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Aula 19: Cosmologia III



Energia Escura
Inicialmente, Einstein, acreditando 
num Universo estacionário, ou seja, 
que não se expande ou se contrai, 
tinha introduzido a constante 
cosmológica Λ para contrabalancear 
as componentes atrativas (matéria e 
partículas relativísticas).

Quando Hubble descobriu a expansão do Universo, a constante 
não era mais necessária e Einstein a retirou, chamando-a o 
“maior erro da vida” dele.



Energia Escura
A Energia Escura é, às vezes,
associada com a “energia do
vácuo”. Um nome melhor 
seria energia do estado 
fundamental do espaço.

Segundo a teoria, o espaço “vazio” não é nada vazio:
Consiste de partículas e anti-partículas sendo criadas e 
aniquilando-se constantemente. Só que a densidade de 
energia calculada para este estado é um fator 10120 maior, 
que a densidade da Energia Escura, talvez o maior erro já 
alcançado por uma teoria!



Expansão do Universo

A Energia Escura não é zero. 
Ela é da ordem de 69% da 
densidade crítica.

 
 O Universo não só continuará 

expandindo mas está 
acelerando sua expansão. 



Evidências da Energia Escura

• Supernovas (SN) são explosões de estrelas no final 
das suas “vidas” ;

• Para um certo tipo, as Supernovas Ia, estas 
explosões sempre ocorrem com a mesma 
luminosidade, que conseguimos determinar 
através de SN Ia que ocorreram “perto daqui”.

 
 
 



Evidências da Energia Escura

• Se diz que SN Ia são velas padrão. A luminosidade 
aparente (o brilho do objeto no céu) diminui com o 
quadrado da distância até nós.

• Pode se determinar a distância de uma SN Ia e, 
então, da galáxia onde ela ocorreu, medindo a sua 
luminosidade aparente.

 
 
 



Evidências da Energia Escura

 Em 1998, astrônomos descobriram 
que em redshifts altos, ou seja, no 
passado distante, as distâncias das 
SN Ia são maiores que previsto pela 
Lei de Hubble, que se baseia numa 
taxa constante de expansão do 
Universo.

 Achava-se que a expansão era mais 
lenta;

 A expansão do Universo é acelerada. 
Isto é uma forte evidência para  
Energia Escura.



Evidências da Energia Escura

 O valor da densidade da Energia Escura determinado através das 
distâncias das SN Ia bate bem com a valor determinado pela Radiação 
Cósmica de Fundo, 69 % da densidade crítica.

 Isto rendeu o Prêmio Nobel para Perlmutter, Schmidt e Riess (2011)



Abundância dos Elementos 
Primordiais

• No espaço inter-galáctico, há nuvens de gás tênue, 
que pouco mudaram desde a sua formação.

 
 
• Elas ainda têm a mesma composição química que 

logo depois do Big Bang (composição primordial).
 
 
 



Abundância dos Elementos 
Primordiais

 Nestas nuvens, e no resto do 
Universo, 23% a 24% dos átomos 
são de hélio, que só podem ter 
sido formados na Época da 
Núcleossíntese, de 1 ms a 5 min 
depois do Big Bang. 

 quando densidade e temperatura 
do Universo eram altas o 
suficiente para possibilitar a fusão 
nuclear, ou nucleossíntese, dos 
prótons e nêutrons formados no 
primeiro millissegundo.

•  
•  
•  

Nucleossíntese



Abundância dos Elementos 
Primordiais

 O processo é diferente da cadeia p-p no interior de 
estrelas, porque tinha nêutrons livres a disposição (nas 
estrelas não tem);

 
 Além de hélio, foram formados montantes 

microscópicos de deutério, hélio-3, lítio e berílio, Os 
outros ~76 % dos átomos são de hidrogênio.

 
 
 



Abundância dos Elementos 
Primordiais

Através do montante de hélio na 
composição primordial, dá pra 
calcular (Alpher e Herman, 
1948):
- a duração da época da 
núcleossíntese, ~5 min
- Temperatura e densidade da 
matéria “comum”, ou bariônica 
no final destes 5 min.

 
•  

Os montantes de deutério, hélio-3 e lítio permitem cálculos 
mais sofisticadas das condições nos primeiros 5 min do 
Universo.



Abundância dos Elementos 
Primordiais

 Só 5 % da densidade crítica é bariônica, em concordância 
com os resultados da Radiação de Fundo.

 

 Prova, que a nucleossíntese primordial aconteceu, e possui 
determinação independente da densidade da matéria 
bariônica.

 
 



Abundância dos Elementos 
Primordiais

 E por que os elementos mais pesados não foram formados já 
na época da nucleossíntese, logo depois do Big Bang?

 A temperatura era de 109-1012K, bem maior do que a 
temperatura necessária para a formação de carbono pelo 
processo triplo α, 108 K.

 Por que o processo triplo α é muito lento. Demora dezenas de 
milhares de anos para transformar um montante significativo 
de He em C.

 Nos 5 minutos da Época da Nucleossíntese, não houve tempo 
pra isso. Por outro lado, as estrelas vivem por bilhões de 
anos.

 
 



Origem dos elementos

 ~98 % dos átomos do Universo atual foram formados na 
Época da Núcleossintese (1 ms – ~5 min depois do Big Bang);

 Composição química primordial do Universo: H (~76 %), He 
(23 a 24 %), D (0.01 %), Li (< 0.01 %);

 Os outros 2 %, ou seja todos os outros 105 elementos 
estáveis foram formados mais tarde por fusão nuclear em 
Estrelas;

 Exceção: Lítio, Berílio e Boro são instáveis a altas 
temperaturas e são destruídas no interior das estrelas. O 
pouquinho destes elementos que é observado vem de 
colisões de Raios Cósmicos com H e He no meio interestelar.

 
•  



Formação dos elementos

Elementos formados no decorrer do tempo:
1. Época das partículas (bariogênese) (até 1 ms):

 
•  



Formação dos elementos

Elementos formados no decorrer do tempo:
2.Época da nucleossíntese (até 5 min):

 
•  



Formação dos elementos

Elementos formados no decorrer do tempo:
3. Em estrelas de baixa massa

 
•  



Formação dos elementos

Elementos formados no decorrer do tempo:
4. Em estrelas de massa intermediária ou alta

 
•  



Formação dos elementos

Elementos formados no decorrer do tempo:
5. Em choques Raios Cósmicos - Matéria Interestelar

 
•  



Formação dos elementos

Elementos formados no decorrer do tempo:
6. Em supernovas

 
•  



Formação dos elementos

Elementos formados no decorrer do tempo:

 
•  



Formação dos elementos

Abundância dos elementos no Universo:

 
•  



Formação dos elementos

Abundância dos elementos no Universo:

 
•  



Evidências da Inflação 
Cosmológica

 Existem pontos tão distantes 
que na Radiação Cósmica 
nunca podem ter tido 
contato causal, se as 
informações chegaram neles 
à velocidade da luz.

 Então por que a Radiação 
Cósmica de Fundo é tão 
homogênea?

  

 
•  

 Aparentemente as regiões já estiveram em um equilíbrio 
antes.



Evidências da Inflação 
Cosmológica

 O problema da Planura:

 Por que o Universo era tão plano (Ω = 1) na época da “re-
combinação”?

 Para que o parâmetro da densidade total hoje, Ω
0
 , possa estar 

dentro de 0.6 % de 1 (Satélite Planck: Ω
 0

 = 1.0023 ± 0.0055), ele 

deve ter sido dentro de 0.001 % naquela época.

 Se Ω não tivesse sido tão perto de 1 naquela época, o Universo já 
teria se desfeito (Ω < 1) ou recolapsado (Ω > 1), e nós não 
existiríamos. O que causou aquele ajuste fino?



Evidências da Inflação 
Cosmológica

 Problema dos Monopolos Magnéticos faltantes;

 As equações de Maxwell do eletromagnetismo refletem uma 
estranha assimetria da natureza. Encontramos cargas elétricas, 
mas não encontramos cargas magnéticas. Os polos magnéticos 
existem apenas em pares, formando os polos norte e sul de dipolos 
magnéticos;

 Nenhuma lei conhecida da natureza proíbe a existência de 
monopolos magnéticos, e muitos experimentos foram feitos para 
encontrá-los, mas nenhum foi bem sucedido.



Evidências da Inflação 
Cosmológica

 Problema dos Monopolos Magnéticos faltantes;

 As teorias da GUT (Grande Teoria Unificada) preveem uma transição 
de fase, associada com uma perda, “quebra”, de simetria na época 
do desacoplamento das forças eletrofraca e forte, uns 10-36 s após o 
Big Bang, quando a temperatura caiu a baixo de 1028 K similar à 
transição água -> gelo em 273 K.



Evidências da Inflação 
Cosmológica

 A simetria quebrada no final da época GUT seria a simetria entre as 
forças eletrofraca e forte;

 
 As duas forças começaram a se comportar diferentemente;

 Em geral, estas transições ocorrem em domínios (no caso do gelo, 
pequenos cristais).

 Pro nosso desacoplamento a teoria prevê que os defeitos foram 
monopolos magnéticos, partículas atuando como polos magnéticos 
norte ou sul isolados, estáveis e detectáveis.

 Nas fronteiras entre os domínios surgem defeitos topológicos.



Evidências da Inflação 
Cosmológica

 Supondo que, desde então, o Universo expandiu seguindo as 
previsões do modelo ΛCDM, esta densidade deveria ainda ser 
bastante alta hoje (dominando a densidade de massa!) e os 
monopolos deveriam ser facilmente detectados.

 Porém, até hoje, nunca foi detectado nenhum monopolo magnético 
(tirando uma possível detecção em 1982, não confirmada).

 Para onde foram os monopolos magnéticos?



Inflação Cosmológica

A Inflação Cosmológica, aquele 
período hipotético no final da Época da 
Grande Teoria Unificada de aumento 
exponencial do tamanho do Universo 
por um fator ≥ 1043 em < 10-34 s, 
sugerido em 1980 por Alan Guth, 
consegue explicar os três fenômenos.



Inflação Cosmológica

Segundo a teoria da Inflação, 
a parte do Universo que se 
tornou a parte observada na 
Radiação de Fundo, era muito 
menor que se não tivesse tido 
a Inflação, pequeno o 
suficiente para ter tido contato
causal e ter estabelecido um 
equilíbrio.
=> Resolve o Problema do 
Horizonte.



Evidências da Inflação 
Cosmológica

=>A Inflação também resolve o Problema da Planura:
Qualquer curvatura ou irregularidade teria se aplainado na 
expansão.



Evidências da Inflação 
Cosmológica

Para explicar os monopolos magnéticos:

 Um domínio homogêneo na transição entre as épocas GUT 
e eletrofraca, na época ~ 6·10-28 m, cresceu, graças à 
inflação até > 1020 Mpc até hoje, maior que o inteiro 
Universo visível;

 A densidade de monopolos caiu para ~10-61 Mpc-3. A 
probabilidade de achar sequer um único monopolo 
magnético no inteiro Universo observável é desprezível.



Problemas em aberto na 
cosmologia

Apesar do grande avanço, estamos longe de entender o 
Universo...
- O mais óbvio: Uns 95 % da composição do Universo ainda 
não foi identificada (Matéria e Energia Escuras).

- A Energia Escura tem uma densidade constante ou varia no 
tempo?

- Não sabemos o que acontece antes do tempo de Planck.

- Não sabemos detalhes de como se formaram e onde estão 
as primeiras estrelas e galáxias. (Talvez um dos ELTs ou o 
JWST conseguirá detectá-las.)



O futuro do Universo

 Se o modelo ΛCDM for certo (e não tiver nenhum ingrediente 
faltando), as galáxias se afastarão cada vez mais 
rapidamente uma da outra, até não haver mais contato 
(ligação causal) entre eles, ou seja, estaremos isolados.

 Tudo dentro das galáxias resfriará e acabará em objetos 
“mortos” (Buracos Negros, Anãs Brancas, Anãs Marrons, etc.; 
Big Freeze).

 Há teorias que afirmam que, num futuro mais distante ainda, 
tudo se desintegrará: galáxias, os objetos mortos e, por 
último, átomos e partículas elementares (Big Rip).



 Porém, nunca se sabe se não 
está faltando algum ingrediente 
na nossa teoria...

O futuro do Universo



Outros Modelos Cosmológicos

 Estado Estacionário (inicialmente o grande concorrente da 
teoria do Big Bang, elaborado por Hoyle, Gold e Bondi, os 
inventores do termo Big Bang) Estado Quasi-Estacionário, 
Universo cíclico, MOND (Modification of Newtonian 
Dynamics ou "Modificação da Dinâmica Newtoniana"),  
Universo Anisotrópico,  Quintessência, “Constante” 
cosmológico variável, Matéria e Energia Escuras Exóticas,  
Luz cansada,  Periodicidade do Redshift e Redshifts 
intrínsecos,  Hipótese dos números grandes de Dirac,  
Cosmologia do plasma, Teoria das cordas, Cosmologia de 
Branas, Multiversos e muitos, muitos outros.



Teoria das Cordas

É uma teoria, naquela as partículas puntiformes da física das 
partículas são substituídas por objetos 1D chamados cordas, e 
que descreve como estas cordas se propagam pelo espaço e 
interagem.

As propriedades da partícula tipo massa, carga, etc. São 
determinadas pelo estado de vibração da corda.

Um dos estados de vibração tornaria a partícula um inflaton, 
partícula hipotética responsável pela Inflação cosmológica 
segundo algumas versões de teorias de inflação.



Teoria das Branas

A ideia central é, que o nosso visível Universo 3D é limitado a 
uma brana dentro de um espaço com mais dimensões, o 
híper-espaço.

Se estas dimensões extras são grandes, “coisas” do nosso 
Universo podem “vazar” pra fora pelas dimensões extras, 
explicando, por que a gravitação é tão fraca comparada às 
outras forças fundamentais, e por que a Energia Escura tem 
densidade muito menor que prevista pra energia do vácuo.

Interações com outras branas podem levar a fenômenos 
observáveis na nossa brana.



Teoria do Universo Cíclico

 Nos anos 20 foi 
considerado, entre outros 
por Einstein, a possibilidade 
de a história do Universo ser 
uma sequência infinita de 
ciclos começando por Big 
Bangs e terminando em Big 
Crunches, assim evitando 
um começo do tempo.

 Mas isto violaria a segunda Lei da Termodinâmica, já que a entropia 
do Universo não aumenta neste modelo



Teoria do Universo Cíclico

 Isto implica que ciclos 
sucessivos crescem em 
amplitude e duração. 
Extrapolando de volta no 
tempo, o modelo resultaria 
num começo do tempo 
mesmo assim.



Teoria das Branas

Uma outra saída possível 
vem da cosmologia das 
branas. Nesta teoria, o 
nosso Universo faz parte de 
uma brana que colide 
periodicamente com outras 
branas dentro de um hiper-
espaço, cada colisão 
causando um novo Big 
Bang.

A Energia Escura corresponde a uma força entre as branas e 
consegue resolver os problemas do horizonte, da planura e dos 
monopolos. Esta teoria não é muito testável.



Teoria do Multiverso

É o conjunto hipotético de Universos possíveis, incluindo o 
Universo em que vivemos. Estes Universos são chamados 
Universos paralelos.
Supondo que cada um destes Universos paralelos tem Leis físicas 
diferentes, ou pelo menos valores das constantes naturais 
diferentes, poucos deles permitiriam o surgimento de vida 
inteligente (A maioria colapsaria, resfriaria muito rapidamente ou 
teria um outro fim desagradável).
O Princípio Antrópico afirma que vivemos justamente em um dos 
poucos Universos favoráveis, por que senão, não estaríamos lá 
para nos fazermos estas perguntas. 
Soa plausível, mas tem nada que possa ser testado.



Outros Modelos Cosmológicos

Mas todos estes:

- ou não são compatíveis com as observações.
- ou são mais complicados e menos plausíveis do que ΛCDM 
(não são favorecidos pela Navalha de Occam).
 
Por enquanto, o modelo ΛCDM é o mais convincente que 
temos, na opinião da maioria dos cosmólogos e astrônomos.



(Possíveis) Observações futuras

Já que uns 95 % do Universo ainda não foram identificados, 
estão sendo feitas, ou serão feitas ou planejados mais 
experimentos/observações cosmológicos:

- Os que já foram feitas, mas com maior precisão.
- Gerar e detectar as partículas exóticas da Matéria Escura em 
aceleradores de partículas, p. e. no LHC no CERN em 
Genebra (Suiça/França).

- Elaboração de detectores para a detecção direta da
Matéria Escura (difícil sem saber, o que ela é...)



(Possíveis) Observações futuras

A detecção recente de 
ondas gravitacionais pelo 
LIGO abriu uma nova 
janela observacional na 
astronomia, mas ainda 
estamos longe de detectar 
aquelas emitidas na 
inflação.
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