência se dá

devido ao fato de que as estrelas visíveis a olho nu têm magnitudes aparentes tipicamente entre 1 e 6,

onde 1 é a mais brilhante e 6 a mais fraca.
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Note que µ depende da distância de luminosidade que, por sua vez, de-

pende do modelo cosmológico.

A distância de luminosidade, em termos do modelo cosmológico, é definida

como sendo

dL =
(1 + z)c

H0

√

|Ωk|
£
(

√

|Ωk|
∫ z

0

dz

E(z)

)

, (2.8)

onde E(z) = H(z)/H0 depende do modelo cosmológico adotado e o sim-

bolo £ representa uma funcional que depende do parâmetro de curvatura da

seguinte maneira,

£(x) =



















sin x; Ωk < 0

x; Ωk = 0

sinh x; Ωk > 0

. (2.9)

2.2 Radiação Cósmica de Fundo - RCF

A RCF é uma radiação eletromagnética que preenche todo o Universo, cujo

espectro é de um corpo negro a uma temperatura de 2, 725K (ver figura 2.2).

A RCF é o sinal mais antigo do Universo a que temos acesso em condições

observáveis práticas e é uma das maiores evidências observacionais da teoria

do Big Bang.

A RCF foi predita primeiramente por George Gamov, Ralph Alpher e

Robert Herman [40, 7], em 1948. Eles previram que o Universo deveria estar

permeado por uma radiação de corpo negro. E foi detectada, acidentalmente,

por Arno A. Penzias e Robert W. Wilson [9], em 1965, o que lhes rendeu

um Prêmio Nobel de Física de 1978. A teoria do Big Bang supõe que num

passado muito remoto o Universo era composto por um plasma quente e denso

o suficiente para manter a matéria bariônica completamente ionizada, de
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Figura 2.2: Espectro de corpo negro medido pelo satélite WMAP/FIRAS. Figura retirada da

referência [41].

modo que os elétrons livres tornassem o Universo opaco. Os fótons interagiam

constantemente com o plasma através do Efeito Compton. Visto que um

corpo quente, denso e opaco em equilíbrio produz uma radiação de corpo

negro, devemos esperar que os fótons que preenchem o Universo nesta época

devem apresentar um espectro típico de corpo negro.

A origem da RCF vem de que à medida que o Universo se expandia, o

esfriamento adiabático fez o plasma esfriar favorecendo a combinação dos

elétrons com os prótons, formando os átomos neutros de hidrogênio e hélio.

Isso aconteceu quando o Universo tinha uma temperatura por volta de 3000

K e 380 000 anos de idade (z ∼ 1088). Nesse momento, os fótons puderam

começar a viajar livremente pelo espaço conservando seu espectro, uma vez

que o único efeito da expansão é diminuir a sua temperatura. Esse processo

é chamado “recombinação" ou “desacoplamento" (ou seja, combinação dos

elétrons com os núcleos e desacoplamento da matéria e radiação, respectiva-
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mente) e a RCF traz consigo as impressões de como era o Universo naquela

época.

O período da recombinação compreende a largura da última superfície de

espalhamento (quando os fótons interagiam pela última vez com os bárions)

dos fótons da RCF. Os fótons continuaram a esfriar desde então, atingindo a

temperatura de 2, 725 K, e continuará a diminuir à medida que o Universo

se expande. A radiação que se mede hoje vem uniformemente de todas as

direções.

Embora a temperatura da RCF seja muito aproximadamente isotrópica

(ver figura 2.3), algumas fontes de anisotropias foram identificadas a par-

tir dos resultados do COBE, WMAP e mais recentemente pelo PLANCK

[10, 42, 43]. Tais fontes foram geradas a partir de pequenas flutuações na

distribuição de matéria do Universo na última superfície de espalhamento.

As anisotropias na RCF podem ser classificadas como primária, quando as

perturbações ocorrem antes ou durante o desacoplamento da radiação, ou

como secundárias, quando as perturbações ocorrem após o desacoplamento

entre a matéria e a radiação. Perturbações no potencial gravitacional e o

efeito Doppler são exemplos de fonte de anisotropia primárias. O efeito

Sunyaev-Zeldovich3 é um exemplo de fonte de anisotropia secundária. As

anisotropias contêm informação sobre a distribuição de matéria no Universo

jovem. Seria muito difícil de explicar as estruturas que observamos hoje, caso

a temperatura da RCF fosse exatamente 2, 726 K em todo o céu.

Devido ao acoplamento entre matéria e radiação, esperava-se que existis-

sem oscilações no fluído primordial. Ao se medirem as anisotropias, encontrou-
3O efeito Sunyaev-Zeldovich surge quando fótons da RCF interagem com os elétrons do meio intra-

aglomerado (MIA) através de espalhamento Compton inverso.
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Figura 2.3: Mapa da RCF em projeção Mollweide obtido pelo satélite espacial Planck. Figura

retirada da referência [43].

se a consequência dessas oscilações, um conjunto de picos no espectro da

RCF, chamados de picos acústicos.

A figura 2.4 apresenta o espectro de potência da temperatura da RCF

fornecido pelo Planck [43]. Note que esses picos acústicos são perfeitamente

descritos pela física de oscilador harmônico amortecido e que a posição do

primeiro pico está em torno de l = 200 correspondente à escala angular em

torno de 1°.

Para os primeiros picos do espectro de potência angular da temperatura

(ver figura 2.4) dessa radiação, oriundas da última superfície de espalhamento

zls ≈ 1090, temos que, o horizonte sonoro desse pico de radiação rs(zls) é

dado por [44, 45]

rs(zls) =

∫ ∞

1090

cs
H(z)

dz, (2.10)

onde cs é a velocidade do som até a última superfície de espalhamento e H(z)

o parâmetro de Hubble usual.

Conhecendo o horizonte sonoro, pode-se definir a seguinte característica
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Figura 2.4: Espectro de potência angular da temperatura da RCF obtida com os primeiros

resultados satélite espacial Planck em 2013. Figura retirada da referência [43].

angular

θA ≡ rs(zls)

dcomov
A (zls)

, (2.11)

onde rs(zls) é a escala do horizonte sonoro na última superfície de espalha-

mento dada pela expressão anterior e dcomov
A (zls) é a distancia do diâmetro

angular dado por

dcomov
A (zls) =

dA(zls)

a
= (1 + z)dA(zls), (2.12)

ou, em termos da distância de luminosidade (dA = (1 + z)−2dL), temos

dcomov
A (zls) =

dL(zls)

(1 + z)
. (2.13)

A posição do primeiro pico do espectro de potência da radiação cósmica de

fundo, representa a escala angular do horizonte sonoro no período da última

superfície de espalhamento. Ela é dada por

lA =
π

θA
= π

dcomov
A (zls)

rs(zls)
. (2.14)
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2.3 Oscilações Acústicas de Bárions - BAO

Oscilações acústicas bariônicas, em inglês Baryon Acoustic Oscillations

(BAO) são um padrão de oscilações no espectro de potência da matéria,

equivalentes às oscilações acústicas vistas no espectro de potência angular da

radiação cósmica de fundo. Elas foram geradas por ondas sonoras no fluido

bárion-fóton antes da recombinação, como uma consequência da presença

das anisotropias na distribuição de matéria escura. A escala de comprimento

típica associada a esta característica é o horizonte sonoro (acústico), rs ≃ 150

Mpc, que é a distância máxima que uma onda sonora pode se propagar antes

do desacoplamento (zD ≃ 1.100) devido a sua velocidade sonora. Depois do

desacoplamento esta escala permanece impressa na distribuição de matéria

e pode ser medida da aglomeração de diferentes traçadores da distribuição

de matéria escura. Esta escala foi detectada pela primeira vez pelo Sloan

Digital Sky Survey (SDSS) [46] e TWO degree Field Galaxy Redshift Survey

(2dFGRS) [47].

A Figura 2.5 ilustra como a escala característica rs é impressa nas distri-

buições de matéria escura e bariônica que nós observamos atualmente. Nos

estágios primordiais do Universo (gráficos superiores da Fig. 2.5) os bárions

estão fortemente acoplados com os fótons e eles se propagam em fase (único

pulso). Uma vez que, a matéria escura interage apenas gravitacionalmente,

sua perturbação torna-se defasada em relação ao plasma de fóton-bárion for-

temente acoplado. Durante a recombinação, os fótons começam a separar-se

dos bárions (que tendem a suavizar seu pico, tal como os neutrinos), dei-

xando um pico característico na sua perturbação, em torno de 150 Mpc e

uma perturbação na matéria escura próxima à origem (gráficos do centro da
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Figura 2.5: Perfil das perturbações de densidade como função do raio comóvel. As perturbações

na matéria escura (curva preta), bárions (curva azul), fótons (curva vermelha) e neutrinos (curva

verde) evoluem desde de tempos remotos (z = 6824) até muito após o desacoplamento (z = 10).

Figura retirada e adaptada da referência [46].

Fig. 2.5). Nos gráficos inferiores da Fig. 2.5, podemos perceber como a

interação gravitacional entre matéria escura e bárions afeta o pico, a matéria

escura puxa o pico na densidade próxima à origem, enquanto os bárions con-

tinuam a arrastar a densidade de matéria escura para o pico em 150 Mpc,

deixando um pico no perfil das perturbações de densidade da matéria escura.

Note que durante toda a evolução após o desacoplamento, o pico acústico rs
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fica bem definido. Flutuações na densidade de bárions são as sementes de

galáxias e aglomerados de galáxias, ou seja, das estruturas de grande escala.

Tal como o 1° pico da RCF, o BAO é uma “régua padrão” e também pode

testar modelos cosmológicos. Para isso, é usada a escala de dilatação do

BAO, dado por

DV (zb) =

[

(1 + zb)
2d2A(zb)

cz

H(zb)

]1/3

, (2.15)

onde dA é a distância do diâmetro angular própria (não comóvel), c a veloci-

dade da luz H(z) o parâmetro de Hubble usual.

2.4 Razão CMB/BAO

Este teste é a combinação entre as medidas das oscilações acústicas de

bárions (BAO) e medidas da radiação cósmica de fundo (CMB) [45].

Este teste é menos dependente de modelo. Ele é obtido do produto da

escala acústica da CMB, lA = πdA(z
∗)/rs(z∗) e da razão rs(zd)/ Dv(zBAO)

entre a escala do horizonte sonoro4 na época do desacoplamento dos bárions

(drag epoch) e a escala de dilatação do BAO. Nestas expressões, dA(z∗) é a

distância diâmetro angular comóvel na recombinação (z∗ = 1091, 3) e rs(z∗)

é o horizonte comóvel do som no desacoplamento dos fótons [49]. O redshift

zd ≈ 1020 é o redshift da drag epoch, época quando ocorre o “congelamento”

das oscilações acústicas, e a escala de dilatação é a equação (2.15).

Da razão rs(zd)/Dv(zBAO), obtidas para medidas de BAO em diferentes

redshift, zBAO, combinadas com a razão rs(z∗)/rs(zd) = 1, 044 ± 0, 01 [49],

4 Horizonte sonoro é aquele associado à distância percorrida pelo som, a qual determina o comporta-

mento das oscilações de pressão. Nesta fase o desacoplamento com a radiação ainda não havia terminado

e a velocidade do som era da ordem de c/
√
3 [48].
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da CMB, temos a chamada razão CMB/BAO,

RCB =
dA(z∗)

DV (zBAO)
. (2.16)

2.5 Parâmetro de Hubble - H(z)

O Parâmetro de Hubble H(z) é o principal elemento dos testes cos-

mológicos, podendo ser medido diretamente como um parâmetro observado

ou desempenhando a função de conectar os modelos com outros testes. A

equação para H(z) deve ser reescrita dependendo das suposições do modelo

cosmológico alternativo desejado.

Os principais métodos utilizados para medir H(z) é através da diferença

de idades de galáxias e através de oscilações acústicas de bárions (BAO) na

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

H = − 1

1 + z

dz

dt
, (2.17)

que é obtida diretamente reescrevendo H em função do seu redshift, a partir

da sua definição, H = ȧ
a . Esse método foi proposto por Jimenez e Loeb

em 2002 [50], que utilizaram a diferença de idade de ensembles de galáxias

(que evoluíram passivamente) em redshift ligeiramente diferentes para reali-

zar as primeiras medidas de H(z). O método é baseado no fato de podermos

reescrever a equação (2.17) na forma aproximada

H ≃ − 1

1 + z

∆z

∆t
, (2.18)

e tomar ∆z como a diferença entre os redshift de duas galáxias e ∆t a dife-

rença entre suas idades.

As primeiras medidas de H(z) através de oscilações acústicas de bárions

(BAO) foram realizadas inicialmente por Gaztañaga em 2009 [51]. Poste-
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riormente, num trabalho bastante detalhado, Basco [52] obteve medidas do

parâmetro de Hubble em outros redshits. Em princípio, o BAO pode ser

utilizado como uma régua padrão para medir a taxa de expansão de Hub-

ble H(z), através da sua extensão de desvio para o vermelho observado na

direção radial.

2.6 Sumário

Neste Capítulo, apresentamos alguns dos principais testes cosmológicos

adotados na literatura. Estes testes são essencialmente baseados em medidas

de distância de objetos ou réguas físicas. No Capítulo seguinte, revisaremos

algumas técnicas estatísticas que serão posteriormente aplicadas a estes mo-

delos com o intuito de obter vínculos observacionais sobre seus parâmetros

livres.
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CAPÍTULO 3

MÉTODOS ESTATÍSTICOS

Para determinar o quão bem um determinado modelo cosmológico se

ajusta às várias medidas observacionais, utiliza-se a estatística. Ou seja, com

ela pode-se determinar os melhores ajustes dos parâmetros associados aos

modelos do universo. Neste capítulo, vamos abordar alguns desses métodos,

tais como: Chi-quadrado mínimo, matriz de Fisher e critérios de seleção de

modelos. Esses métodos são aqueles que utilizamos para restringir os modelos

cosmológicos estudados nesta dissertação.

3.1 O Método de Máxima Likelihood (MML) ou Ve-

rossimilhança

Em estatística o método da máxima Likelihood é um método geral para

estimar parâmetros de interesse a partir dos dados. A Likelihood quanti-

fica os desvios entre os valores observados e os valores teóricos, ou seja, é

uma espécie de estimador e esta quantificação pode ser feita por qualquer

função matemática utilizada para quantificar desvios. Suponhamos ter N
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medidas de y, isto é {y1, y2, ..., yN} onde X é uma variável aleatória, como,

por ex., a magnitude aparente de uma supernova num dado redshift. Su-

ponhamos conhecer a função de distribuição da probabilidade que descreve

X : f(y; θ1...θM), onde θi são os parâmetros dos modelos cosmológicos teóri-

cos.

Suponha que queiramos determinar os parâmetros θ. O método da má-

xima verossimilhança escolhe os θs que maximizam a probabilidade de ob-

termos as medidas (os yi) que fizemos.

Se as medidas são independentes, a probabilidade de obter as medidas que

fizemos é:

L = f(y1, y2, ..., yN ; θ1...θM)

= f(y1; θ1...θM)f(y2; θ1...θM)...f(yN ; θ1...θM)

=
N
∏

i=1

f(yi; θ1...θM), (3.1)

esta é a chamada função de Likelihood ou verossimilhança.

Em particular, se os desvios da média seguem a estatística gaussiana, a

probabilidade de um certo yi ser representado por um dado modelo y(xi, θ1...θM)

dependente dos parâmetros θ1...θM é dada por:

fi(yi, y(xi, θ1...θM)) =
1

σi
√
2π

exp

(

−1

2

(yi − y(xi, θ1...θM))2

σ2
i

)

, (3.2)

onde σi é o erro dessa medida.

A probabilidade total de obter um conjunto de N medidas {yi, y(xi, θ1...θM)}
é igual ao produto das probabilidades de cada ponto dos dados observacio-
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nais:

L(yi, y(xi, θ1...θM)) =
N
∏

i=1

fi(yi, y(xi, θ1...θM))

=
N
∏

i=1

{

1

σi
√
2π

exp

(

−1

2

(yi − y(xi, θ1...θM))2

σ2
i

)}

(3.3)

=

(

N
∏

i=1

1

σi
√
2π

)

exp

(

−1

2

N
∑

i=1

(yi − y(xi, θ1...θM))2

σ2
i

)

,

lembrando que L(yi, y(xi, θ1...θM)) é a função de verossimilhança. Os pa-

râmetros (ou parâmetro) que maximizam esta função são aqueles que dão

a melhor estimativa de acordo com as observações (isto é, de acordo com

os dados yi). Entretanto, maximizar a probabilidade (ou verossimilhança) é

equivalente a minimizar a somatória na exponencial.

É usual chamarmos todo o argumento da exponencial da Eq. (3.3) de χ2.

Assim, ficamos com 1

L(yi, y(xi, θ1...θM)) ∝ exp

{

−1

2
χ2

}

. (3.4)

3.1.1 Algumas propriedades gerais do Método da Máxima Like-

lihood

• Para grandes amostras de dados (grande N) a função de likelihood se

aproxima da distribuição gaussiana.

• As estimativas da máxima likelihood usualmente são consistentes.
1Este método foi introduzido por Gauss, em 1908, e consiste em obter os valores dos parâmetros livres

de um determinado modelo que minimizam a soma do quadrado da diferença entre os valores observados

e os estimados, dado por

χ2 =
N
∑

i=i

(yi − y(xi, θ1...θM ))2

σ2
i

,

onde σi refere-se aos erros estatísticos e sistemáticos das observações.
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– Para grandes N as estimativas convergem para o verdadeiro valor

dos parâmetros que desejamos determinar.

• As estimativas da máxima likelihood usualmente não têm bias.

– Para todos os tamanhos de amostras o parâmetro de interesse é

calculado corretamente.

• A estimativa da máxima likelihood é eficiente: A estimativa tem a menor

variância.

• A estimativa da máxima likelihood é suficiente: Ela utiliza toda a infor-

mação nas observações (os xi).

• A solução do MML é única.

• O que é ruim: devemos conhecer a distribuição de probabilidade correta

para o problema em questão!

3.2 Chi-Quadrado (χ2) Mínimo

Chi-quadrado é um teste de hipóteses que se destina a encontrar um valor

da dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a associação existente

entre variáveis qualitativas. O princípio básico deste método é comparar

proporções, isto é, as possíveis divergências entre as frequências observadas e

estimadas para um certo evento. Em outras palavras, ele nos diz com quanta

certeza os valores observados podem ser aceitos como regidos pela teoria em

questão.

Considere dados observacionais que podem ser (ou já estão) determinados,

e um modelo e hipóteses que prevê a amostra. A estatística Chi-quadrado
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descreve o melhor ajuste dos dados ao modelo [53]. Se os números observados

em cada uma das N medidas são y(xi, θ1...θM)) , e os valores esperados do

modelo são yi, então esta estatística é

χ2 =
N
∑

i=i

(yi − y(xi, θ1...θM))2

σ2
i

. (3.5)

O método do Chi-quadrado mínimo para o ajuste do modelo consiste em

minimizar a estatística de Chi-quadrado, variando os parâmetros do modelo.

A premissa em que esta técnica se baseia é simplesmente que o modelo é

considerado qualitativamente correto, e é ajustado para minimizar (via χ2) as

diferenças entre yi e y(xi, θ1...θM)) que são considerados unicamente devido

as flutuações estatísticas. Nesse teste, o modelo que possuir o menor Chi-

quadrado é suposto aquele que melhor se ajusta aos dados observacionais.

Outra ferramenta interessante é trabalhar com o χ2
min reduzido (χ2

red),

definido como χ2
min dividido pelo número de graus de liberdade (ν), onde o

número de graus de liberdade é os dados observacionais (N) menos o número

de parâmetros livres (d) do modelo estudado. O ajuste é considerado bom

quando o valor do χ2
red é menor ou aproximadamente 1,

χ2
red =

χ2
min

ν
≤ 1. (3.6)

3.3 Marginalização do Parâmetro Desconhecido

Frequentemente, estamos interessados em algum subconjunto de parâme-

tros enquanto consideramos outros como indesejáveis, de modo que gostaría-

mos de nos livrar deles. A marginalização permite-nos eliminar da distribui-

ção de probabilidade a dependência de uma determinada variável através da

integração sobre ela.
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Vamos supor que A e ω sejam proposições acerca de dois parâmetros

distintos, e a Likelihood para esse caso é função de ω e A. Se quisermos

eliminar A, devemos quantificar todas as possibilidades acerca de A, de modo

que

L(ω) ≡
∫

L(ω,A)dA, (3.7)

onde a integração se estende sobre todo o domínio de A, que na ausência de

qualquer informação poderia ser de −∞ até +∞.

3.4 Minimização do Parâmetro Desconhecido

A minimização é baseada no trabalho de Nesseris e Perivolaropoulos [54].

Ela é bastante trivial, pois é dada pela minimização da função χ2 em relação

ao parâmetro indesejável, ou seja, determinamos qual é o valor do parâmetro

indesejável que minimiza a função. Usando o mesmo exemplo que aquele da

marginalização, isto é, dado o χ2(ω,A), temos que

dχ2

dA

∣

∣

∣

∣

A=Amin

= 0, (3.8)

em seguida substituindo o Amin na função χ2 encontramos o χ2 minimizado

com relação ao parâmetro desconhecido A.

3.5 Limites de Confiança e Barras de Erro

Em estatística, um limite de confiança é o limite estimado onde a média

de um parâmetro de uma amostra tem uma dada probabilidade de ocorrer.

Suponha que tenhamos M parâmetros e que conhecemos o valor do seu best

fit. Os valores de melhor ajuste não nos dão toda a informação. É necessário

obter barras de erros dos parâmetros associados a certos níveis de confiança.
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Tabela 3.1: Valores de ∆χ2 para diferentes níveis de confiança e quantidades de parâmetros

livres.

Número de parâmetros livres (d)

P 1 2 3 4 5

68.3% 1.00 2.30 3.53 4.72 5.89

90% 2.71 4.61 6.25 7.78 9.24

95.4% 4.00 6.17 8.02 9.70 11.3

99% 6.63 9.21 11.3 13.3 15.1

99.73% 9.00 11.8 14.2 16.3 18.2

99.99% 15.1 18.4 21.1 23.5 25.7

Uma escolha razoável é encontrar a região no espaço de parâmetros M-

dimensional que contém uma dada porcentagem da distribuição de probabi-

lidades. Na maioria dos casos queremos uma região compacta ao dos best fit.

Uma escolha natural é, então, dada por regiões delimitadas por χ2 constante.

Ou seja, conhecendo o valor do χ2 mínimo, associamos os pontos, no espaço

paramétrico, dentro de uma região χ2 < χ2
min+∆χ2

0, a uma probabilidade de

que o valor correto esteja nessa região [55]. Queremos encontrar o valor ∆χ2
0

para que, dentro da região ∆χ2 < ∆χ2
0, tenhamos uma probabilidade associ-

ada P . Essa probabilidade, dentro desse região de confiança M-dimensional,

é dado por [56]

P = 1− γ(M/2,∆χ2
0/2), (3.9)

onde M é a quantidade de parâmetros a serem ajustados. A quantidade
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γ(M/2,∆χ2
0/2) é a função γ incompleta, dada por

γ(ν/2, x) ≡ 1

Γ(ν/2)

∫ ∞

x

exp−tt
ν
2
−1dt (3.10)

onde Γ(z) ≡
∫∞
0 exp−ttz−1dt, é a definição da função Γ [55]. Na tabela 3.1

mostramos as variações do χ2 para diferentes níveis de confiança como função

do número de parâmetros livres. Estes valores podem ser obtidos mediante

a equação (3.9).

3.6 Matriz de Fisher

A matriz de Fisher mede as derivadas segundas da verossimilhança (like-

lihood) no entorno do seu máximo, e na aproximação gaussiana, ela é utilizada

para a estimativa da incerteza esperada dos parâmetros do modelo teórico

[57, 58].

Suponhamos um conjunto de dados observacionais que são aproximados

por uma dada função teórica que, por sua vez, é função de vários parâmetros

(do modelo teórico). Se os parâmetros θi dão a verdadeira distribuição p′,

então a distribuição gaussiana dos dados (ou likelihood) é

P (yi) ∝ exp

(

−1

2
χ2

)

.

A likelihood dos parâmetros estimados através dos dados também pode

ser descrita como uma gaussiana (devido ao teorema de Bayes), com o mesmo

χ2, porém, agora vista como função dos parâmetros. Expandindo ao redor da

melhor estimativa dos parâmetros , ou seja, ao redor da máxima likelihood

(ML), pi = pi + δpi,

〈

χ2(p)
〉

=
〈

χ2
〉

+

〈

∂χ2

∂pj

〉

δpj +
1

2

〈

∂2χ2

∂pj∂pi

〉

δpjδpi + ... . (3.11)
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A derivada primeira desaparece, pois é nula no pico da distribuição. A

matriz de Fisher é

Fij =
1

2

∂2χ2

∂pi∂pj

∣

∣

∣

∣

ML

. (3.12)

No caso de dois parâmetros x e y, a matriz de Fisher é:

[F ] =
1

2





∂2

∂x2

∂2

∂x∂y

∂2

∂x∂y
∂2

∂y2



χ2. (3.13)

Estas derivadas são simples e podem ser calculadas numericamente como,

∂2χ2

∂x2
≈ χ2(x0 +∆x, y0)− 2χ2(x0, y0) + χ2(x0 −∆x, y0)

(∆x)2
, (3.14)

∂χ2

∂x
≈ χ2(x0 +∆x, y0) + χ2(x0 −∆x, y0)

2∆x
, (3.15)

∂2χ2

∂x∂y
=

∂

∂y

[

∂χ2

∂x

]

(3.16)

onde x0 e y0 significam os melhores ajustes dos parâmetros x e y, respectiva-

mente, e x0+∆x ou y0+∆y significam os valores de χ2 mais próximo do χ2

mínimo (que é equivalente à máxima likelihood). As derivadas com relação

ao parâmetro é semelhante ao cálculo acima.

3.6.1 Matriz de Covariância

O inverso da matriz de Fisher é a matriz de covariância dado por

[F ]−1 = [C] =





σ2
x σxy

σxy σ2
y



 , (3.17)

onde σx e σy são as incertezas 1σ nos parâmetros x e y, respectivamente.

σxy = ρσxσy, onde ρ é o coeficiente de correlação, ele nos dá o quanto
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os parâmetros estão correlacionados. ρ varia de -1 (parâmetros são anti-

correlacionados) passando pelo 0 (parâmetros são independentes) até 1 (pa-

râmetros são completamente correlacionados) [57].

Para verificar o impacto dos erros na análise de dados é muito comum

o uso da figura de mérito (FoM). Em geral, a FoM é definida como uma

quantidade proporcional ao inverso da área da região de confiança, que pode

ser em 1σ, 2σ e 3σ [59]. Então quanto maior for a FoM, menor será a região

do contorno de confiança e os parâmetros envolvidos serão mais restritos.

A fim de calcular a FoM, usaremos a definição do Dark Energy Task Force

(DEFT), no qual a FOM é definida num intervalo de 2σ,

FoM =
1

6, 17
√
detC

, (3.18)

onde C é a matriz de covariância do conjunto de parâmetros [60].

3.7 Critérios de Seleção de Modelos

Geralmente, os modelos que têm mais parâmetros livres se ajustam melhor

(menor χ2 ou maior Likelihood) às observações. A seleção do “melhor” modelo

partindo de um conjunto de modelos candidatos pode ser bastante complexa.

Uma alternativa é considerar todas as combinações possíveis de termos do

modelo completo e de número de parâmetros e utilizar critérios de seleção de

modelos baseados na teoria de informação.

3.7.1 Navalha de Occam

A “Navalha de Occam” defende a intuição como ponto de partida para o

conhecimento do universo. William de Ockham defende o princípio de que a

46



natureza é por si mesma econômica, optando invariavelmente pelo caminho

mais simples.

O princípio afirma que a explicação para qualquer fenômeno deve assumir

apenas as premissas estritamente necessárias à explicação do mesmo e elimi-

nar todas as que não causariam qualquer diferença aparente nas predições

da hipótese ou teoria, ou seja, “se dois ou mais modelos descrevem as ob-

servações igualmente bem, escolha o mais simples". Este princípio tem uma

estética tão boa quanto à justificação empírica [61].

3.7.2 Akaike Information Criteria - AIC

Na teoria da informação não há modelos verdadeiros. Existe apenas

realidade que pode ser aproximada por modelos, que dependem de um certo

número de parâmetros e o modelo mais viável será aquele que se aproxima

dessa realidade. A informação perdida quando a verdade é aproximada pelo

modelo em questão é medida pela chamada informação Kullback-Leibler (K-

L), de modo que o melhor ajuste é o que minimiza essa quantidade [61].

A informação K-L é uma medida da distância entre o modelo verdadeiro e

uma abstração. De fato, é indispensável a obtenção de um bom modelo, que

represente satisfatoriamente o mecanismo que gerou os dados em questão.

Por conseguinte, necessita-se de uma medida da distância entre um bom

modelo e vários modelos candidatos, para ter evidências de um modelo que se

destaque. Pode-se, às vezes, conseguir dois ou mais modelos que se destacam.

Para a seleção de modelos, Akaike [62] desenvolveu um critério de in-

formação Akaike (AIC ), que se origina da minimização da informação (ou

distância) de Kullback-Leibler (K-L) como base para a seleção de modelos.

Ele desenvolveu uma estimativa da informação K-L, baseada na Função de
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Log-Verossimilhança (FLV) em seu ponto máximo, acrescida de uma penali-

dade associada ao número de parâmetros do modelo, e que é dado por

AIC = −2 lnL+ 2d, (3.19)

onde o L é a Likelihood e d é o número de parâmetros livres do modelo.

Um modelo que melhor se aproxima da verdade a partir de um conjunto de

modelos em questão tem o menor valor do AIC.

O AIC (3.19) serve para selecionar modelos quando o número de ob-

servações (amostra), n, é maior do que pelo menos 40 vezes o número de

parâmetros, d. Para amostras muito pequenas (n/d < 40) utilizamos um

fator de correção [63] dado por

AICc = AIC +
2d(d+ 1)

n− d− 1
. (3.20)

onde AIC é a expressão (3.19).

3.7.3 Bayesian Information Criteria - BIC

O critério de informação Bayesiano (BIC ), também chamado de critério

de Schwarz, foi proposto por Schwarz [64] em 1978 no contexto Bayesiano,

e consiste em um critério de avaliação de modelos definido em termos da

probabilidade a posteriori 2. Este critério é dado por

BIC = −2 lnL+ 2d lnn, (3.21)

onde o L é verossimilhança do modelo ajustado, d é o número de parâmetros

livres do modelo e n é o tamanho da amostra observada. O melhor modelo

de um conjunto em consideração é o que minimiza a quantidade BIC.
2A probabilidade posterior é uma distribuição de probabilidades que representa a incerteza sobre um

parâmetro de interesse depois de comparado com a amostra de dados. É uma probabilidade condicional

porque está condicionada aos dados observacionais.
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Tanto o AIC quanto o BIC vêm de diferentes abordagens, mas fornecem

uma boa oportunidade de viabilizar uma classificação baseada nas observa-

ções em diferentes modelos. Uma quantidade bastante utilizada para obter

a classificação de modelos, são as diferenças

∆AIC = AICi − AICmin e ∆BIC = BICi − BICmin, (3.22)

onde a diferença é calculada sobre os outros modelos i = 1...n, com o melhor

modelo sendo o que minimiza os fatores AIC e BIC. Abordamos a seguinte

metodologia para a seleção de modelos:

• ∆AIC ≤ 2 e ∆BIC ≤ 2 é considerado uma evidência a favor do modelo

contra o modelo de maior valor do AIC e BIC respectivamente.

• ∆AIC ≥ 6 e ∆BIC ≥ 6 é considerado uma evidência forte contra o

modelo.

Existem vantagens e desvantagens na aplicação desses critérios de seleção,

tais como:

• Grandes amostras: AIC favorece aos modelos com mais parâmetros,

enquanto o BIC os penaliza;

• Ambos são válidos para modelos simples e complexos e compara modelos

com diferentes distribuições de erros;

• Ambos não podem ser aplicados para comparar modelos com diferentes

conjuntos de dados.
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3.8 Sumário

Neste Capítulo, apresentamos técnicas estatísticas para obter os melhores

ajustes de parâmetros de formas independentes e os critérios usados na sele-

ção de modelos dentro de uma determinada análise. No próximo Capítulo,

utilizando essa estatística aplicada nos testes observacionais do Capítulo 2

discutiremos as análises realizadas e os resultados encontrados quando apli-

cados aos modelos discutidos no Capítulo 1. A complementaridade desses

testes cosmológicos também será discutida.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISES, RESULTADOS E CONCLUSÕES

Neste capítulo apresentaremos os resultados desta dissertação. Mostramos

os ajustes dos melhores parâmetros cosmológicos de cada modelo dado pelos

testes de Supernova Ia, Razão CMB/BAO, H(z) e a complementariedade dos

testes. Apresentaremos também as respectivas regiões de confiança.

4.1 Teste de Supernova

Um dos testes mais utilizados para vincular modelos cosmológicos é o

de Supernovas do tipo Ia, utilizando uma análise estatística do módulo de

distância µ em vários redshifts z.

Utilizamos o catálogo Union Compilation 2.1 (2011) compilado pelo grupo

Supernova Cosmology Project (SCP), que contém 580 Supernovas do Tipo

Ia no intervalo 0.623 < z < 1.415 [65, 66]. Os módulos de distâncias das su-

pernovas do catálogo Union 2.1 foram obtidos pelo método Spectral Adaptive

Lightcurve Template (SALT-2), para ajustar as curvas de luz das superno-

vas [67]. Quando as supernovas em altos redshift não obedecem a relação
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linear de Hubble, um modelo cosmológico é assumido para estimar o módulo

de distância dessas supernovas. Assim, os módulos de distâncias das SN IA

obtidos através do método SALT-2 têm certa dependência de modelo [68]. A

Figura 4.1 apresenta o gráfico do módulo de distância µ em versus o redshift

do catálogo Union 2.1.

Figura 4.1: Gráfico mostrando o plano entre o módulo de distância µ em função do redshift para

o conjunto de 580 SN do Union Compilation 2.1.

O módulo de distância teórico de uma Supernova do Tipo Ia (para dis-

tâncias em Mpc) pode ser calculado através da equação (2.7), assim

µ = m−M = 5 log[d′L] + 5 log[c/H0] + 25, (4.1)

onde c é a velocidade da luz no vácuo, H0 a constante de Hubble e d′L = H0dL/c,

a distância de luminosidade independente de H0. O dL é obtido através da

equação (2.8) e é dada em Mpc. Para o caso particular de modelos cosmoló-
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gicos com curvatura nula (k = 0), podemos expressar d′L como

d′L = (1 + z)

∫ z

0

dz

E(z)
, (4.2)

onde E(z) = H(z)/H0.

Podemos reescrever a equação (4.1) sabendo que H0 = 100h, e assim

ficamos com a forma final do módulo de distância utilizada nessa análise

µ = 5 log[d′L] +N, (4.3)

onde N = 5 log[h] + 42, 384.

Para estimar o melhor ajuste do conjunto de parâmetros θi (que depen-

dem da cosmologia adotada), fazemos uma comparação entre o módulo de

distância teórico µteor (4.3) com o módulo de distância observado µobs (ob-

tido pelo Union Compilation 2.1) em um dado redshift z, via análise de χ2

mínimo (3.5). Assim, para Supernovas temos

χ2
SN =

n
∑

i=1

[µteor(zi, θi)− µobs(zi)]
2

σ2
i

, (4.4)

onde σi é o erro da medida da observação do módulo de distância.

Substituindo o módulo de distância teórico (4.3) na equação (4.4) e fa-

zendo algumas manipulações, achamos a seguinte expressão

χ2 = AN 2 +BN + C, (4.5)

com

A =
n
∑

i=1

1

σ2
i

, (4.6)

B = 2
n
∑

i=1

α

σ2
i

, (4.7)

C =
n
∑

i=1

(

α

σi

)2

, (4.8)
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onde α = 5 log[d′L]− µobs.

Com o intuito de eliminar qualquer influência devido a incerteza na me-

dida de H0, utilizamos dois métodos estatísticos apresentados no Cap. 3, a

marginalização e a minimização.

Para marginalizar, integramos a função likelihood, com respeito a N (N

depende diretamente de H0) em todo o espaço, e obtemos uma expressão do

Chi-quadrado marginalizado χ̃2, dado por

χ̃2 = −2 ln

[∫ ∞

−∞
exp

(

−1

2
χ2

)

dN

]

, (4.9)

e substituindo a equação (4.5), encontramos a expressão marginalizada para

as supernovas

χ̃2
SN = −2 ln

[∫ ∞

−∞
exp

(

−1

2
[AN 2 +BN + C]

)

dN

]

. (4.10)

Integrando analiticamente sobre N , obtemos a seguinte expressão

χ̃2
SN = ln

A

2π
− B2

4A
+ C. (4.11)

Essa nova expressão é independente de N e consequentemente do valor do

parâmetro H0.

Agora, vamos minimizar a equação (4.5) em relação a N . A equação (4.5)

tem mínimo quando N = −B/2A, assim

χ̂2
SN = −B2

4A
+ C. (4.12)

Um espaço paramétrico bidimensional é criado quando comparamos os

valores teóricos com os observacionais através do χ̃2
SN , equações (4.11 e 4.12),

criando curvas de confiança de 1σ (68%), 2σ (95%) e 3σ (99%). As incertezas

em nossos parâmetros foram calculados a partir da Matriz de Fisher com um

intervalo de confiança de 1σ.
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Para o modelo ΛCDM com curvatura (k 6= 0), ver figura 4.2, variamos

dois parâmetros ΩM = [0; 1] e ΩΛ = [0; 1] com seus respectivos intervalos

em passos de 0,01 e com 578 graus de liberdade ν. A figura 4.2 da esquerda

representa o gráfico obtido pelo processo de marginalização, onde os melhores

ajustes encontrados foram ΩM = 0, 28 ± 0, 070 e ΩΛ = 0, 73 ± 0, 117 com

χ2/ν = 0, 99. A figura 4.2 da direita representa o gráfico obtido pelo processo

de minimização, onde os melhores ajustes encontrados foram ΩM = 0, 28 ±
0, 070 e ΩΛ = 0, 73± 0, 117 com χ2/ν = 0, 97. O valor de h que minimizou

a equação (4.12) foi h = 0, 70.

Figura 4.2: Plano paramétrico ΩΛ - ΩM referente ao teste de Supernova Ia para o modelo ΛCDM,

com 578 graus de liberdade. Os contornos correspondem às curvas de confiança de 68% (preto),

95% (cinza) e 99% (cinza claro). À esquerda, temos o gráfico marginalizado com o melhor ajuste

(x branco) localizado no ponto ΩM = 0, 28 e ΩΛ = 0, 73. À direita, temos o gráfico minimizado

com o melhor ajuste (x branco) localizado no ponto ΩM = 0, 28 e ΩΛ = 0, 73.

As elipses de confiança marginalizadas e minimizadas encontram-se incli-

nadas com respeito aos eixos do espaço paramétrico. Isto significa que os

parâmetros ΩΛ e Ωm estão correlacionados. Para ambos os casos obtemos
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coeficiente de correlação ρ(ΩΛ,Ωm) = 0.9014 já que os erros obtidos foram os

mesmos.

Notamos também, que há um espaço degenerado em relação aos parâ-

metros. Para o parâmetro de densidade de matéria total ΩM encontramos

um intervalo aproximadamente da ordem de 0, 17 < ΩM < 0, 38 em 1σ.

Enquanto que para o parâmetro ΩΛ encontramos um intervalo aproximada-

mente da ordem de 0, 54 < ΩΛ < 0, 88 em 1σ. A Figura de Mérito (FoM) do

modelo ΛCDM com curvatura, para ambas as análises foi FoM = 45, 7461

num intervalo de 2σ.

Já o modelo ΛCDM Plano, ver figura 4.3, utilizamos apenas um parâmetro

livre, ΩM = [0; 1] com passos de 0,01. Isso nos deu uma estatística com o grau

de liberdade ν = 579. A figura 4.3 da esquerda representa o gráfico obtido

pelo processo de marginalização, onde o melhor ajuste encontrado foi ΩM =

0, 28± 0, 020 com χ2/ν = 0, 98. A figura 4.3 da direita representa o gráfico

obtido pelo processo de minimização, onde o melhore ajuste encontrado foi

ΩM = 0, 28±0, 020 com χ2/ν = 0, 97. O valor de h que minimizou a equação

(4.12) foi h = 0, 70.

O processo de minimização diminuiu a probabilidade do parâmetro ΩM .

Para ambos os parâmetros de densidade de matéria total ΩM foi bem fixado

em 1σ, 0, 26 < ΩM < 0, 29, diminuindo, assim, a degenerescência em Ωm

apresentado no modelo com curvatura.

Para o modelo XCDM plano, onde a equação de estado é px = ωρx, ver

figura 4.4, variamos dois parâmetros ΩM = [0; 1] e ωX = [−2;−0, 2] com

seus respectivos intervalos em passos de 0,01 e com 578 graus de liberdade

ν. A figura 4.4 da esquerda representa o gráfico obtido pelo processo de

marginalização, onde os melhores ajustes encontrados foram ΩM = 0, 28 ±

56



Figura 4.3: Plano mostrando a probabilidade P vs ΩM referente ao teste de Supernova Ia para

o modelo ΛCDM Plano, com 579 graus de liberdade. As linhas são 68% (branco), 95% (azul)

e 99% (verde). À esquerda, temos o gráfico marginalizado com o melhor ajuste localizado no

ponto ΩM = 0, 28 com P = 0, 406. À direita, temos o gráfico minimizado com o melhor ajuste

localizado no ponto ΩM = 0, 28 com p = 0, 316.

0, 079 e ωX = −1, 01 ± 0, 214 com χ2/ν = 0, 98. A figura 4.4 da direita

representa o gráfico obtido pelo processo de minimização, onde os melhores

ajustes encontrados foram ΩM = 0, 28± 0, 079 e ωX = −1, 01± 0, 214 com

χ2/ν = 0, 97. O valor que minimizou foi h = 0, 70.

As elipses de confiança marginalizadas e minimizadas encontram-se agora

inclinadas para à esquerda com respeito aos eixos do espaço paramétrico.

Isto significa que os parâmetros Ωm e ωX estão anti-correlacionados com o

coeficiente de correlação ρ(ωX ,Ωm) = −0, 9693.

Há uma forte tendência ao modelo ΛCDM [69]. Para esse modelo tam-

bém houve um espaço degenerado em relação aos parâmetros. Para o pa-

râmetro de densidade de matéria total ΩM encontramos um intervalo apro-

ximadamente da ordem de 0, 16 < ΩM < 0, 36 em 1σ. Enquanto que para
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Figura 4.4: Plano paramétrico ωX - ΩM referente ao teste de Supernova Ia para o modelo XCDM,

com 578 graus de liberdade. Os contornos correspondem às curvas de confiança de 68% (preto),

95% (cinza) e 99% (cinza claro). À esquerda, temos o gráfico marginalizado com o melhor ajuste

(x branco) localizado no ponto ωx = −1, 01 e ΩM = 0, 28. À direita, temos o gráfico minimizado

com o melhor ajuste (x branco) localizado no ponto ωx = −1, 01 e ΩM = 0, 28.

o parâmetro ΩΛ encontramos um intervalo aproximadamente da ordem de

−1, 33 < ωX < −0, 72 em 1σ. Este resultado está de acordo com o os re-

sultados apresentados em Suzuki et al. [66]. A Figura de Mérito (FoM) do

modelo XCDM plano foi FoM = 39, 2101 num intervalo de 2σ.

Para o modelo GS plano, onde o parâmetro da equação de estado é

ω = −1 + δω0, ver figura 4.5, variamos dois parâmetros ΩM = [0; 1] e

δω0 = [−1; 1] com seus respectivos intervalos em passos de 0,01 e com 578

graus de liberdade ν. A figura 4.5 da esquerda representa o gráfico obtido

pelo processo de marginalização, onde os melhores ajustes encontrados fo-

ram ΩM = 0, 28 ± 0, 057 e δω0 = −0, 01 ± 0, 187 com χ2/ν = 0, 99. A

figura 4.5 da direita representa o gráfico obtido pelo processo de minimi-

zação, onde os melhores ajustes encontrados foram ΩM = 0, 28 ± 0, 057 e

58



δω0 = −0, 01 ± 0, 187 com χ2/ν = 0, 97. O valor de h que minimizou a

equação (4.12) foi h = 0, 70.

Figura 4.5: Plano paramétrico δω0 - ΩM referente ao teste de Supernova Ia para o modelo GS

plano, com 578 graus de liberdade. Os contornos correspondem às curvas de confiança de 68%

(preto), 95% (cinza) e 99% (cinza claro). À esquerda, temos o gráfico marginalizado com o melhor

ajuste (x branco) localizado no ponto δω0 = −0, 01 e ΩM = 0, 28. À direita, temos o gráfico

minimizado com o melhor ajuste (x branco) localizado no ponto δω0 = −0, 01 e ΩM = 0, 28.

Para ambos os processos, as elipses de confiança marginalizadas e mini-

mizadas encontram-se inclinadas para à esquerda com respeito aos eixos do

espaço paramétrico. Isto significa que os parâmetros Ωm e δω0 estão anti-

correlacionados com o coeficiente de correlação ρ(Ωm,δω0) = −0, 9415.

Novamente há uma forte tendência ao modelo ΛCDM. Para esse modelo

também houve um espaço degenerado em relação aos parâmetros. Para o

parâmetro de densidade de matéria total ΩM encontramos um intervalo apro-

ximadamente da ordem de 0, 19 < ΩM < 0, 35 em 1σ. Enquanto que para

o parâmetro δω0 encontramos um intervalo aproximadamente da ordem de

−0, 32 < δω0 < 0, 22 em 1σ. Num intervalo de 2σ a Figura de Mérito (FoM)
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do modelo GS plano foi FoM = 44, 8798.

Embora o espaços paramétricos obtidos pelo teste do módulo de distân-

cia de Supernovas Ia terem apresentado degenerescência, o teste mostrou-se

muito favorável ao modelo ΛCDM, embora que os outros modelos XCDM

plano e GS plano não podem ser descartados.

4.2 Teste da Razão CMB/BAO

Para o teste da razão CMB/BAO foi utilizado 6 picos acústicos da oscilação

acústica de bárions, medidos através da função de correlação das galáxias,

vindas de um conjunto de dados do WiggleZ Dark Energy Survey, compiladas

por Blake et. al (2011) [70]. Esse conjunto de dados é formado por 1 pico

acústico em z = 0, 106 medido pelo 6-degree Field Glaxy Survey (6dFGS)

[71], 2 picos acústicos z = 0, 2 e z = 0, 35, medidos pelo Sloan Digital Sky

Survey (SDSS) [72] e 3 picos z = 0, 44, z = 0, 60 e z = 0, 73 medidos pelo

WiggleZ [70].

As referidas razões CMB/BAO calculadas para esses 6 picos acústicos

da oscilação acústica de bárions pode ser encontrados em [73] (Ver tabela

4.1). Por meio da equação (2.16) calculamos o valor teórico e comparamos os

valores observados via análise do verossimilhança, equação (3.5) para o caso

da razão CMB/BAO, χ2
RCB

, e encontramos as curvas de confiança para cada

modelo testado.
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Tabela 4.1: Resultados da razão CMB/BAO observada, através de propagação de erro, para

cada pico acústico de BAO medidos pelo WiggleZ.

z razão CMB/BAO

0, 106 30, 95± 1.5

0, 2 17, 55± 0, 65

0, 35 10, 10± 0, 38

0, 44 8, 43± 0, 67

0, 6 6, 69± 0, 33

0, 73 5, 45± 0, 31

Para o modelo ΛCDM com curvatura (k 6= 0), ver figura 4.6, variamos

dois parâmetros ΩM = [0; 1] e ΩΛ = [0; 1] com seus respectivos intervalos

em passos de 0,01. Isso nos deu uma estatística com o grau de liberdade

ν = 4. Os melhores ajustes encontrados foram ΩM = 0, 25 ± 0, 155 e ΩΛ =

0, 78± 0, 239 com χ2/ν = 0, 31.

As elipses de confiança encontram-se inclinadas para esquerda com res-

peito aos eixos do espaço paramétrico. Isto significa que os parâmetros ΩΛ

e Ωm estão anti-correlacionados com um coeficiente de correlação da ordem

de ρ(ΩΛ,Ωm) = −0, 9991.

A Figura de Mérito (FoM) do modelo ΛCDM com curvatura, para ambas

as análises foi FoM = 108, 0595 num intervalo de 2σ. Essa FoM foi 2 vezes

maior que a obtida pelo teste de SN, restringindo melhor os parâmetros. Para

o parâmetro de densidade de matéria total ΩM encontramos um intervalo

aproximadamente da ordem de 0, 17 < ΩM < 0, 40 em 1σ. Enquanto que

para o parâmetro ΩΛ encontramos um intervalo aproximadamente da ordem

de 0, 66 < ΩΛ < 0, 91 em 1σ.

Já o modelo ΛCDM Plano, ver figura 4.7, utilizamos apenas um parâmetro
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Figura 4.6: Plano paramétrico ΩΛ - ΩM referente ao teste da Razão CMB/BAO para o modelo

ΛCDM, com 4 graus de liberdade. Os contornos correspondem às curvas de confiança de 68%

(preto), 95% (cinza) e 99% (cinza claro). O melhor ajuste (x branco) está localizado no ponto

ΩM = 0, 25 e ΩΛ = 0, 78.

livre, ΩM = [0; 1] com passos de 0,01. Isso nos deu uma estatística com o

grau de liberdade ν = 5. O melhor ajuste encontrado foi ΩM = 0, 30±0, 019

com χ2/ν = 0, 30.

Veja que o parâmetro de densidade de matéria total ΩM foi bem fixado

em 1σ, 0, 28 < ΩM < 0, 31 diminuindo, assim, a degenerescência em Ωm

apresentado no modelo com curvatura.

Para o modelo XCDM plano, ver figura 4.8, variamos dois parâmetros

ΩM = [0; 1] e ωX = [−2;−0, 2] com seus respectivos intervalos em passos de

0,01 e com 4 graus de liberdade ν. Os melhores ajustes encontrados foram

ΩM = 0, 29± 0, 026 e ωX = −1, 16± 0, 349 com χ2/ν = 0, 32.

Os parâmetros Ωm e ωX estão correlacionados com o coeficiente de cor-

relação ρ(ωX ,Ωm) = 0.72571. Existe uma forte tendência para uma energia
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Figura 4.7: Plano mostrando a probabilidade P vs ΩM referente ao teste da Razão CMB/BAO

para o modelo ΛCDM Plano, com 5 graus de liberdade. As linhas são 68% (branco), 95% (azul)

e 99% (verde). O melhor ajuste está localizado no ponto ΩM = 0, 30 com P = 0.086.

fantasma em 2 e 3σ de confiança.

Para esse modelo também houve um espaço degenerado em relação ao

parâmetro ωX , onde encontramos um intervalo aproximadamente da ordem

de −1, 70 < ωX < −0, 69 em 1σ. Já o parâmetro de densidade de matéria

total ΩM foi bem fixado ficando num intervalo aproximadamente da ordem

de 0, 25 < ΩM < 0, 31 em 1σ. A Figura de Mérito (FoM) do modelo XCDM

plano foi FoM = 25, 6789 num intervalo de 2σ. Mas, essa FoM foi inferior

a obtida pelo teste SN para esse mesmo modelo.

Para o modelo GS plano, ver figura 4.9, variamos dois parâmetros ΩM =

[0; 1] e δω0 = [−1; 1] com seus respectivos intervalos em passos de 0,01 e com

4 graus de liberdade ν. O melhor ajuste encontrado foi ΩM = 0, 29± 0, 031

e δω0 = −0, 16± 0, 429 com χ2/ν = 0, 33.

As elipses de confiança encontram-se inclinadas com respeito aos eixos
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Figura 4.8: Plano paramétrico ωX - ΩM referente ao teste de da Razão CMB/BAO para o modelo

XCDM, com 4 graus de liberdade. Os contornos correspondem às curvas de confiança de 68%

(preto), 95% (cinza) e 99% (cinza claro). O melhor ajuste (x branco) está localizado no ponto

ΩM = 0, 29 e ωX = −1, 16.

do espaço paramétrico. Isto significa que os parâmetros Ωm e δω0 estão

correlacionados com o coeficiente de correlação ρ(Ωm,δω0) = 0.8042.

Para esse modelo houve um espaço degenerado em relação ao parâmetro

δω0 onde o intervalo ficou da ordem de −0, 86 < δω0 < 0, 40 em 1σ. Nova-

mente em 2 e 3σ a energia fantasma é uma realidade, não podendo ser des-

cartada. O parâmetro ΩM ficou bem fixado nos dando 0, 24 < ΩM < 0, 33

em 1σ. Num intervalo de 2σ a Figura de Mérito (FoM) do modelo GS

plano foi 2 vezes menor que a obtida pelo teste de SN, ficando na ordem de

FoM = 20, 6514.

Apesar do teste da razão CMB/BAO ser menos dependente de modelos,

percebemos que ele não é capaz de vincular os parâmetros cosmológicos dos

modelos tratados de forma satisfatória, gerando uma grande degenerescência
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Figura 4.9: Plano paramétrico δω0 - ΩM referente ao teste da Razão CMB/BAO para o modelo

GS plano, com 4 graus de liberdade. Os contornos correspondem ás curvas de confiança de

68% (preto), 95% (cinza) e 99% (cinza claro). O melhor ajuste (x branco) localizado no ponto

δω0 = −0, 16 e ΩM = 0, 29.

no espaço paramétrico. Isso pode estar ocorrendo, pelo fato da nossa amostra

conter apenas 6 dados observacionais dos picos acústicos da oscilação acústica

de bárions.

4.3 Teste do Parâmetro de Hubble H(z)

Dados observacionais do Parâmetro Hubble H(z) podem ser usados para

restringir parâmetros cosmológicos porque são obtidas a partir de observa-

ções diretas e independentes do modelo. Utilizamos um conjunto de 36 dados

observacionais compilados por Zang et al. em 2015 [74]. Esses dados foram

obtidos por dois métodos: a idade diferencial de Galáxias e através das osci-

lações acústicas de bárions (BAO) na direção radial.

Utilizando o método da idade, Jimenez et al em 2003 [75] mediu um H(z)
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em z ∼ 0, 1. Simon et al. em 2005 [76] acrescentou 8 pontos de H(z) no

intervalo 0, 17 < z < 1, 75 a partir de idades diferenciais de galáxias evo-

luindo passivamente. Stern et al. em 2010 [77] fez 2 novas determinações

H(z) em redshits z = 0, 48 e z = 0, 88. Além disso, Moresco et al. em

2012 [78] determinou 8 estimativas de H(z) analisando o espectro de uma

amostra de galáxias elípticas vermelhas no intervalo 0, 15 < z < 1, 1. Uti-

lizando galáxias vermelhas luminosas do Sloan Digital Sky Survey (SDSS)

Data Release 7 (DR7), Chuang & Wang em 2012 [79] mediram um novo

ponto de H(z) em z = 0, 35. Mais tarde, mediante a aplicação do método

diferencial de idade Galáxias para o catálogo SDSS DR7, Zhang et al. 2014

[80] expandiu a amostra de H(z) com mais 4 novos pontos num intervalo

0, 0708 < z < 0, 28. Aproveitando-se da espectroscopia no infrabranco de

galáxias alta redshift, Moresco em 2015 [81] obteve as duas últimas medições

de H(z) em z = 1, 363 e z = 1, 965.

Utilizando o método do BAO na direção radial, Gaztanaga et al. em 2009

[51] foi o primeiro a obter 2 pontos de H(z), z = 0, 240 e z = 0, 43 usando a

posição de pico BAO como régua padrão na direção radial. Blake et al. em

2012 [82] combinou as medições de picos BAO e a distorção Alcock-Paczynski

para encontrar outros 3 pontos de H(z) no intervalo de 0, 44 < z < 0, 73.

Samushia et al. em 2013 [83] forneceu um ponto de H(z) em z = 0, 57 a

partir da amostra BOSS DR9 CMASS. Xu et al. em 2013 [84] usou os sinal

de BAO da amostra de galáxias luminosas vermelhas SDSS DR7 para obter

outro ponto de H(z) em um z = 0, 35. Busca et al. em 2013 [52] determinou

uma medida em z = 2, 3, Delubac et al. em 2015 [85] determinou uma

medida em z = 2, 34 e Font-Ribeira et al. em 2014 [86] determinou mais

uma em z = 2, 36, que foram determinadas pelo BAO na Lyman-αforest dos
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quasares SDSS-III.

Para estimar o melhor ajuste do conjunto de parâmetros θi, faremos uma

comparação entre o H(z) teórico, equações (1.33), (1.46) e (1.55) com o

H(z) observado (compilados por [74]) em um dado redshift z, via análise de

χ2 mínimo (3.5). Assim, para o parâmetro de Hubble temos

χ2
H =

n
∑

i=1

[Hteor(zi, θi)−Hobs(zi)]
2

σ2
i

, (4.13)

onde σi é o erro da medida de H(z).

Podemos reescrever as equações (1.33), (1.46) e (1.55) em termos de h,

sabendo que H0 = 100h, de modo que

H(z) = hE(z) (4.14)

onde E(z) é igual a 100 vezes a raiz quadrada dos parâmetros de cada modelo.

Assim, Substituindo H(z) teórico em termos de h na equação (4.13) e

fazendo algumas manipulações, achamos a seguinte expressão

χ2 = Ah2 +Bh+ C, (4.15)

com

A =
n
∑

i=1

(

Ei

σi

)2

, (4.16)

B = −2
n
∑

i=1

EiHobs

σ2
i

, (4.17)

C =
n
∑

i=1

(

Hobs

σi

)2

. (4.18)

Com o intuito de eliminar qualquer influência devido a incerteza na me-

dida de H0, utilizamos dois métodos estatísticos apresentados no Cap. 3, a

marginalização e a minimização.
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Para marginalizar, integramos a função likelihood, com respeito a h em

todo o espaço, e obtemos uma expressão do Chi-quadrado marginalizado χ̃2,

dado por

χ̃2 = −2 ln

[∫ ∞

0

exp

(

−1

2
χ2

)

dh

]

, (4.19)

e substituindo a equação (4.15), encontramos a expressão marginalizada para

H(z)

χ̃2
H = −2 ln

[∫ ∞

0

exp

(

−1

2
[Ah2 +Bh+ C]

)

dh

]

. (4.20)

Integrando analiticamente sobre h, obtemos a seguinte expressão

χ̃2
H = −B2

4A
+ C + ln

(

2A

π

)

− 2 ln

[

erfc

(

B

8A

)]

, (4.21)

onde a erfc é a função erro. Essa nova expressão é independente de h.

Agora, vamos minimizar a equação (4.15) em relação a h. A equação

(4.15) tem mínimo quando h = −B/2A, assim

χ̂2
H = −B2

4A
+ C. (4.22)

Um espaço paramétrico bidimensional é criado quando comparamos os

valores teóricos com os observacionais através do χ̃2
H (4.21 e 4.22), criando

curvas de confiança de 1σ (68%), 2σ (95%) e 3σ (99%). As incertezas em

nossos parâmetros foram calculados a partir da Matriz de Fisher com um

intervalo de confiança de 1σ.

Para o modelo ΛCDM com curvatura (k 6= 0), a figura 4.10 mostra a

variação de dois parâmetros ΩM = [0; 1] e ΩΛ = [0; 1] com seus respectivos

intervalos em passos de 0,01 e 34 graus de liberdade ν. A figura 4.10 da

esquerda representa o gráfico obtido pelo processo de marginalização, onde os

melhores ajustes encontrados foram ΩM = 0, 24±0, 048 e ΩΛ = 0, 70±0, 186

com χ2/ν = 0, 73. A figura 4.2 da direita representa o gráfico obtido pelo
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processo de minimização, onde os melhores ajustes encontrados foram ΩM =

0, 24 ± 0, 048 e ΩΛ = 0, 69 ± 0, 189 com χ2/ν = 0, 50. O valor de h que

minimizou a equação (4.22) foi h = 0, 70.

Figura 4.10: Plano paramétrico ΩΛ - ΩM referente ao teste de H(z) para o modelo ΛCDM, com

34 graus de liberdade. Os contornos correspondem ás curvas de confiança de 68% (preto), 95%

(cinza) e 99% (cinza claro). À esquerda, temos o gráfico marginalizado com o melhor ajuste (x

branco) localizado no ponto ΩM = 0, 24 e ΩΛ = 0, 70. À direita, temos o gráfico minimizado

com o melhor ajuste (x branco) localizado no ponto ΩM = 0, 24 e ΩΛ = 0, 69.

Notamos que o processo de minimização diminuiu a degenerescência do

espaço paramétrico. As elipses de confiança marginalizadas e minimizadas

encontram-se inclinadas com respeito aos eixos do espaço paramétrico. Isto

significa que os parâmetros ΩΛ e Ωm estão correlacionados. Para o caso

marginalizado obtemos o coeficiente de correlação ρ(ΩΛ,Ωm) = 0, 8628 e o

minimizado obtemos ρ(ΩΛ,Ωm) = 0, 8611.

Há uma grande degenerescência no espaço paramétrico no teste marginali-

zado e minimizado, em relação ao parâmetro ΩΛ. Para o teste marginalizado

encontramos um ΩM num intervalo de 0, 17 < ΩM < 0, 30 em 1σ e para
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o parâmetro ΩΛ encontramos um intervalo aproximadamente da ordem de

0, 39 < ΩΛ < 0, 94 em 1σ. A FoM foi da ordem de FoM = 35, 8988 num

intervalo de 2σ. Para o teste minimizado encontramos um ΩM num inter-

valo de 0, 17 < ΩM < 0, 31 em 1σ e para o parâmetro ΩΛ encontramos um

intervalo aproximadamente da ordem de 0, 38 < ΩΛ < 0, 95 em 1σ. A FoM

foi da ordem de FoM = 34, 9029 num intervalo de 2σ. O teste marginali-

zado restringiu melhor o espaço paramétrico, mas mesmo assim, a FoM ficou

abaixo das obtidas pelo teste da razão CMB/BAO e SN.

Já o modelo ΛCDM Plano, ver figura 4.11, utilizamos apenas um parâme-

tro livre, ΩM = [0; 1] com passos de 0,01. Isso nos deu uma estatística com

o grau de liberdade ν = 35. A figura 4.11 da esquerda representa o gráfico

obtido pelo processo de marginalização, onde o melhor ajuste encontrado foi

ΩM = 0, 25 ± 0, 019 com χ2/ν = 0, 71. A figura 4.11 da direita representa

o gráfico obtido pelo processo de minimização, onde o melhor ajuste encon-

trado foi ΩM = 0, 25±0, 019 com χ2/ν = 0, 49. O valor de h que minimizou

a equação (4.22) foi h = 0, 71.

O processo de minimização diminuiu a probabilidade do parâmetro ΩM .

Para ambos o parâmetro de densidade de matéria total ΩM foi bem fixado

em 1σ, 0, 23 < ΩM < 0, 27, diminuindo assim a degenerescência em Ωm

apresentado no modelo com curvatura.

Para o modelo XCDM plano, ver figura 4.12, variamos dois parâmetros

ΩM = [0; 1] e ωX = [−2;−0, 2] com seus respectivos intervalos em passos de

0,01 e com 34 graus de liberdade ν. A figura 4.12 da esquerda representa

o gráfico obtido pelo processo de marginalização, onde os melhores ajustes

encontrados foram ΩM = 0, 25± 0, 023 e ωX = −1, 01± 0, 234 com χ2/ν =

0, 73. A figura 4.12 da direita representa o gráfico obtido pelo processo de
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Figura 4.11: Plano mostrando a probabilidade P vs ΩM referente ao teste de H(z) para o modelo

ΛCDM Plano, com 35 graus de liberdade. As linhas são 68% (branco), 95% (azul) e 99% (verde).

À esquerda, temos o gráfico marginalizado com o melhor ajuste localizado no ponto ΩM = 0, 25

com P = 0, 1013. À direita, temos o gráfico minimizado com o melhor ajuste localizado no ponto

ΩM = 0, 25 com p = 0, 0048.

minimização, onde os melhores ajustes encontrados foram ΩM = 0, 25±0, 023

e ωX = −1, 01 ± 0, 235 com χ2/ν = 0, 50. O valor que minimizou foi

h = 0, 71.

Para ambos os casos os parâmetros Ωm e ωX estão correlacionados com

o coeficiente de correlação ρ(ωX ,Ωm) = 0, 5412. Novamente, há uma forte

tendência ao modelo ΛCDM. Houve um espaço degenerado em relação ao

parâmetro ωX ficando na ordem de −1, 39 < ωX < −0, 64 em 1σ. Para

o parâmetro de densidade de matéria total ΩM encontramos um intervalo

aproximadamente da ordem de 0, 21 < ΩM < 0, 28 ficando bem fixado em

1σ. A FoM do modelo XCDM plano foi FoM = 36, 2063 num intervalo de

2σ. Essa FoM foi inferior ao obtido pelo teste de SN e inferior ao da razão

CMB/BAO para este mesmo modelo.
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Figura 4.12: Plano paramétrico ωX - ΩM referente ao teste de H(z) para o modelo XCDM, com

34 graus de liberdade. Os contornos correspondem ás curvas de confiança de 68% (preto), 95%

(cinza) e 99% (cinza claro). À esquerda, temos o gráfico marginalizado com o melhor ajuste (x

branco) localizado no ponto ωx = −1, 01 e ΩM = 0, 25. À direita, temos o gráfico minimizado

com o melhor ajuste (x branco) localizado no ponto ωx = −1, 01 e ΩM = 0, 25.

Para o modelo GS plano, ver figura 4.13, variamos dois parâmetros ΩM =

[0; 1] e δω0 = [−1; 1] com seus respectivos intervalos em passos de 0,01 e com

34 graus de liberdade ν. A figura 4.13 da esquerda representa o gráfico obtido

pelo processo de marginalização, onde os melhores ajustes encontrados foram

ΩM = 0, 25±0, 030 e δω0 = −0, 03±0, 275 com χ2/ν = 0, 73. A figura 4.13

da direita representa o gráfico obtido pelo processo de minimização, onde os

best-fits foram os mesmos do teste marginalizado. O χ2 reduzido juntamente

com o h que minimizou ficaram na ordem de χ2/ν = 0, 50 e h = 0, 71,

respectivamente.

Para ambos os processos, as elipses de confiança marginalizadas e minimi-

zadas encontram-se inclinadas com respeito aos eixos do espaço paramétrico.

Isto significa que os parâmetros Ωm e δω0 estão correlacionados com o coefi-
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Figura 4.13: Plano paramétrico δω0 - ΩM referente ao teste de H(z) para o modelo GS plano,

com 34 graus de liberdade. Os contornos correspondem ás curvas de confiança de 68% (preto),

95% (cinza) e 99% (cinza claro). À esquerda, temos o gráfico marginalizado com o melhor ajuste

(x branco) localizado no ponto δω0 = −0, 03 e ΩM = 0, 25. À direita, temos o gráfico minimizado

com o melhor ajuste (x branco) localizado no ponto δω0 = −0, 03 e ΩM = 0, 25.

ciente de correlação ρ(Ωm,δω0) = 0, 7771.

Para esse modelo houve um espaço degenerado em relação ao parâmetro

δω0. Para o parâmetro de densidade de matéria total ΩM encontramos um in-

tervalo aproximadamente da ordem de 0, 20 < ΩM < 0, 30 em 1σ. Enquanto

que para o parâmetro δω0 encontramos um intervalo aproximadamente da

ordem de −0, 47 < δω0 < 0, 40 em 1σ. Num intervalo de 2σ a FoM do mo-

delo GS plano obtida foi FoM = 30, 5814, superando somente a FoM obtida

pelo teste de CMB/BAO.

Como foi visto, o teste de H(z) não é um bom fixador de parâmetros, apre-

sentando grandes degenerescências nos espaços paramétricos. Com relação

aos modelos testados, o modelo XCDM plano foi o que melhor se destacou

(obteve a maior Figura de Mérito) restringindo melhor os seus parâmetros.
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Todos os testes realizados sozinhos não conseguem restringir o espaço para-

métrico contendo os diversos parâmetros dos modelos, entretanto veremos a

seguir que a análise conjunta dos diferentes tipos de observações consegue

diminuir bastante a degenerescência, fornecendo uma melhor restrição aos

modelos teóricos.

4.4 Análise Conjunta

A análise conjunta consiste em determinar os vínculos provenientes da

combinação dos conjuntos de dados discutidos anteriormente. A análise es-

tatística consiste em minimizar a função

χ2 = χ2
SN + χ2

RCB
+ χ2

H (4.23)

onde χ2
SN , χ2

H são os respectivos χ2 mínimos dos testes de SN Ia, e H(z)

marginalizados, equações (4.11) (4.21), e os minimizados, equações (4.12)

(4.22). Já o χ2
RCB

é o χ2 mínimo da Razão CMB/BAO.

É esperado que essa análise conjunta melhore o ajuste dos parâmetros e

diminua a degenerescência no espaço paramétrico das curvas de confiança

para cada modelo testado.

Para o modelo ΛCDM com curvatura (k 6= 0), ver figura 4.14, variamos

dois parâmetros ΩM = [0; 1] e ΩΛ = [0; 1] com seus respectivos intervalos em

passos de 0,01 e com 620 graus de liberdade ν. A figura 4.14 da esquerda

representa o gráfico obtido pelo processo de marginalização com χ2/ν = 0, 96,

o da direita representa o gráfico obtido pelo processo de minimização com

χ2/ν = 0, 94. Para ambos, os melhores ajustes encontrados foram ΩM =

0, 27± 0, 012 e ΩΛ = 0, 75± 0, 020 .
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Figura 4.14: Plano paramétrico ΩΛ - ΩM referente ao teste conjunto de SN Ia (contorno azul),

H(z) (contorno vermelho) e Razão CMB/BAO (contorno verde), para o modelo ΛCDM, com

620 graus de liberdade. Os contornos correspondem às curvas de confiança de 68%, 95% e

99% respectivamente. À esquerda, temos o gráfico marginalizado em h e, à direita, o gráfico

minimizado em h, ambos com o melhor ajuste (x laranja) localizado no ponto ΩM = 0, 27 e

ΩΛ = 0, 75.

As elipses de confiança marginalizadas e minimizadas encontram-se incli-

nadas para à esquerda com respeito aos eixos do espaço paramétrico. Isto

significa que os parâmetros ΩΛ e Ωm estão anti-correlacionados com um co-

eficiente de correlação ρ(ΩΛ,Ωm) = −0, 8562.

O teste conjunto diminuiu bastante degenerescência do espaço paramétrico

tanto no marginalizado quanto no minimizado. O melhor ajuste encontrado

para o parâmetro ΩM está num intervalo de 0, 25 < ΩM < 0, 29 em 1σ e

para o parâmetro ΩΛ encontramos um intervalo aproximadamente da ordem

de 0, 71 < ΩΛ < 0, 77 em 1σ. A FoM obtida foi da ordem de FoM =

1292, 5634 num intervalo de 2σ, sendo muito superior das obtidas pelos testes

individuais, cerca de 11 vezes a FoM do teste da razão CMB/BAO que era a
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maior obtida para o modelo ΛCDM.

Já o modelo ΛCDM Plano, ver figura 4.15, utilizamos apenas um parâ-

metro livre, ΩM = [0; 1] com passos de 0,01. Isso nos deu uma estatística

com o grau de liberdade ν = 621. A figura 4.15 da esquerda é o gráfico

marginalizado com χ2/ν = 0, 97 e o da direita é gráfico minimizado com

χ2/ν = 0, 94. O melhor ajuste foi encontrado no ponto ΩM = 0, 28± 0, 011

com P = 0, 2738 para o marginalizado e P = 0, 1435 para o minimizado.

Figura 4.15: Plano mostrando a probabilidade P vs ΩM referente ao teste conjunto (SN Ia +

H(z) + CMB/BAO) para o modelo ΛCDM Plano, com 621 graus de liberdade. As linhas são

68% (branco), 95% (azul) e 99% (verde). À esquerda, temos o gráfico marginalizado em h com

o melhor ajuste localizado no ponto ΩM = 0, 28 com P = 0, 2738. À direita, temos o gráfico

minimizado em h com o melhor ajuste localizado no ponto ΩM = 0, 28 com p = 0, 1435.

O processo de minimização diminuiu a probabilidade do parâmetro ΩM .

Mas, para ambos os parâmetros de densidade de matéria total ΩM foi bem

fixado em 1σ, 0, 27 < ΩM < 0, 29 com P = 0, 2835 para o marginalizado e

P = 0, 1503 para o minimizado.

Para o modelo XCDM plano, ver figura 4.16, variamos os dois parâmetros
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ΩM = [0; 1] e ωX = [−2;−0, 2] com seus respectivos intervalos, em passos

de 0,01 com 620 graus de liberdade ν. A figura 4.16 da esquerda representa

o gráfico obtido pelo processo de marginalização com χ2/ν = 0, 97 e o da

direita representa o gráfico obtido pelo processo de minimização com χ2/ν =

0, 94. Os melhores ajustes encontrados foram ΩM = 0, 28 ± 0, 012 e ωX =

−1, 01± 0, 052 em 1σ.

Figura 4.16: Plano paramétrico ωX - ΩM referente ao teste conjunto de SN Ia (contorno azul),

H(z) (contorno vermelho) e Razão CMB/BAO (contorno verde), para o modelo XCDM Plano,

com 620 graus de liberdade. Os contornos correspondem ás curvas de confiança de 68%, 95%

e 99% respectivamente. À esquerda, temos o gráfico marginalizado em h e, à direita, o gráfico

minimizado em h, ambos com o melhor ajuste (x laranja) localizado no ponto ωX = −1, 01 e

ΩM = 0, 28.

Os parâmetros Ωm e ωX estão anti-correlacionados com o coeficiente de

correlação ρ(ωX ,Ωm) = −0, 3483. Novamente há uma forte tendência ao mo-

delo ΛCDM. Comparando com os testes individuais, a análise conjunta res-

tringiu muito mais o espaço dos parâmetros ΩM e ωX . O melhor ajuste

encontrado para o parâmetro ΩM está num intervalo de 0, 26 < ΩM < 0, 29
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em 1σ e para o parâmetro ωX encontramos um intervalo aproximadamente

da ordem de −1, 08 < ωX < −0, 93 em 1σ. Este resultado está condizente

com o obtido em Aubourg et al. 2015 [87] onde usaram (BAO+SN+Planck).

Novamente há uma tendência à energia fantasma coerente com Caldwell

et al. 2003 [29].

A FoM do modelo XCDM plano foi da ordem de FoM = 282, 9906 para

a elipse de confiança de 95% (2σ), sendo superior as obtidas pelos testes

individuais, cerca de 7 vezes maior do que a FoM do teste de SN Ia que era

a maior obtida para o modelo XCDM ate então.

Para o modelo GS plano, ver figura 4.17, variamos os dois parâmetros

ΩM = [0; 1] e δω0 = [−1; 1] com seus respectivos intervalos, em passos

de 0,01 e 620 graus de liberdade ν. A figura 4.17 da esquerda é o gráfico

marginalizado com χ2/ν = 0, 97 e na direita temos o gráfico minimizado com

χ2/ν = 0, 94. Os melhores ajustes encontrados foram ΩM = 0, 28± 0, 011 e

δω0 = 0, 00± 0, 059.

Os parâmetros Ωm e δω0 estão anti-correlacionados com o coeficiente de

correlação ρ(Ωm,δω0) = −0, 2223; esse foi o menor valor obtido entre todos os

testes ficando mais próximo de ρ = 1 (parâmetros independentes). Veja que

pela análise conjunta o modelo GS se reduz ao modelo ΛCDM .

O teste conjunto restringiu perfeitamente o espaço paramétrico para esse

modelo. O melhor ajuste encontrado para o parâmetroΩM está num intervalo

0, 26 < ΩM < 0, 29 e o parâmetro δω0 está num intervalo −0, 09 < δω0 <

0, 09 ambos em 1σ. Este resultado foi melhor que o obtido em Aubourg et

al. 2015 [87] onde usaram (BAO+SN+Planck).

A FoM do modelo GS plano para a elipse de confiança de 95% (2σ) é

FoM = 251, 7506, sendo superior as obtidas pelos testes individuais, cerca
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Figura 4.17: Plano paramétrico δω0 - ΩM referente ao teste conjunto de SN Ia (contorno azul),

H(z) (contorno vermelho) e Razão CMB/BAO (contorno verde), para o modelo GS plano, com

620 graus de liberdade. Os contornos correspondem ás curvas de confiança de 68%, 95% e

99% respectivamente. À esquerda, temos o gráfico marginalizado em h e, à direita, o gráfico

minimizado em h, ambos com o melhor ajuste (x laranja) localizado no ponto δω0 = 0, 00 e

ΩM = 0, 28.

de 5 vezes maior do que a FoM do teste de SN Ia que era a maior obtida para

o modelo GS.

Podemos concluir que de um modo geral, os testes individuais não são

bons o suficiente para vincular modelos cosmológicos, gerando espaços pa-

ramétricos muito degenerados. Por outro lado, a análise conjunta restringiu

bem mais os parâmetros dos modelos aos dados observacionais. Conseguimos

este resultado porque principalmente as elipses de confiança das SN Ia são

bem inclinadas com relação às dos outros observáveis.

Os resultados das FoM foram obtidos via matriz de Fisher e vê-se a concor-

dância com as elipses de confiança encontradas. Isto é, na análise conjunta a

FoM é muito maior que na análise individual. Todos os resultados da análise
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conjunta para os modelos ΛCDM e XCDM Plano estão de acordo com os

obtidos pelo Planck Collaboration 2015 [88] em um 2σ (95%) de confiabili-

dade onde combinaram (Planck TT+low P+lessing+BSH). Já para o modelo

GS, ficou condizente com uma precisão de 1σ (68%) do resultado obtido pelo

Planck 2015 results. XIV. Dark energy and modified gravity [89].

Um resumo dos resultados obtidos nesta dissertação pode ser encontrado

nas tabelas 4.2 a 4.5 onde fica claro que a análise conjunta melhora bastante

o ajuste dos parâmetros.

Modelo ΛCDM

Teste χ2
min/ν ν ΩM ΩΛ ρ FoM

SN Ia 0,99 578 0, 28± 0, 70 0, 73± 0, 12 0,9014 45,7461

Razão CMB/BAO 0,31 4 0, 25± 0, 16 0, 78± 0, 24 -0,9991 108,0595

H(z) 0,73 34 0, 24± 0, 05 0, 70± 0, 19 0,8628 35,8988

Análise Conjunta 0,96 620 0, 27± 0, 01 0, 75± 0, 02 -0,8562 1292,5634

Tabela 4.2: Tabela reunindo os melhores resultados de todas as análises feitas, referente ao

modelo ΛCDM. Na primeira coluna encontra-se o teste efetuado, na segunda coluna encontra-se

χ2 reduzido, na terceira tem-se o número de graus de liberdade ν, na quarta e na quinta os

best-fits com os seus respectivos erros calculados através da Matriz de Fisher, na sexta tem-se o

coeficiente de correlação e na última coluna, a figura de mérito.

80



Modelo ΛCDM Plano

Teste χ2
min/ν ν ΩM

SN Ia 0,98 579 0, 28± 0, 02

Razão CMB/BAO 0,30 5 0, 30± 0, 19

H(z) 0,71 35 0, 25± 0, 02

Análise Conjunta 0,96 621 0, 27± 0, 01

Tabela 4.3: Tabela reunindo os melhores resultados de todas as análises feitas, referente ao

modelo ΛCDM Plano. Na primeira coluna encontra-se o teste efetuado, na segunda coluna

encontra-se χ2 reduzido, na terceira coluna tem-se o número de graus de liberdade ν e na última

coluna, encontra-se o best-fit com os seus respectivos erros calculados através da Matriz de Fisher.

Modelo XCDM Plano

Teste χ2
min/ν ν ΩM ωX ρ FoM

SN Ia 0,98 578 0, 28± 0, 08 −1, 01± 0, 21 -0,9693 39,2101

Razão CMB/BAO 0,32 4 0, 29± 0, 0, 03 −1, 16± 0, 35 0,7257 25,6789

H(z) 0,73 34 0, 25± 0, 02 −1, 01± 0, 23 0,5412 36,2063

Análise Conjunta 0,97 620 0, 28± 0, 01 −1, 01± 0, 05 -0,3483 282,9906

Tabela 4.4: Tabela reunindo os melhores resultados de todas as análises feitas, referente ao

modelo XCDM. Na primeira coluna encontra-se o teste efetuado, na segunda coluna encontra-se

χ2 reduzido, na terceira tem-se o número de graus de liberdade ν, na quarta e na quinta os

best-fits com os seus respectivos erros calculados através da Matriz de Fisher, na sexta tem-se o

coeficiente de correlação e na última coluna, a figura de mérito.

4.5 Seleção de Modelos

Após estimarmos os parâmetros livres de todos os cenários analisados,

ainda não temos como saber qual o modelo é mais indicado. Para isso,

iremos aplicar os critérios de informação de seleção de modelos (AIC e BIC)
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Modelo GS Plano

Teste χ2
min/ν ν ΩM δω0 ρ FoM

SN Ia 0,99 578 0, 28± 0, 06 −0, 01± 0, 19 -0,9415 44,8798

Razão CMB/BAO 0,33 4 0, 29± 0, 03 −0, 16± 0, 43 0,8042 20,6514

H(z) 0,73 34 0, 25± 0, 03 −0, 03± 0, 28 0,7771 30,5814

Análise Conjunta 0,97 620 0, 28± 0, 01 0, 00± 0, 06 -0,2223 251,7506

Tabela 4.5: Tabela reunindo os melhores resultados de todas as análises feitas, referente ao

modelo GS. Na primeira coluna encontra-se o teste efetuado, na segunda coluna encontra-se χ2

reduzido, na terceira tem-se o número de graus de liberdade ν, na quarta e na quinta os best-fits

com os seus respectivos erros calculados através da Matriz de Fisher, na sexta tem-se o coeficiente

de correlação e na última coluna, a figura de mérito.

apresentados na Seção (3.7). Vale ressaltar que na teoria de informação não

existe modelo considerado verdadeiro, existe uma realidade aproximada para

cada um dos modelos estudados e o melhor modelo é o que se aproxima dessa

realidade.

Nas tabelas 4.6 a 4.9 são apresentados os resultados da seleção de modelos

dos testes individuais e da análise conjunta.

Teste de SN Ia

Modelo χ2
min χ2

min/ν ν d n AIC BIC ∆AIC ∆BIC

ΛCDM 570,269 0,987 578 2 580 574,269 581,323 1,990 5,517

ΛCDM Plano 570,279 0,985 579 1 580 572,279 575,806 0,000 0,000

XCDM Plano 570,265 0,987 578 2 580 574,265 581,319 1,986 5,513

GS Plano 570,262 0,987 578 2 580 574,262 581,316 1,983 5,510

Tabela 4.6: Tabela contendo os valores do χ2
min, χ2

min reduzido, o número de gruas de liberdade

ν, o número de parâmetros, o número de parâmetros do modelo d, o número da amostra n, o

valor do AIC e do BIC, assim como os ∆AIC e ∆BIC, para o teste de SN Ia.
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Teste da Razão CMB/BAO

Modelo χ2
min χ2

min/ν ν d n AIC BIC ∆AIC ∆BIC

ΛCDM 1,232 0,308 4 2 6 9,232 4,345 4,741 1,297

ΛCDM Plano 1,491 0,298 5 1 6 4,491 3,048 0,000 0,000

XCDM Plano 1,283 0,321 4 2 6 9,283 4,396 4,792 1,348

GS Plano 1,307 0,327 4 2 6 9,307 4,420 4,816 1,372

Tabela 4.7: Tabela contendo os valores do χ2
min, χ2

min reduzido, o número de gruas de liberdade

ν, o número de parâmetros, o número de parâmetros do modelo d, o número da amostra n, o

valor do AIC e do BIC, assim como os ∆AIC e ∆BIC, para o teste da Razão CMB/BAO.

Teste de H(z)

Modelo χ2
min χ2

min/ν ν d n AIC BIC ∆AIC ∆BIC

ΛCDM 24,797 0,729 34 2 36 29,161 31,022 2,196 3,062

ΛCDM Plano 24,847 0,710 35 1 36 26,965 27,960 0,000 0,000

XCDM Plano 24,843 0,731 34 2 36 29,207 31,068 2,242 3,108

GS Plano 24,815 0,730 34 2 36 29,179 31,041 2,214 3,081

Tabela 4.8: Tabela contendo os valores do χ2
min, χ2

min reduzido, o número de gruas de liberdade

ν, o número de parâmetros, o número de parâmetros do modelo d, o número da amostra n, o

valor do AIC e do BIC, assim como os ∆AIC e ∆BIC, para o teste de H(z).

Análise Conjunta

Modelo χ2
min χ2

min/ν ν d n AIC BIC ∆AIC ∆BIC

ΛCDM 597,459 0,964 620 2 622 601,459 608,634 0,060 3,648

ΛCDM Plano 599,399 0,965 621 1 622 601,399 604,986 0,000 0,000

XCDM Plano 599,384 0,967 620 2 622 603,384 610,559 1,985 5,572

GS Plano 599,399 0,967 620 2 622 603,399 610,574 2,000 5,588

Tabela 4.9: Tabela contendo os valores do χ2
min, χ2

min reduzido, o número de gruas de liberdade

ν, o número de parâmetros, o número de parâmetros do modelo d, o número da amostra n, o

valor do AIC e do BIC, assim como os ∆AIC e ∆BIC, para a análise conjunta.
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Para o teste de SN Ia, ver Tabela 4.6, o melhor modelo a partir dos critérios

de seleção (AIC e BIC) é o cenário ΛCDM Plano. Verifica-se pelo AIC que

nenhum dos modelos pode ser descartado, ou seja, todos são favorecidos pois

∆AIC ≤ 2. Seguindo a regra do BIC, o número grande de amostra (580)

penalizou os modelos com maiores números de parâmetro d, deixando uma

evidência mais forte a favor do modelo de melhor ajuste (ΛCDM Plano).

Para o teste da Razão CMB/BAO, ver Tabela 4.7, verifica-se que o me-

lhor modelo a partir do AIC e o BIC é o cenário ΛCDM Plano. Pelo AIC

todos os outros modelos podem ser descartados, todos deixaram uma evi-

dência razoavelmente forte a favor do modelo de melhor ajuste (ΛCDM), é

nítida a penalização do AIC em amostras pequenas (6 picos de BAO). Para

o BIC, nenhum modelo pode ser descartado, todos os modelos tendem a ser

favoráveis a este cenário de melhor ajuste (∆BIC ≤ 2).

Para o teste de H(z), ver Tabela 4.8, verifica-se pelo AIC e o BIC que o

modelo padrão plano (ΛCDM Plano) é o cenário com melhor ajuste. Pelo

AIC, os outros modelos deixaram um pequeno favorecimento ∆AIC ≤ 3 a

favor desse cenário. Pelo BIC, esse favorecimento foi reforçado.

Para análise conjunta, ver Tabela 4.9, novamente o modelo padrão plano

(ΛCDM Plano) se comportou como o melhor cenário pela análise do AIC

e BIC. Pelo AIC, nenhum dos outros modelos pode ser descartado perante

o modelo de melhor cenário, todos ficaram com um ∆AIC ≤ 2. Pelo BIC,

novamente o grande número da amostra (622) penalizou os modelos com

maior número de parâmetros d, deixando uma evidência forte a favor do

modelo ΛCDM Plano.

Pela análise do AIC e do BIC, não foi possível descartar algum modelo de

forma definitiva. Mas, indica que o modelo que é melhor vinculado, pelo me-
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nos como indicado pela comparação com os dados observacionais estudados,

é o modelo ΛCDM Plano. Esta tendência foi verificada tanto nas análises

estatísticas individuais bem como na análise conjunta.

A concordância do modelo ΛCDM Plano com os dados observacionais

pode esta relacionado ao fato deste modelo ter sido usado na calibração dos

conjuntos de dados. Esse problema pode ser resolvido se disponibilizarem um

conjunto de dados calibrados para modelos não padrão ou se reanalisarmos

os dados à luz dos diferentes modelos cosmológicos.
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CAPÍTULO 5

PERSPECTIVAS

Como perspectivas para esta dissertação, podemos acrescentar outros

observáveis cosmológicos a nossa análise como: idade-z, lookback time, fração

de massa do gás, etc. Propiciando o nosso teste de análise conjunta, envolver

observações cosmológicas baseadas em medidas de tempo e de distância.

Utilizar catálogos de dados maiores e mais atuais em nossos testes como

o catálogo da Razão CMB/BAO obtido pelo Yi Zhang [90], no qual contêm

13 picos de BAO, o dobro da nossa amostra. Além disso, esses dados foram

calibrados com a escala acústica obtida pelo WMAP-9, deixando os dados

da RCB mais precisos.

O aumento dos testes com outros observáveis juntamente com a ampliação

e atualização dos catálogos propiciariam um review de todos os modelos

trabalhados na literatura, analisando se perante os dados atuais são capazes

de vincular parâmetros ou se são descartados.

No doutorado, pretendemos obter medidas multi-redshift do pico de BAO

usando a função de correlação angular de 2-pontos (2PACF). Para esta fi-

nalidade, ao invés de galáxias vermelhas luminosas, usaremos catálogos de
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aglomerados de galáxias já disponíveis na literatura bem como a amostra

de aglomerados do J-PAS. Exploraremos os vínculos cosmológicos sobre os

principais parâmetros cosmológicos tais como Ωm, ΩΛ e ω bem como teorias

de gravidade modificada.
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