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Tópicos da aula

• Raios cósmicos.


• Formação e evolução do Universo


• Nucleossíntese primordial


• Matéria escura.
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Raios cósmicos
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Descoberta
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• Em 1912, Victor Hess e dois colegas a bordo de um balão 
mediram a intensidade da radiação na atmosfera até uma 
altitude de 5 km.


• Para sua surpresa, o nível de radiação ia aumentando 
conforme o balão subia.


• Sua conclusão foi que esta observação seria devido a 
uma radiação de grande penetração que adentra a parte 
superior da atmosfera.



Composição
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• Embora chamados de ‘raios’, esta radiação é composta por 
partículas eletricamente carregadas.  


• Uma variedade destas partículas já foi identificada, como 
elétrons, pósitrons, prótons e múons.


• Núcleos pesados, como por exemplo �
�  também são encontrados.


• As energias também são variadas, desde �  até 
� .

C, O, Ne, Mg,
Si, Fe, Ni

107 eV
∼ 1020 eV



Espectro de energia
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An Introduction to Modern Astrophysics

F(E) ∝ k × E−α



Fontes de raios cósmicos
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• O Sol é uma das fontes de raios cósmicos; ventos 
solares, flares e ejeção de massa coronal são eventos 
rotineiros.


• Estes raios cósmicos solares consistem em partículas de 
baixa energia.


• Íons do vento solar tem � , levando 
prótons a uma energia de � .


• Mesmo nos mais energéticos eventos de ejeção de 
massa coronal, com � , temos � .

v ∼ 750 km s−1

∼ 3 keV

v ∼ 0.1c E ∼ 10 MeV
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https://www.iop.org/explore-physics/understanding-our-environment/cosmic-rays
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https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/CosmicRay/Showers.html

Chuveiros penetrantes
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https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/CosmicRay/Showers.html

Chuveiros penetrantes
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https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/CosmicRay/ShowerDetection.html
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https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/cosmic_rays1.html

luz

partícula cósmica  carregada



Fontes de raios cósmicos
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• As fontes dos raios cósmicos mais energéticos  
(� ); nessas condições a velocidade da 
partícula é essencialmente � .


• As supernovas possuem um campo magnético ao seu 
redor. Como as partículas conseguem escapar dele?


• Eles são acelerados pelas ondas de choque provocadas 
pelas supernovas.

E ≲ 1016 eV
c



Fontes de raios cósmicos
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• A origem de raios cósmicos de maior energia 
(� ) ainda é incerta.


• Acredita-se que elas seriam aceleradas na vizinhança de 
estrelas de nêutrons e buracos negros.


• Elas também podem ter origem extragaláctica, sendo 
aceleradas por choques intergaláticos e fusões entre 
aglomerados de galáxias. 


• Há ainda a possibilidade de serem aceleradas por 
buracos negros supermassivos em outras galáxias.

E ∼ 1019 eV



Formação e evolução do Universo
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O Universo
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https://www.eso.org/public/images/eso1438b/
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Conteúdo interativo

https://htwins.net/scale2/

O Universo em várias escalas



Qual a origem de tudo isto?
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• A resposta começou com a descoberta de Edwin Hubble 
na década de 1920.

https://www.pnas.org/content/15/3/168

Velocity-Distance Relation among Extra-Galactic Nebulae. Radial velocities, corrected for solar motion, are 
plotted against distances estimated from involved stars and mean luminosities of nebulae in a cluster. The black 
discs and full line represent the solution for solar motion using the nebulae individually; the circles and broken 

line represent the solution combining the nebulae into groups; the cross represents the mean velocity 
corresponding to the mean distance of 22 nebulae whose distances could not be estimated individually.

v = H0 × D



Qual a origem de tudo isto?
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• Justificativa: o Universo estaria em expansão.

t1

t > t1

d′� = R(t) × d
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A teoria do Big Bang

Nasa/WMAP Science Team



T= 1032 graus

1016 de graus

1 bilhão de 
graus

Formação dos atomos

Formação dos elementos leves

Formação das galáxias

Formação do sistema solar

Vida na Terra 



Pilares observacionais da teoria do 
Big Bang
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• O Universo está em expansão.


• Presença de uma radiação cósmica de fundo 
caracterizada por � .


• A abundância de elementos leves ( � ) formados 
na nucleossíntese primordial.

T ∼ 2.7 K

He, Li, D



Pilares observacionais da teoria do 
Big Bang
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Em 1964, Arno Penzias e Robert Wilson 
descobrem a radiação cósmica de fundo.



Nucleossíntese primordial
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afastamento das galáxias

Lei de Hubble

expansão do Universo

teoria do Big Bang
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presente

passado

temperatura
densidade



Assimetria bárions/anti-bárions
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• Em � , quarks e anti-quarks são criados e 
destruídos, mantendo um estado de equilíbrio.


• Nesta época, eles têm aproximadamente a mesma 
abundância que os fótons.


• Entretanto, observamos hoje que a abundância de quarks 
(bárions) é muito superior à de anti-quarks (anti-bárions).


• Logo, no passado, deveria haver uma assimetria entre 
bárions e anti-bárions .

kT ∼ 100 GeV



Assimetria bárions/anti-bárions
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• Podemos fazer uma estimativa desta assimetria:
nb densidade numérica de bárions

nb̄ densidade numérica de anti-bárions

nγ densidade numérica de fótons

(nb − nb̄)a3 = (nb0
− nb̄0

)a3
0 ≈ nb0

a3
0

passado presente

nb0
≫ nb̄0

nγa3 = nγ0
a3

0

passado passado



Assimetria bárions/anti-bárions
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• Assim, a assimetria no Universo primordial seria:

nb − nb̄

nb + nb̄
≈

nb − nb̄

2nγ
≈

nb0

2nγ0

≈ 5 × 10−10

• Para cada �  bárions, havia 1 anti-bárion.


• Sem assimetria, bárions e antibárions se destruiriam na 
forma de fótons. 

∼ 10−9



Assimetria bárions/anti-bárions
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• Hipóteses para esta assimetria:
• condição inicial do Universo.


• surgimento após o Big Bang.

• Há três condições para o surgimento da assimetria:
• processos que não conservam o número de bárions.


• processos que não conservam a relação carga-paridade; esta violação, que é 
observada em interações fracas do méson K0, tornaria possível a preferência 
pela produção de bárions.


• Universo fora do equilíbrio térmico; esta condição deve ocorrer nas transições d 
fase ao longo da expansão do Universo.

• A época candidata para a bariogênese é a transição de 
fase eletrofraca  ( � ).kT ≈ 100 GeV



Nucleossíntese primordial
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• Até o Universo completar alguns segundos de vida 
(� ), as reações nucleares fortes fracas 
mantém as componentes do Universo em equilíbrio 
� ).


• Quando t = 1s, é iniciada a nucleossíntese primordial, 
pois as interações fracas deixam de prevalecer.

kT ∼ 1 MeV

p, n, e−, e+, ν, γ



Nucleossíntese primordial
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• Reações que mantém o equilíbrio próton-nêutron

• Com a temperatura diminuindo, o equilíbrio se desloca, 
favorecendo a formação dos prótons.

nn

np
= exp −

[mn − mp]c2

kt

n + νe ⇌ p + e−

p + ν̄e ⇌ n + e+

n ⇌ p + e− + ν̄e

[mn − mp]c2 = 1293 MeV

T ≈ 1012 K → nn /np ≈ 0.985
T ≈ 1010 K → nn /np ≈ 0.2 (t = 1 s)



Nucleossíntese primordial
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• Abaixo de � , as reações ocorrem numa 
velocidade  que não é mais suficiente para manter o 
equilíbrio e a razão próton/nêutron  se mantém em 
cerca de 0.2

T ≈ 1010 K

Lima Neto 2019



Nucleossíntese primordial
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• Há a formação do fundo cosmológico de neutrinos.

• As reações envolvendo a força fraca terminam e isso 
leva ao fim do equilíbrio entre elétrons e neutrinos:

e− + e+ ⇌ νe + ν̄e



Nucleossíntese primordial
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• Há produção de deutério (D, � ), mas ela acaba sendo 
fotodissociado e núcleos mais pesados mais estáveis  
(� ) não têm tempo de serem formados.


• Quando t = 3 minutos, a temperatura baixa o o deutério 
deixa de ser fotodissociado; a nucleossíntese prossegue.

2
1H

3H,3 He
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Cadeia de reações que ocorrem na nucleossíntese primordial. Os núcleos pontilhados são instáveis. 
Os núcleos �  e �  são radioativos, mas com meia vida superior à duração da nucleossíntese 

primordial (12.33 anos e 53.29 dias, respectivamente). Extraído de Lima Neto 2019.
3H 7Be

Cadeia de reações



Cadeia de reações
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• Devido à inexistência de isótopos estáveis com número 
massa igual a 5 e 8, a formação de elementos mais 
massivos que o hélio ( � ) é dificultada.


• Os núcleos mais pesados que o do boro não são 
formados, já que a temperatura caiu o suficiente para que 
tais reações ocorram. Por exemplo:

4
2He

Lima Neto 2019

4He +4 He +4 He →12 C
4He +8 B →12 C
não ocorre pois �  tem meia vida muito curta.8B
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Lima Neto 2019

Abundância primordial



Verificações observacionais
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• As abundâncias primordiais previstas pela nucleossíntese 
são um dos pilares observacionais da teoria do Big Bang.


• Para medirmos observacionalmente esta abundância 
primordial, devemos observar regiões pobres em metais, 
onde os efeitos da nucleossíntese estelar (como a 
destruição do deutério e do � ) são minimizados.7Li



A matéria escura
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Problema da matéria faltante
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• Em 1935, o astrônomo Zwicky nota que “falta matéria” no 
aglomerado de Coma.


• Ele sugere que a maior parte da matéria não seria 
luminosa.


• A contribuição da massa “luminosa” seria cerca de 10 
vezes menos que a massa “dinâmica”.


• A massa “faltante” ficou conhecida como matéria escura.     



Problema da matéria faltante
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• Na década de 1970, Vera Rubin nota o chamado problema 
da curva de rotação em galáxias espirais.



Problema da matéria faltante
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1. Discrepância na determinação da massa de aglomerados 
de galáxias;


2. Diferença na curva de rotação de galáxias;


3. A evolução das estruturas de um Universo formado 
unicamente por matéria comum não levaria ao estado 
atual.
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matéria escura 

Matéria exótica que só interage gravitacionalmente e se 
manifesta somente em grandes escalas.
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recombinação
era da matéria Um Universo formado somente de 

bárions não teria a aparência que 
observamos hoje!

CDM + bárions

somente bárions

Evolução das estruturas no Universo
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A natureza da matéria escura

• Este é um dos maiores mistérios da Física atual.


• Apesar de sentirmos seus efeitos (interação gravitacional), 
não sabemos o que é, de fato, a matéria escura.


• Duas correntes para explicar a natureza da matéria escura: 
(1) modificações na teoria da gravidade (do inglês, MOND; 
força variante com a escala considerada) ou (2) um novo 
tipo de partícula exótica.
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O aglomerado Bala

https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0608407.pdf

A maior parte da massa não 
coincide com a posição espacial da 

matéria bariônica.  Com esta 
descoberta nos anos 2000 a MOND 

perdeu força.



�49

Candidatos a matéria escura



!

Candidatos a matéria escura
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• Weakly interacting massive particles (WIMPs).


• Axions.


• Neutrinos estéreis.  
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Propriedades da matéria escura
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matéria escura ➪ lentes gravitacionais 

gás intra-aglomerado (bárions) ➪ raios-X

Fusão do aglomerado Bala (Bullet Cluster - 1E 0657-558)

fusões entre aglomerados de galáxias são excelentes laboratórios  para o estudo da 
matéria escura, se comportando como grandes colisões de partículas.

Constituição em massa de 
um aglomerado de galáxias:


80% matéria escura

15% gás quente

5% galáxias
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Aglomerado em fusão Abell 1758NE 
(Monteiro-Oliveira et al. 2017a)

Harvey et al. 2015
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Propriedades da matéria escura






