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Resumo 

Neste trabalho obteremos vínculos astrofísicos e cosmológicos em modelos de física de 

partículas. Estudaremos o processo 77 —)■ i/P previsto em extensões do Modelo Padrão, 

usando-o como mecanismo de perda de energia estelar em Supernovas e em Gigantes Ver- 

melhas, e obteremos vínculos sobre esta reação. 

Consideraremos o processo S/F —)• 77 , onde S/P são bósons escalares / pseudoescala- 

res leves que decaem em fótons, e que se encontram presos em halos galáticos. Esses fótons 

poderiam ser os responsáveis pelo background extragalático de fótons medido observacio- 

nalmente. Isso nos dá alguns vínculos ou na massa ou na constante de acoplamento desses 

bósons, dependendo do modelo considerado. Em seguida obtém-se vínculos considerando 

esses fótons como responsáveis pela ionização de certas regiões HI do meio intergalático. 

Finalmente obtém-se vínculos na densidade de buracos negros primordiais, partindo-se 

da hipótese de que os fótons que surgem devido ao processo de evaporação desses buracos 

negros são responsáveis pela ionização de nuvens HI do meio intergalático. 

Palavras chave: Pseudoescalares Leves, Perda de Energia Estelar, Supernovas, Ionização 

de regiões HI, Matéria Escura, Buracos Negros Primordiais. 

Área de conhecimento : 1.05.03.03-0 ; 1.04.04.04-0 ; 1.04.02.00-4. 
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Abstract 

In this Work we obtain astrophysical and cosmological bounds in particle physics models. 

VVe will study the process 77 —)■ vV considered in extensions of the Standard Model, and 

use it as a energy loss mechanism in Supernovae and Red Giants,we are able to obtain 

bounds on this reaction. 

We will consider the process 5/R —)• 77, where S/P are light scalar / pseudoscalar 

bosons bounded in galactic halos. These photons could be responsible for the extragalactic 

background light observationaly measured. This hipothesis give us bounds in the mass and 

coupiing constant of these bosons, depending on the model we consider. In the same way, 

we obtain bounds considering these photons responsible for the ionization of certain HI 

regions of the intergalactic médium. 

Finally we obtain bounds in the primordial black holes density from the hipothesis that 

the ionization of certain HI regions are due to photons created in black holes evaporation. 

Keywords: Light Pseudoscalars, Stelar Energy Loss. Supernovae. Ionization of HI re- 

gions. Dark Matter. Primordial Black Holes. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste trabalho estudaremos vínculos em massas e constantes de acoplamentos de in- 

terações previstas em modelos de física de partículas obtidos a partir da astrofísica e da 

cosmologia. 

Um dos métodos astrofísicos que usaremos para colocar vínculos em propriedades de 

partículas, será o argumento de perda de energia estelar: partículas novas com pequena 

massa, ou então neutrinos com novas propriedades seriam produzidos no interior de estrelas, 

e fazendo-se a hipótese de que essas partículas interagem muito fracamente com a matéria 

e a radiação, elas escapariam livremente da estrela, drenando dessa maneira sua energia 

e portanto, alterando o curso da sua evolução. A primeira aplicação desse argumento foi 

feita por Sato e Sato [1] em 1975 para encontrar vínculos na constante de acoplamento de 

partículas de Higgs leves. 

Essa idéia já havia sido empregada por Natale [2], considerando o processo 77 —)■ 7t° —> 

uü e obtendo vínculos no acoplamento do pion com os neutrinos usando a perda de energia 

na Supernova SN1987A. Esse processo poderia ser importante como mecanismo de perda 

de energia pois o banho térmico de fótons teria energia suficiente para formar pions em 

I 



Capítulo 1. Introdução 

abundância, próximo da ressonância . No entanto mostraremos que esse processo não é 

relevante para a Supernova pois o 7t° é fortemente absorvido pelo meio estelar devido a 

sua alta densidade. Mostraremos também que esse processo nâo é aplicável em cosmologia, 

basicamente pelas mesmas razões. 

Em estrelas mais frias tal como em uma Gigante Vermelha, poderiamos ter um pro- 

cesso semelhante a aquele envolvendo o pion e que se encontra na ressonância. Para esse 

processo consideraremos um modelo [3] que introduz um majoron com massa da ordem 

de KeV. Consideraremos o majoron como tendo uma massa de 1 KeV e calcularemos a 

perda de energia de uma Gigante Vermelha através do processo 77 ^ J —>• uü .Sabemos 

que para a temperatura tipica dessa estrela a energia térmica média é kT ~ 10 KeV^ e 

consequentemente o processo considerado estará na ressonância para uma massa de alguns 

KeV. 

Diversos autores propõe teorias em que o Modelo Padrão é apenas um limite de baixa 

energia de interações mais fundamentais caracterizadas por um grande valor da escala 

de massa A. Se essa nova física realmente existir, pode-se esperar que algum tipo de 

interação efetiva leve a discrepâncias com relação a resultados obtidos no Modelo Padrão. 

Um exemplo de uma interação desse tipo nos é dada por modelos compostos [4], e uma das 

mais importantes previsões desse modelo é a existência de estados excitados de fermions. 

Consideraremos então o processo 77 —> í/F , com a troca de excitações fermionicas com spin 

I ou I via canal t, como mecanismo de perda de energia estelar para a Gigante Vermelha. 

Um outro método astrofísico que utilizaremos é o que considera o fluxo de fótons res- 

/ / 
ponsáveis pela ionização de regiões HI. E possivel medir-se indiretamente a taxa de ionização 

do hidrogênio nessas regiões, e a partir dai encontrar um vínculo superior na quantidade 
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de fótons que atravessam essas regiões. Considerando os dados observacionais, Reynolds 

et al.[26] foram capazes de colocar um limite superior no fluxo de fótons responsáveis pela 

ionização do hidrogênio no espaço intergalático na época atual. 

Outro método que também considera um fluxo de fótons medido observacionalmente, é 

o que parte da hipótese de que o background extragalático de fótons é o campo de radiação 

cosmológica produzido pelas galáxias. 0 método de se calcular esse background foi desen- 

volvido por Wesson et al. [5]. Eles mostraram que para uma determinada partícula can- 

didata a matéria escura, que emita fótons, a intensidade do background de fótons depende 

apenas do espectro de emissão e da densidade de fontes que estão radiando. Se supormos 

que temos uma distribuição cosmológica dessas partículas, e que elas estão concentradas 

em halos galáticos, esses halos irão constituir as nossas fontes de fótons, e assim usando 

dados de observações astronômicas desse fluxo, podemos colocar vinculos em propriedades 

dessas partículas que estarão emitindo esses fótons. Este limite irá vincular modelos com 

partículas que decaem em fótons. 

Consideramos dois tipos de partículas que emitem fótons e que poderiam ser candidatas 

a matéria escura. 

A primeira partícula que foi proposta por Massó e Toldrà [6] e é baseada na hipótese de 

termos uma partícula pseudoescalar (p, que se acople com fótons da mesma maneira que o 

axion. Esta nova partícula, dependendo da sua constante de acoplamento, poderia induzir 

algum sinal positivo em experimentos que procuram por axions. Por hipótese essa partícula 

seria um pseudoescalar leve que se acople exclusivamente com fótons. diferindo portanto 

do axion que se acopla com leptons e quarks. Consideraremos então, a contribuição do 

processo 0 —>■ 77 para o background extragalático de fótons. Partiremos da hipótese 
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que esses pseudoescalares estão presos apenas em halos galáticos, e que esses halos são as 

fontes de nosso background extragalático de fótons. Comparando com dados observacionais, 

podemos estabelecer uma região para e g, onde 0 pode constituir a matéria escura 

galática. 

Os fótons que aparecem no decaimento de 0, agora considerada como um candidato a 

matéria escura cosmológica, poderiam ser também responsáveis pela ionização de regiões 

HI, e portanto também limitados pelo grau de ionização dessas regiões. 

Um outro possível candidato a matéria escura em halos galáticos são escalares ou pseu- 

doescalares leves que aparecem em teorias de supergravidade [7]. Essas partículas se aco- 

plam com fótons e podem gerar um background de fótons através do processo S/P —>■ 77. 

Estudamos então a contribuição desse processo ao background extragalático de fótons su- 

pondo que essas partículas formem a matéria escura e estejam presas em halos galáticos, 

e novamente que esses halos são as nossas únicas fontes de radiação. Estabelecemos então 

um vínculo para a sua constante de acoplamento com os fótons. Esse vínculo nos permite 

obter um limite na massa do gravitino m3/2 , usando-se o vínculo experimental na massa 

do fotino m~ . 

Seguindo nesse argumento de ionização e de fluxo de fótons gerados por determinadas 

fontes, analisaremos um objeto astrofísico muito importante, e que também é capaz de 

emitir fótons através de processos conhecidos, são os chamados buracos negros primordiais. 

Uma definição elementar de um buraco negro, é a de uma região do espaço-tempo 

na qual o potencial gravitacional excede o quadrado da velocidade da luz. Isto é apro- 

ximadamente o mesmo que dizer que uma certa massa M. está confinada dentro de uma 

superfície crítica (o horizonte de eventos com um raio tipico GM /c^). A fim de alcançar 
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uma tal compactificação, um objeto astronômico deve sofrer um completo colapso gravi- 

tacional. Buracos negros tem a densidade p oc Aí“^, e abrangem um espectro de massa 

muito grande, desde buracos negros primordiais até buracos negros super massivos. 

0 que efetivamente irá nos interessar são os mini buracos negros, ou os chamados 

buracos negros primordiais. Embora não exista ainda nenhuma evidência observacional 

direta da existência desses objetos, eles podem existir como uma herança dos instantes 

iniciais do Universo, quando este estava a uma densidade super-nuclear. 0 processo de 

evaporação quântica descoberto por Hawking [8] é significativo para buracos negros com 

massa próxima de e raio menor que 1 fermi. A evaporação completa desses objetos 

ocorre em uma escala de tempo da ordem de 10^° anos. 

Utilizaremos o vínculo no fluxo de fótons em nuvens HI, para colocar um limite superior 

na densidade de buracos negros primordiais. Supomos que os fótons responsáveis pela 

ionização do hidrogênio sejam provenientes unicamente de buracos negros primordiais que 

evaporam segundo o processo de Hawking. 

No capítulo 2 consideraremos alguns aspectos da astrofísica e da cosmologia relevantes 

aos assuntos estudados neste trabalho. No capítulo 3 estudaremos o processo 77 —>■ uü em 

astrofísica e cosmologia e todos os vínculos que podem ser obtidos sobre esta reação. Em 

particular analisaremos o processo de absorção forte que torna esse processo inoperante 

em muitas situações já analisadas anteriormente. No capítulo 4 analisaremos os vínculos 

astrofísicos que podem ser obtidos do processo SjP ^ 77, onde S/P são escalares ou 

pseudoescalares muito leves. Esses vínculos são obtidos supondo que esses pseudoescalares 

estão presos em halos galáticos e que os fótons que tem origem nesse decaimento são os 

responsáveis pela ionização de regiões HI, e pela origem de um background extragalático 
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de fótons. No capítulo 5 usamos a hipótese de que essas regiões HI são agora ionizadas 

por um fluxo de fótons provenientes da evaporação de buracos negros primordiais. Isto 

nos dará um vínculo na densidade de buracos negros primordiais. Nossas conclusões estão 

sumarizadas no capítulo 6. 



Capítulo 2 

Aspectos de Astrofísica e Cosmologia 

2.1 Introdução 

Utilizaremos vários argumentos envolvendo astrofísica e cosmologia para obter vínculos 

em física de partículas, e portanto neste capítulo faremos uma breve introdução aos objetos 

que consideraremos nos próximos capítulos. 

Basicamente usaremos três argumentos para obter vínculos em física de partículas: o 

argumento de perda de energia estelar, que aplicaremos apenas para Supernovas e Gigantes 

Vermelhas, o argumento de ionização de regiões HI, e o argumento cosmológico que limita a 

contribuição para a densidade de energia do início do Universo de qualquer nova partícula 

em termos do número efetivo de neutrinos leves equivalentes. 

Discutiremos brevemente a seguir estes três argumentos. 0 leitor com experiência em 

astrofísica e cosmologia pode se dirigir diretamente aos próximos capítulos. 

13 
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2.2 Perda de energia estelar 

Existem vários objetos estelares, com propriedades bem conhecidas que poderiam nos 

fornecer vínculos em física de partículas. Consideremos as propriedades principais de alguns 

deles: 

Centro do Sol no modelo solar standard: Ele é não degenerado e não relativístico, 

tem uma temperatura de 1.55 x lOCK = 1.3 KeV , uma densidade de aproximadamente 

156 g cm~^ e uma densidade de elétrons de 6.3 x 10^^cm“^ . 

Núcleo de estrelas pertencentes ao ramo horizontal (HB): O núcleo dessas estrelas é 

não degenerado e não relativístico, sua temperatura é da ordem de 10*/C = 8.6 KeV , sua 

densidade é de aproximadamente 10‘^g cm~^, e é composto principalmente de 

A densidade de elétrons é 3.0 x 10^^cm“*. 

Núcleo de Gigantes Vermelhas no instante anterior ao íiash de hélio: O núcleo dessas 

estrelas é degenerado, e as partículas ali presentes tem um acoplamento muito fraco com o 

núcleo. A temperatura é da ordem de 8.6 KeV, a densidade de ~ 10*^' cm~^, a composição 

é predominantemente e a densidade de elétrons é 3.0 x 10^^cm~*. 

Anãs Brancas: O núcleo dessas estrelas é altamente degenerado, sendo que as partículas 

ali presentes são fortemente acopladas a esse núcleo. A temperatura está no intervalo 

10* - 10'A' = 0.09 — 0.86 KeV , sua densidade é 1.8 x lO^^f cm“* , sua composição é 

predominantemente (C^^e e a densidade de elétrons é 5.3 x 10^®cm“*. 

Núcleo de Supernovas: O núcleo de uma supernova é composto de partículas rela- 

tivísticas. .4 temperatura desse núcleo está no intervalo 20 — 60 MeV, a densidade é 

10^*5- cm~^e a densidade de elétrons é de 1.8 x 10**cm“*. 



Capítulo 2. Aspectos de Astrofísica e Cosmologia  15 

Todos esses objetos estelares estão perdendo energia de maneiras diferentes, e portanto 

em princípio qualquer um deles poderia ser usado para obter vínculos em física de partículas. 

Realmente isso ocorre, todos esses objetos são usados para encontrar vínculos a partir da 

hipótese de que um determinado processo de perda de energia ocorra predominantemente 

em relação a todos os outros. 

0 mecanismo de perda de energia que consideraremos nos capítulos subsequentes será 

77 —>• X -> , onde X poderá ser um pion ou um majoron leve.Veremos mais adiante 

que esse processo estará em ressonância desde que a energia dos fótons seja ~ ^ . 

Como o 7T° tem uma massa de 134.97 MeV, e o nosso majoron tem uma massa de 1 KeV, 

devemos então escolher objetos estelares que tenham temperaturas da ordem de 67 MeV 

para o pion e da ordem de 1 KeV para o majoron, o que nos leva a Supernova para o pion, 

e a gigante vermelha para o majoron. 

2.2.1 Supernovas 

Acredita-se que estrelas de nêutrons nascem em explosões de supernovas do tipo II, 

que ocorrem quando uma estrela de massa excedendo ~ lOM© desenvolve um grande 

núcleo de ferro que não produz mais energia através da queima nuclear [9] . No instante 

do colapso, uma estrela desse tipo consiste de um núcleo de ferro de ~ 1.3Mq , a uma 

densidade de ~ lO^^g cm'^ e a uma temperatura de ~ 7.6 x 10^A' = 0.66MeV, de uma 

estrutura envolvendo o núcleo de^^ 3ih/0 com varias camadas em que ainda ocorre a queima 

nuclear, e um envelope de hidrogênio e hélio. Neste ponto o meio irá se tornar instável com 

relação a duas reações, a fotodissociação do ferro 7 -|- Fe —>■ 13o; -f- 4n, e a captura de 

elétrons e“ -|- p —>■ n + Ug [9] • A primeira dessas reações é endotérmica e portanto absorve 
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energia, enquanto que os neutrinos produzidos na segunda irão escapar livremente, também 

drenando a energia da estrela. Portanto, um aumento da compressão não mais terá o efeito 

de aumentar a pressão o suficiente para suportar o núcleo, fazendo com que essas reações 

ocorram a uma taxa enorme, e que ocorra um colapso em direção ao centro da estrela. 

Conforme o núcleo vai se tornando cada vez mais quente e denso, neutrinos vão ficando 

presos a uma densidade de ~ 3 x 10“^' cm~^. ou seja o caminho livre médio desses neutrinos 

torna-se menor que o raio do núcleo, e a partir dai eles são levados pelo material que está 

colapsando. A queda desse material em direção ao centro só para quando o meio atinge 

densidade nuclear. A repentina interrupção do colapso leva a formação de uma onda de 

choque em uma camada de massa de aproximadamente 0.9 Mq ,situada no interior do 

núcleo de ferro. Essa onda de choque move-se para fora, depositando energia e dissociando 

os núcleos no meio em que ela passa. Quando ela atinge a neutrinosfera, ou seja, a camada 

até onde os neutrinos ficam presos, a dissociação dos núcleos leva a um repentino decréscimo 

na seção de choque coerente dos neutrinos, e portanto a uma quebra na luminosidade 

de neutrinos. Quando a onda de choque alcança o núcleo de ferro depois de 1 s, uma 

protoestrela de nêutrons se formou, e cerca de metade da sua energia de ligação já foi 

emitida. A evolução posterior pode ser vista como um fenômeno de resfriamento. A estrela 

é agora essencialmente suportada pela pressão de degenerescência, de maneira que qualquer 

evolução térmica posterior (resfriamento) não irá alterar profundamente a estrutura da 

estrela. 

Pode parecer que a emissão de neutrinos a partir de uma esfera de neutrinos fixa, emiti- 

dos com um espectro térmico durante vários segundos, seja uma simplificação excessiva. No 

entanto tal modelo é detalhado o suficiente para permitir uma comparação com os dados 
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da observação de neutrinos vindos da SN 1987A. Vários autores usando os dados da ref. 

[10], confirmam perfeitamente o modelo standard para a formação de estrelas de nêutrons, 

e em particular confirmam os valores esperados para a temperatura na esfera de neutrinos, 

a escala de tempo de resfriamento, e o que é fundamental para nós a quantidade total de 

energia radiada em neutrinos. 

iog,o(g,) 

Figura 1 : Dependencia esquemática da luminosidade exótica Lx, da constante 

de acoplamento gx ■ No intervalo < g < o novo mecanismo de perda 

de energia iria exceder a luminosidade de neutrinos. 

Para compreendermos como a SN1987A pode nos fornecer vínculos em novos fenômeix is 

que levam ao resfriamento estelar, usaremos um argumento geral. Vamos supor a existência 

de uma nova partícula, X, leve o suficiente para ser termicamente produzida no núcleo 

da supernova, mx < 10 MeV ,e que interage mais fracamente que os neutrinos. Se a 

interação dessas partículas X é forte o suficiente para que elas fiquem presas, elas serão 

emitidas termicamente a partir de uma esfera-X com um raio Rx < Rv ,{ Rv é o raio da 

neutrinosfera ) .Pela lei de Stefan-Boltzmann, o fluxo total, Lx ,a partir dessa emissão de 

corpo negro se comporta como R\T'^ {Rx)- Para uma estrela de nêutrons nascente, R?T'^ 

é uma função decrescente do raio de forma que Lx > L.y , ou seja, Lx aumenta com o 

decréscimo da intensidade de acoplamento, gx , dessas partículas. 
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Se gx for tão pequena que o caminho livre médio de X excede o raio da estrela de 

nêutrons, essas partículas serão emitidas a partir de todo o volume da estrela. Neste caso 

Lx será dominada por algum processo específico, e portanto será proporcional a 5-1 de 

forma que Lx irá agora decrescer com a diminuição da intensidade da interação. Isto nos 

deixa um intervalo de intensidades de acoplamento onde as novas partículas dominariam 

a emissão da estrela de nêutrons nascente, um argumento geral observado em Ellis e Olive 

[12] e em Raffelt [13] . 

Observacionalmente isso significa que a energia total emitida em neutrinos seria redu- 

zida, e a escala de tempo de resfriamento seria diminuida. No entanto o que ocorre é que a 

quantidade total de energia emitida em neutrinos é relativamente insensível a intensidade 

de acoplamento de X. Isso ocorre porque cerca de metade da energia emitida em neutrinos 

é emitida imediatamente após a onda de choque alcançar a neutrinosfera, quando a disso- 

ciação de grandes núcleos leva a um repentino salto no caminho livre médio dos neutrinos. 

A emissão ( volumétrica ) de partículas X será no entanto tipicamente dominada pelo in- 

terior do núcleo onde as densidades são as mais altas. Essa parte do núcleo está no início 

em temperaturas relativamente baixas, e então a emissão de partículas X começa lenta- 

mente conforme a energia se difunde para o interior do núcleo, e será importante durante 

a chamada fase de resfriamento exponencial, após o primeiro pulso de neutrinos. 

Novas formas de perda de energia irão competir com o resfriamento por neutrinos, 

principalmente após o primeiro pulso deles, e devem encurtar a largura desse sinal. Neste 

ponto, o principal observável para vincular parâmetros de partículas é a duração do sinal 

de neutrinos. Para um certo intervalo de constantes de acoplamento, essas novas partículas 

X podem diminuir substancialmente o sinal medido. 
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Em geral, a duração observada da emissão de neutrinos nos diz que Lx irá exceder em 

muito Ly e devido ao fato de termos ~ 3 x lO^^erg /s durante a fase de resfriamento 

exponencial. e ainda porque a massa do núcleo é ~ 1 Mq , um vínculo em propriedades 

de novas partículas é obtido impondo-se que a taxa de energia na forma de partículas X , 

ex < lO^^er^ . A nova taxa de perda de energia deve ser calculada nas condições 

do núcleo, densidade p ~ 0.8 x cm~^,e temperatura T r\j (30 — 60)MeV". Este critério 

simples se aplica apenas para o caso de escape livre, enquanto que não existe nenhum 

critério simples para o caso do regime de aprisionamento. 

2.2.2 Gigantes Vermelhas 

A evolução de estrelas de pequena massa consiste de várias fases distintas,com pro- 

priedades superficiais características (luminosidade, temperatura e raio) [9] . Quando essas 

estrelas se formam, elas se contraem, até que o seu interior seja tão quente que a queima 

de hidrogênio seja iniciada, substitutindo assim a energia térmica que a estrela perde cons- 

tantemente devido a sua radiação superficial. Neste ponto a estrela alcança um estado de 

equilíbrio que é governado pelo teorema do virial. Isto significa que uma contração poste- 

rior leva a um aumento no aquecimento, aumentando assim a queima nuclear, aumentando 

a pressão e por fim levando a expansão. Expansão fora da posição de equilíbrio leva a 

resfriamento, uma queda nas taxas de queima de combustível, uma queda na temperatura 

e pressão e então a contração. Esta troca sútil é descrita por equações de estrutura estelar. 

Estrelas com uma massa maior tem um potencial gravitacional médio maior, uma tempe- 

ratura interna maior e portanto uma luminosidade maior. Pode-se aproximar L oc M'*. 

Como sabemos é costume discutir as propriedades superficiais de estrelas por meio 



20 Capítulo 2. Aspectos de Astrofísica e Cosmologia 

do diagrama Hertzsprung-Russel. Em um diagrama desse tipo, estrelas que queimam hi- 

drogênio ocupam uma posição diagonal chamada de sequência principal. Estrelas com 

diferentes massas ocupam lugares diferentes na sequência principal. Durante a fase em 

que a estrela está evoluindo na sequência principal, a luminosidade e a temperatura su- 

perficial permanecem aproximadamente constantes, de maneira que uma estrela de massa 

fixa permanecerá quase no mesmo lugar nesse diagrama durante toda a fase de queima do 

hidrogênio. 

Uma vez que termina o hidrogênio no centro da estrela, um núcleo de hélio se forma 

suportado pela pressão de degenerescência dos elétrons, enquanto o hidrogênio queima 

em uma casca. Este desenvolvimento é acompanhado por uma expansão das camadas 

superficiais, levando a uma temperatura superficial reduzida e a uma mesma luminosidade. 

Estrelas nesta fase são conhecidas como subgigantes. Tais estrelas se caracterizam por 

terem um núcleo que se contrai e se torna mais e mais degenerado, e um envelope em 

expansão [9] . 

Conforme o núcleo degenerado de hélio cresce em massa , o potencial gravitacional na 

sua superfície será dominado pela sua própria massa e não pela massa total da estrela; 

a contribuição de todo o envelope vai se tornando cada vez menos importante. Além do 

núcleo degenerado de hélio, o meio ainda se suporta através da pressão térmica contra 

a gravidade do núcleo que determina a temperatura e a taxa de queima do hidrogênio. 

Portanto conforme a massa do núcleo cresce, a temperatura do núcleo e a luminosidade 

do hidrogênio aumentam enquanto o envelope ainda se expande com decréscimo da tem- 

peratura superficial, e a estrela se move no ramo das gigantes vermelhas. E interessante 

notar que as condições no interior de uma estrela da sequência principal são determinadas 



Capítulo 2. Aspectos de Astrofísicã e Cosmologia 21 

por propriedades globais da estrela, as propriedades da gigante vermelha são determinadas 

pela massa do núcleo, de forma que a posição da estrela no ramo das gigantes vermelhas é 

determinada apenas pela massa do núcleo. 

Eventualmente quando a massa do núcleo atinge ~ O.oMq , a densidade e a temperatura 

são tão altas ( p ~ lífg cm~^ e E ~ 10* A') que a reação triplo alfa , 3 He‘^ , torna-se 

mais e mais importante. A taxa para essa reação é extremamente sensível a densidade e 

a temperatura, de forma que pode-se falar de um ponto de ignição muito específico. Este 

evento é chamado de flash do hélio [9] . 

Um equilíbrio que se auto regula é alcançado somente quando o núcleo se expandir 

até uma densidade de ~ cm“*, embora ele permaneça a uma mesma temperatura 

( 10®A' ). O núcleo estelar é agora muito parecido com o de uma estrela da sequência 

principal, exceto que o hélio queima no seu centro ao invés de hidrogênio, e que a queima 

é governada pela massa do núcleo que faz o mesmo papel que o da massa total em uma 

estrela da sequência principal. O hidrogênio ainda queima em uma camada, e o envelope 

está ainda se expandindo, de maneira que a luminosidade que vem dessa camada é ainda 

determinada pela massa do núcleo. Devido a expansão do núcleo durante o flash do hélio, 

o potencial gravitacional é menor, e correspondentemente a queima do hidrogênio também 

será menor, embora essa queima ainda domine a luminosidade total de uma estrela que 

queima hélio. A ignição do helio, leva portanto a uma dramatica redução da luminosidade 

total, e a uma repentina quebra no ramo das gigantes vermelhas que é caracterizada por 

uma luminosidade máxima neste ponto. Observa-se também que o flash do hélio ocorre 

upenas em estrelas com iVI ^ 2.2Í1'Í^0 porque estrelas mais massivas nunca sao capazes de 

desenvolver um núcleo de hélio completamente degenerado [61] . 
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Uma das maneiras de se encontrar vínculos em física de partículas é considerar a su- 

pressão do flash de hélio devido a emissão de partículas [61] . Se o núcleo de uma gi- 

gante vermelha próxima do flash do hélio produzir um grande fluxo de neutrinos ou outras 

partículas, o resfriamento resultante irá retardar a ignição do hélio até que densidades maio- 

res sejam alcançadas ou seja, até que o núcleo alcance uma massa maior. Por exemplo, a 

perda de energia por neutrinos causa um aumento da massa do núcleo de ~ 0.03AÍ0.Desde 

que a condução por elétrons é eficiente para se transportar calor da camada onde queima 

o hidrogênio para o centro, e desde que o núcleo também aqueça devido a diminuição da 

energia gravitacional, pois ele se contrai devido ao aumento da massa, a taxa de perda de 

energia deve ser suficientemente eficiente para competir com esses mecanismos de aqueci- 

mento. Para uma taxa de perda de energia suficientemente grande, o flash do hidrogênio 

será tão retardado que a fronteira da camada de queima do hidrogênio alcançará a superfície 

' estelar, e por consequência o flash do hélio nunca ocorrerá. Isso faria com que a estrela 

se tornasse diretamente uma anã branca de hélio depois de subir no ramo das gigantes 

vermelhas, contrário as observações de estrelas do ramo horizontal. 

Este argumento da supressão do flash de hélio foi usado pela primeira vez por Dearborn, 

Schramm e Steigman [14] , que seguiram a evolução de gigantes vermelhas numericamente e 

verificaram os efeitos da emissão de axions. Mais tarde, corrigindo um erro nesse trabalho, 

Raffelt e Dearborn [15] encontraram que o flash de hélio nunca seria suprimido pela emissão 

de axions. No entanto eles encontraram um novo vínculo no acoplamento axion-fóton, 

porque a emissão de axions diminuiria o tempo de vida de estrelas do ramo horizontal. 

Se o flash do hélio ocorrer, apesar da emissão de partículas, o caminho que a estrela 

irá seguir posteriormente durante a sua evolução pode mudar muito. Quando a estrela 
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encontra a sua nova estrutura de equilíbrio com um núcleo queimando hélio, ela ainda 

emite partículas. Esta emissão pode ser maior ou menor quando comparada com a gigante 

vermelha antes do ílash. A energia drenada por emissão de partículas deve ser suprida por 

reações nucleares. 

De acordo com o tratamento análitico feito por Frieman et al. [16], uma estrela ajustada 

a perda de energia por neutrinos ou axions, tem uma estrutura similar a aquela do modelo 

em que não ocorre perda dessa forma, porque é necessário apenas uma pequena contração 

para aumentar a temperatura e portanto a taxa de queima nuclear para compensar a 

energia perdida pelo fiuxo de partículas. O efeito dominante devido a perda de energia 

será, portanto um aumento no consumo de combustível nuclear, reduzindo o tempo de 

vida da queima do hélio, por um fator L^a{Lx + , onde é a luminosidade 

da partícula exótica enquanto Lsa é a energia total produzida no núcleo se não houvesse 

perda por partículas, L^a ~ 15E© . A redução pode ser ainda maior se a emissão de 

partículas retardar o ílash do hélio de forma que o núcleo de hélio seja maior que o standard, 

diminuindo ainda mais tne- 

Observacionalmente, o tempo de queima de hélio para estrelas de geração mais recente 

foi determinado por Cannon[17] ,que encontrou t^e = 150 x 10®anos , com uma grande 

incerteza estatística. Tinsley e Gunn [18] obtiveram tne = (127±29) x 10®anos, a partir de 

gigantes de baixa massa de população velha do disco galático. Isto está em completo acordo 

com o cálculo de evolução feito por Sweigart e Gross [19] , que encontraram ÍHe ~ lO^anos, 

sendo que o valor preciso depende da massa do núcleo, da massa total, metalicidade, e da 

quantidade de hélio do envelope. 

Este acordo levou Raffelt e Dearborn [20] ,com base nessas observações a sugerirem 
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que uma redução de tfje por um fator de aproximadamente 2 estava conservativamente 

excluido. Em outras palavras, a luminosidade do núcleo em partículas exóticas, não 

deve exceder a taxa de produção standard de energia nuclear, Lsa .Tomando-se um núcleo 

típico com uma densidade de 10'*cm~^ e uma temperatura de 10®/\ , a taxa de emissão 

de partículas nestas condições é vinculada por : 

t:r < 100 erg (2.1) 

Este é um critério universal que pode ser aplicado a uma grande variedade de casos. 

Este argumento foi considerado um resultado standard mesmo antes de ser colocado sobre 

uma firme base observacional, e foi usado para encontrar vínculos nas propriedades de 

neutrinos, axions,majorons,partículas supersimétricas leves e em escalares leves. 

2.3 Alguns comentários sobre Cosmologia 

Analisaremos brevemente alguns aspectos da cosmologia relevantes a física de partículas, 

e que nos serão uteis no que se segue. Seguiremos basicamente a ref. [24] . 

Enfatiza-se muito o uso da abundância primordial de i/e"*, para obter um vínculo no 

número de leptons leves e estáveis. A abundância de iTe'* que vem da nucleossíntese é muito 

sensível a competição entre a taxa de expansão do Universo e as taxas de interações fracas. 

Muito cedo {t < Is e T > 10*°/ú), os fótons e os leptons estão em equilíbrio {T^ — ~ Tu) 

e a razão entre o numero de protons e o numero de nêutrons e mantida em um valor de 

equilíbrio pelas reações: p + e~ ^ n + Ug , p + ^ n + e'^ , n p e~ +17^. 

Ao mesmo tempo o deutério está continuamente sendo produzido ( n + p —)■ Z) -)- 7 ) 
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e destruído (£) + 7 —>■ p + n) . A fotodissociação rápida (em T > 2 X 10^A") mantém a 

abundância de deutério pequena, impedindo assim o aparecimento de núcleos pesados. No 

entanto essas reações tornam-se muito lentas para manter a abundância de nêutrons no seu 

valor de equilíbrio quando a temperatura baixar para T < 10^° A" e a razão irá se congelar 

em um valor fixo. 

.A temperatura em que ocorre esse congelamento Tj e a razão congelada, dependem 

da competição entre a taxa de expansão do Universo e a taxa de reações. Quando a 

temperatura cai abaixo de ~ 10^A" ( t > lOOs ), a fotodissociação do deutério torna-se sem 

importância, e os núcleos mais pesados podem agora ser obtidos por reações de dois corpos 

do tipo : n+p^D + j,D + D^He‘^-\-‘j. No entanto, não existe nenhum núcleo 

estável com massa 5, e esse ”gap ” impede o surgimento de núcleos mais pesados. Devido a 

impossibilidade de saltar esse gap, muitos nucleons são incorporados ao núcleo de iíe'*. A 

abundância primordial de He‘^ é determinada pela razão neutron-proton no ponto em que 

essa razão é congelada, sendo portanto o He'^ um instrumento para se estudar a expansão 

durante os instantes iniciais do Universo. 

A competição entre as taxas de formação e destruição é que determinam as abundãncias 

de outros núcleos leves ( D, Ae^, Lf) . Eles então servem como medidas para a densidade 

de nucleons na época da nucleossíntese. 

O Universo em seus instantes iniciais é dominado pela radiação, ou seja todas as 

partículas relativísticas presentes ( mc^ < kT ) contribuem para a densidade total. Desde 

que a taxa de expansão do Universo depende da densidade de energia total , quanto mais 

tipos de partículas relativísticas presentes, mais alta a densidade e mais rápido o Universo 

expande. Mas se o Universo expandir rápido demais, as interações fracas irão congelar mais 
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cedo, a uma temperatura mais alta, deixando para trás mais nêutrons e resultando assim 

em uma abundância mais alta de i/e^. 

Na época dominada pela radiação, a densidade de energia pode ser escrita em termos 

da densidade de energia dos fótons: 

p{T) = 0.5 g{T) p,{T) (2.2) 

onde 

= (2.3) 

g(T) é o número efetivo de graus de liberdade a temperatura T, qb e gp são os números de 

estados de spin para cada bóson e fermion respectivamente. Ao se escrever essa equação, 

considera-se a possibilidade da existência de partículas não interagentes que podem estar 

presentes, e essas partículas desacopladas estariam a temperaturas ( Tb , Tp ) que diferem 

da temperatura dos fótons T. 

A temperatura de congelamento, conforme já mencionamos , depende da taxa de reações 

e portanto depende do número de tipos de partículas. Para uma temperatura de congela- 

mento da ordem de T, Rí 1 MeV, as partículas conhecidas que contribuem para g(T^) são 

fótons, elétrons,pósitrons,os três tipos de neutrinos e mais os respectivos antineutrinos, o 

que nos dará ; g(T,) > ^ ■ 

O início do Universo é dominado pela radiação ou seja, a densidade de energia total 

é dominada pelas contribuições que vem de partículas extremamente relativísticas. Qual- 

quer partícula leve ( m < T ) irá contribuir para essa densidade . Podemos expressar a 

contribuição de qualquer nova partícula em termos do número efetivo de neutrinos leves 
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equivalentes: 

43 7 
g{T^) = — +-AN^; AN^ = N^-3 (2.4) 

portanto AN^, irá contar todas as novas partículas suficientemente leves ( férmions ou 

bósons ). 

Usando os melhores dados em física nuclear e em observações astronômicas Walker e 

outros [21] obtiveram o melhor vínculo a partir da nucleossíntese do big-bang: 

AN^ < 0.3 (2.5) 

No entanto recentemente novos dados observacionais vieram a alterar esse vínculo[22], 

tornando-o incompatível com o modelo padrão. Essa é uma questão aberta até esse mo- 

mento, e por essa razão adotaremos o vínculo dado na Eq.(2.5) nos cálculos que irão se 

seguir. 

Os resultados de aceleradores e o cosmológico são complementares [23]. Ao se medir 

a largura de decaimento do Z^, temos contribuições de partículas com massa menor que 

mz /2 que se acoplam a ele com uma intensidade comparável a das interações fracas. O 

vínculo da nucleossíntese é, no entanto, sensível mesmo a partículas que interagem super- 

fracamente., desde que elas sejam leves (< IMeU). Assim, por exemplo a nucleossíntese 

não seria afetada por partículas que tivessem uma massa da ordem de 1 GeV, enquanto 

que ela é afetada por partículas muito leves e que interagindo muito fracamente passariam 

desapercebidas no LEP. 

Dentro do nosso espírito de abordar brevemente apenas alguns pontos essenciais da 

cosmologia e que nos serão úteis subsequentemente, vamos considerar a equação de evolução 

da radiação no Universo dominado pela radiação. Segundo Kolb e Turner [24], consideremos 
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uma espécie de partícula 0, que é não-relativistica e está desacoplada . Desde que isso 

ocorra, a sua contribuição para a densidade de energia decresce com e pode-se supor 

que todos os decaimentos ocorrem quando t t. sendo r a vida média de 0. 

Consideremos a densidade de energia em partículas ó ; devido ao decaimento de ç6, o 

número de (p em um volume comovente ( ) decresce de acordo com a lei exponencial 

|24]: 

(2.6) 

Desde que cp são partículas não-relativisticas, sua densidade de energia será dada por 

= mn^ e então teremos: 

^ + iHpt = -r-Ví (2.7) 

onde H é o parâmetro de Hubble. 

Se assumirmos que a energia liberada a partir do decaimento de ç) é rapidamente ( ou 

seja, em uma escala de tempo menor que a escala de tempo da expansão do Universo ) 

convertida em partículas relativísticas que são então termalizadas, teremos que a densidade 

de energia do Universo se encontra em duas componentes: partículas ó não relativísticas e 

radiação. 0 decaimento de ç transfere energia das partículas para a radiação. 

A partir da primeira lei da termodinâmica , obtemos a equação de evolução para a 

densidade de energia de radiação pR : 

^ + AHpR = T~^p^ (2.8) 

o termo AHpR representa o red shift da densidade de energia de radiação, e o termo r~^p^ 

leva em conta a energia introduzida a partir do decaimento de ç. 
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2.4 Argumento de ionização de regiões HI 

2.4.1 Ionização na nuvem intergalática 

Um método direto de se estimar o fluxo intergalático que ioniza o hidrogênio é medir 

o brilho superficial das nuvens opacas a esse fluxo quando expostas a ele. Cada ionização 

do hidrogênio produz em média 0.46 fótons Ha . A taxa de ionização deve portanto ser 

obtida a partir das medidas desse hidrogênio ionizado. 

Scheneider et al[25] descobriram uma grande nuvem intergalática de HI, que foi inden- 

tihcada durante um estudo das galáxias do grupo M96. Esta nuvem parece ser a maior 

e a mais massiva de todas as nuvens intergaláticas conhecidas. Observações posteriores 

mostraram que essa nuvem está se movendo em uma órbita Kepleriana de 200 Kpc de 

diâmetro em torno das galáxias M105 e NGC3384, com um período orbital de 4 x 10^ anos. 

Cerca de metade do HI é localizado em aglomerados discretos tendo massas de aproxima- 

damente 2 X 10’^ Mq e densidades de gás de aproximadamente 0.1 cm“^, enquanto o resto 

do HI é muito difuso e ocupa o espaço entre esses aglomerados com uma densidade média 

< 10~^cm“^. A massa nominal de HI da nuvem é de aproximadamente 1.3 x 10^ Mq .Não 

existe nenhuma evidência da existência de estrelas no interior dessa nuvem. A partir da 

detecção da emissão de Ha pela nuvem [26] ,Reynolds obtém que o brilho superficial de Ha 

é aproximadamerite 6.8 X 10~^~ (0-28 R)? sendo lR=lRayleigh=10® fotons / cm^s 

■ Uma intensidade de 0.28R implica (no estado estacionário) em uma média de 6 x 10^ 

ionizações de H / s cm^ e uma potência ionizante mínima de 1.3 x 10 ^ com 13.6 eV por 

ionização. Essas taxas colocam importantes vínculos em possíveis fontes de ionização. Por 

exemplo, um meio intergalático quente não poderia ser a fonte primária dessa ionização. 
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Sabe-se que em um meio estelar quente que esteja em equilíbrio com essa nuvem faria com 

que ela evaporasse em um tempo menor que 4 x 10® anos, que é o aparente período orbital 

da nuvem em torno das galáxias M105 e NGC3384. Uma possivel fonte desse hidrogênio 

ionizado é a fotoionização. Se tivermos então uma ionização por fóton do contínuo de Lv- 

man, um fluxo substancial de radiação ionizante ( 6 x 10® fotons / cm^ s ) seria necessário, 

quer seja de fontes não detectadas, quer seja a partir de uma fonte intergalática. 

Supomos então um limite superior para o fluxo de fótons que deve estar atravessando 

essa nuvem e que são responsáveis pela ionização do hidrogênio: F < 6 x 10® fótons/ cm^ 

s . 

Sciama [27] em uma extensa série de artigos defende a hipótese de que todos os proble- 

mas de ionização podem ser resolvidos por um decaimento radiativo de neutrinos massivos. 

De acordo com essa hipótese a ionização é feita por fótons emitidos por neutrinos massivos 

que compõe a matéria escura do universo e que portanto estão uniformemente distribuidos 

no interior dessa nuvem intergalática. 

2.4.2 Potência ionizante da camada de elétrons livres no disco galático 

Existe uma determinada região da galáxia conhecida por camada de Reynolds, na qual 

foram efetuadas uma série de medidas da ionização do hidrogênio, e encontrou-se uma taxa 

muito alta a qual não pode ser explicada levando-se em conta os objetos estelares próximos. 

.4 medida da dispersão dos pulsos rádio de pulsares revela uma grande e extensa ca- 

mada de gás ionizado próximo ao disco galático tendo uma densidade média de elétrons de 

9.proximadamente 0.025 cm ^ no plano medio, uma espessura de aproximadamente 3 Kpc, 

e uma densidade média de coluna de de aproximadamente 2 x 10^®c?n ^ ao longo de 
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uma linha perpendicular ao plano galático [28] . 

A natureza e a origem desse gás não é bem compreendida. Reynolds [28]analisa a 

potência necessária para ionizar essa camada. Seguindo estudos anteriores, esse autor foi 

capaz de distinguir entre a potência necessária para manter a ionização e aquela necessária 

para manter a temperatura do gás. As fontes de energia devem repor a energia perdida 

através da recombinação do hidrogênio e do resfriamento colisional pois é provável que 

essa camada de gás, que daqui por diante chamaremos de camada de Reynolds, esteja em 

um estado estacionário. A taxa de resfriamento depende fortemente da temperatura, e 

várias análises sugerem que fora das nuvens compactas, a maior parte do gás está a uma 

temperatura de aproximadamente 10^ K. 

O processo responsável para manter o gás a uma temperatura dessas ainda não foi 

completamente identificado, mas um provável candidato é a fotoemissão de elétrons a 

partir de grãos de poeira interestelar ou de macromoléculas. Os fótons responsáveis por 

essa emissão teriam uma energia inferior aos 13.6 eV necessários para ionizar o hidrogênio, 

e viriam de estrelas ordinárias e poderiam facilmente atravessar o hidrogênio neutro do 

meio interestelar. 

O que mais nos interessa é a potência necessária para manter a ionização dessa camada 

de Reynolds. Esta energia foi estimada por Reynolds[29] a partir de observações que me- 

diram a emissão de Ha . Ele encontrou que em latitudes galáticas | ò |> 5° , a intensidade 

do Ha {Ia), geralmente decrescia com o aumento de | ò | de uma maneira consistente com 

a seguinte relação: Ia sin | ò |~ iR sendo lR=lRayleigh=10® fotons / cm^ s. 

Reynolds conclui que essa lei para Ia é devida a recombinação do gás que tem uma 

distribuição na forma de camadas. Ele conclui então que a taxa de recombinação em 
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um lado do plano galático ao longo de uma linha vertical a partir da Terra é cerca de 

2 X 10® cm~'^s~^( isso porque, segundo Reynolds, somente metade das recombinações levam 

a emissão de fótons). Desde que cada recombinação envolve a emissão de pelo menos 13.6 

eV, a potência mínima necessária para manter a ionização em ambos os lados do plano 

é 4 X 10~® erg / cm^s .Reynolds [28] verifica que essa potência minima é cerca de 50% 

da potência total produzida por uma supernova, e cerca de 10% da potência ionizante 

produzida por estrelas O e B. O problema com essa última fonte é como os fótons ionizantes 

serão capazes de se propagar até onde eles são necessários. 

Uma fonte alternativa para a ionização dessa região de gás poderia ser os raios cósmicos 

de baixa energia que podem se propagar livremente pelo meio interestelar. Assim, se 

considerarmos a taxa de ionização por átomo de hidrogênio ç , e sabendo que a taxa de 

ionização total em uma direção vertical em um lado do plano galático é 2 x 10®cm“^s~^ e 

ainda conhecendo a densidade da coluna de hidrogênio como sendo 3 x 10^°cm“^ , Reynolds 

conclui que a taxa ç é de aproximadamente 7 x . No entanto o fluxo de raios 

cósmicos conhecido leva a um valor bem menor 7 x [31] . Pode-se também obter 

limites em ç a partir da observação de abundâncias moleculares nessas nuvens; o melhor 

valor nesse caso é ç < [30]. 

O ponto de vista mais aceito é que a fotoionizaçâo por radiação ultra violeta é a res- 

ponsável pelo valor de ç na camada de Reynolds. Esta hipótese já tinha sido introduzida 

anteriormente por Silk e Werner [32]. 



33 Capítulo 2. Aspectos de Astrofísica e Cosmologia 

2.4.3 Fotoionização de nuvens HI 

Vamos analisar a hipótese da fotoionização seguindo o que foi feito por Silk e Werner[32] 

• Segundo esses autores podemos supor um gás uniforme de hidrogênio e hélio, sujeito a um 

fluxo isotrópico do seguinte tipo 

fotons 

cm^s ster KeV 

o qual é composto por raios X leves (E<lKeV). Supomos ainda que a densidade numérica 

de elétrons seja , a densidade numérica do hidrogênio Nh , e a densidade do hélio seja 

dada por Z.Nh onde Z = NneNn ■ 

A taxa de ejeção de fotoelétrons por átomo de hidrogênio por segundo devido a ionização 

do H e do He é dada por : 

A-k j (j){E)[aH { E) + Z.aHt{E)]dE (2.9) 

onde os limites de integração vão desde a mais baixa energia presente no espectro incidente 

até 1 KeV, e cr// e cr//e são as seções de choque de ionização do hidrogênio e do hélio. 

Os fotoelétrons produzidos durante essas ionizações são ejetados com energia de até 

IKeV e são portanto capazes de ionizar colisionalmente os átomos de H e He. Pode-se 

mostrar que elétrons no intervalo de energia que vai de 70 eV até IKeV ionizam o hidrogênio 

com uma perda de energia de cerca de 40 eV por par de íons criados, ou seja, um elétron 

com uma energia inicial E(KeV) ocasiona a formação de aproximadamente 25E pares de 

ions. incluindo ionizações por elétrons secundários. Assumimos que os fotoelétrons irão 

ionizar colisionalmente somente átomos de hidrogênio. Isso porque em primeiro lugar, o 

hidrogênio é mais abundante que o hélio, e segundo porque a seção de choque para ionização 
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por colisão é um pouco maior para o hidrogênio que para o hélio. Assumindo isso, a taxa 

de ionização do hidrogênio (ionização por átomo de hidrogênio por segundo) será dada por: 

ç = 47t / 4>{E){aH{E)+ 25.E [afj{E) + Z.aHe{E)]}dE (2.10) 
J El 

onde El é a mais baixa energia presente no espectro incidente. Ignora-se na Eq.(2.10) 

os potenciais de ionização do hidrogênio e do hélio em comparação com a energia do fóton 

incidente, de maneira que a energia dos elétrons ejetados é aproximadamente igual a energia 

do fóton. 

Assume-se que para uma energia maior que 10.2 eV, os elétrons irão perder energia 

somente por ionizações e excitações, de maneira que a taxa de 40 eV considerada anterior- 

mente possa efetivamente ser usada. Em particular desprezou-se perdas de energia devido 

a colisões elásticas com elétrons térmicos. 

As seções de choque para fotoionizações do hidrogênio e do hélio são razoávelmente bem 

conhecidas para baixas energias dos fótons. Para o hidrogênio teremos[33] : 

(Tít (E) = 1.43 X 10“^^E“^'^ cm^ (2.11) 

Para o hélio teremos [33] : 

aHe [E) = 2.84 X 10"^^E"^-'‘ cm^ {Q.llKeV <E< iKeV) (2.12) 

GHe (E) = 1.38 X 10“^^E-^-^ cm^ (E < 0.17A'eE) 

Em toda essa análise despreza-se a absorção dos fótons por elementos mais pesados 

que podem estar presentes no interior da nuvem de gás. Note que a taxa de ionização 
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dada na Eq.(2.10) é aquela mesma que foi medida por Reynolds; conforme já discutido 

anteriormente. 



Capítulo 3 

O Processo 77 -> i^i' em Astrofísica e Cosmologia 

Neste capítulo iremos discutir vários aspectos da reação 77 —>■ uv conforme aparece em 

extensões do modelo padrão, e que podem ser vinculadas através da astrofísica e cosmologia. 

Os resultados relevantes deste capítulo encontram-se publicados em [34] . 

3.1 O Processo 77 vV 

0 processo 77 —> uV foi considerado por um longo tempo como uma reação importante 

em astrofísica e cosmologia. A razão para isso é que ele transformaria, por exemplo, fótons 

no interior de uma estrela em neutrinos , produzindo assim uma enorme emissividade de 

neutrinos, e consequentemente modificando a evolução estelar. Vários aspectos dessa reação 

foram estudados desde que ela foi discutida pela primeira vez por Chiu e Morrison [35]. 

Em particular Gell-Mann mostrou que ela era proibida em uma teoria local ( V-A ), mas 

ela ocorre na teoria de Weinberg-Salam conforme foi mostrado por Dicus [36] , embora a 

perda de energia por esse processo seja menor que a perda por outros processos que também 

competem, por exemplo, aniquilação de pares ( uV) e a produção de fotoneutrinos 

(76-+ euV ). 

36 



37 Capítulo 3. O Processo 77 —>• em Astrofísica e Cosmologia 

Este processo seria significativo caso existissem interações fracas exóticas escalares ou 

pseudoescalares [37], ou no caso em que a reação 77 —)• é intermediada por um méson 

pseudoescalar que se acopla com os neutrinos. 0 caso em que o pseudoescalar é um pion 

foi estudado por Fischbach et al. [38], e esse mecanismo aplicado a supernova SN1987A, 

forneceu um forte vínculo no acoplamento do pion com neutrinos [2] . Vamos reconsi- 

derar a importância da reação 77 —)■ z^z7 em astrofísica e cosmologia, pois nem todas as 

possibilidades para esse processo foram ainda consideradas. 

3.1.1 77 —> 7T° —e a absorção do pion 

Natale [2] considerou a possível emissão de neutrinos através do processo 77 —> 7t° 

ui7 , o qual é permitido se os neutrinos tiverem uma componente de mão direita. Este 

mecanismo de perda de energia é consistente com as observações de neutrinos da SN1987A, 

se a taxa de decaimento for r(7r° —)• z^í7) < (0.15 — 6.3) x 10“^^eV, que é várias ordens 

de grandeza mais restritivo que o limite experimental. No entanto o efeito de absorção 

nuclear do pion não foi considerado. Verificaremos nesta seção todos os efeitos principais 

que podem alterar o decaimento do pion em um meio denso. 

No meio nuclear da supernova os pions formados na ressonância serão absorvidos a uma 

taxa 

Tíiò ^ab'^N ’b)-nN i (3.1) 

onde Gab é a seção de choque para a absorção do pion, n y é a densidade de nucleons e u,r7V 

é a velocidade relativa entre o pion e o nucleon. Como a formação dos pions é ressonante 

temos que u,r/v ~ v.v ~ PF /^N onde é a velocidade do nucleon e pp = é o 

momento de Fermi. Com a temperatura do núcleo da supernova exatamente após o colapso. 
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variando entre 20 e 60 MeV, os nucleons estarão na fronteira entre a degenerescência e não- 

degenerescência. e sua densidade dada por 

UN = 4.1 X I0~^g(y) T^lv , (3.2) 

onde y = (p — m)/T e p é o potencial químico. g(y) foi determinada por Brinkmann e 

Turner [39] , e a partir de seu resultado obtemos que un = (0.001 — 0.003) GeV^. 

O pion não é absorvido por um único nucleon, mas são necessários pelo menos dois 

nucleons para absorve-lo, sendo a principal fonte de absorção a reação nNN NN . 

Não temos resultados experimentais diretos para a absorção do pion neutro, mas podemos 

usar uma aproximação fenomenológica para estima-la .Aproximando a matéria densa por 

núcleos elementares (deuteron) temos [40] : 

Wab (3.3) 

onde Xabsi é o comprimento de absorção do pion, J2 é aproximadamente a densidade de 

quasi-deuterons. pN é dada pela densidade de nucleons,e Xabs ~ 5 fm para as energias que 

estamos considerando [41]. Com esses valores nós temos uma estimativa de uma ordem de 

magnitude pelo menos de Fa6, que varia de 10 a 100 MeV. 

Antes de calcular numericamente a perda de energia, levando em conta o efeito da 

absorção e usando as expressões de [2], vamos descrever brevemente os resultados que 

devemos obter. Chamando Pi e P2, as larguras para a produção e decaimento de pions ( 

em nosso caso Pi = P^rO-í-rr e P2 = P7r0-4i/i7 )• a seção de choque para o processo assume a 

forma: 

 riP2  

(s - ml) m2 (Pi -P P2 -h Pab)^ ’ 
rr — ^ ^'77—— (3.4) 
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Como a taxa de perda de energia resultante será dominada pela ressonância, a apro- 

ximação de se substituir a fórmula acima por uma função delta, leva-nos a ; 

r) riF2 5 
Q - ,r ,r ,r \^ ’ (3-5) 

onde T é a temperatura da estrela. A diferença em se calcular o processo com e sem a 

inclusão da absorção é o mesmo que comparar Fi com F„è ,ou seja algo 0(10) eV com 

0(10) MeV, o que nos levará a um valor pelo menos seis ordens de magnitude menor. 

Efetuando-se o cálculo numérico seguindo [2], e adicionando-se Faj, a largura de decaimento 

total no vácuo, obtemos um vínculo em F (tt® —>• i/17) que é bem mais fraco que o vínculo 

experimental [42], ao invés do resultado anterior que era várias ordens de magnitude mais 

forte que o experimental. 

Para que tenhamos uma resposta definitiva sobre a importância do processo que estamos 

discutindo, devemos investigar outros efeitos que alterem o comportamento do pion em um 

meio denso e quente. Um desses efeitos é o de aumentar a largura de decaimento do 7t° 

em dois fótons. A seção de choque total de 77 —>■ i/T7 na ressonância é proporcional a 

F(7t° —> I/F) [F(7t° 77) / F^J, e a uma temperatura finita a largura do 7r° em dois fótons 

será descrito por [43] : 

Fr = To 

onde Fo é a largura de decaimento em dois fótons a temperatura zero, (3 = l / kT .Este 

efeito é pequeno, e para temperaturas que estamos considerando nos dá um fator 0(2). 

A emissividade da energia através do mecanismo do pólo do pion, pode ainda ser au- 

mentada se existir uma fase de condensado de pions no núcleo da supernova [44]. Uma 

análise completa desse caso pode ser feita substituindo-se o propagador do pion no vácuo. 
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pela sua expressão em um meio denso: 

D, = uil-ml-k^ - n,(i,ui. T) (3.7) 

onde T) é o operador de polarização do pion, que depende da frequência do pion 

^7T ,do número de onda k , da densidade de nucleons p;v , da razão entre o número de 

protons e de nêutrons, da temperatura T e de parâmetros nucleares [44] . Não é claro 

se uma fase de condensado existe em estrelas de nêutrons, mas notemos que se existir 

um condensado de 7T° completamente desenvolvido, então o mecanismo do pólo do pion 

poderia ser efetivo mesmo a temperaturas muito abaixo de 70 MeV. No entanto, neste caso 

nós teriamos também a absorção por um único nucleon [45], além daquela de dois nucleons, 

com uma forte supressão do processo. Mesmo sem o efeito de um condensado, o efeito da 

polarização do pion em um meio denso não pode ser desprezado. Calculamos o operador 

de polarização do pion em uma aproximação muito simples. No limite em que A:/w —> 0 , 

compatível com as condições em que o é produzido, obtém-se [44]: 

^ , (3,8) 
rriN ’ 

onde pn = , ??ia7 ~ 6.7 e pF — 300 MeV , é um fator de acoplamento presente no 

vértice nNN , em geral é feito aproximadamente igual a 1. 

Substituindo a equação acima na expressão para o cálculo da emissividade, conforme 

obtida em [2] e com a absorção do pion descrita na Eq.(3.1), obtemos um aumento na perda 

de energia de uma ordem de magnitude. Para compreendermos a razão desse aumento, 

note que no núcleo de uma supernova com temperaturas de até 60 MeV nós não estamos 

exatamente no pico da ressonância, mas o efeito de polarização empurra este pico para 

uma temperatura mais baixa, produzindo assim uma taxa mais rápida para o processo. 
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Novamente, a supressão devido a absorção de dois nucleons é predominante, e nenhum 

vínculo significativo é obtido. Até onde sabemos não existe nenhuma conspiração de efeitos, 

de maneira a tornar a reação 77 —)■ 7t° —>■ importante em astrofísica. 

Note que não é apenas o processo 77 —^ i'i7 que pode fornecer um vínculo no decaimento 

do pion neutro em neutrinos. Em um modelo de supernova em que a temperatura seja suíi- 

cientemente alta a densidade de pions será quase tão alta quanto a densidade de nucleons, 

esses pions térmicos poderiam, em princípio, decair em neutrinos de mão direita, dando 

assim um vínculo muito mais forte em r(7T° —^ i/17) . A luminosidade de neutrinos nesse 

caso, seria dada pela densidade de pions neutros, vezes a probabilidade deles decairem em 

neutrinos, mas diminuido da probabilidade de serem absorvidos, o que nos leva a comparar 

Ea6 com o valor muito menor de r(7r‘^ —> w). Portanto, queremos novamente ressaltar que 

devido principalmente a absorção nuclear, conforme previsto em [46], não temos nenhuma 

possibilidade de obter limites em decaimentos exóticos do 7t° no caso da supernova, usando 

o mecanismo do pólo do pion. 

3.1.2 77 ^ nn e os majorons 

Existem muitos modelos de majorons que se ajustam ao caso de uma partícula pseu- 

doescalar leve o suficiente para ser produzida em estrelas conhecidas [47]. 0 Majoron é uma 

partícula leve que surge em extensões do modelo padrão, em que os neutrinos adquirem 

massa de Alajorana através do mecanismo see-saw [48]. No início dessa seção não vamos 

nos ater exclusivamente a nenhum modelo em particular, consideraremos os aspectos gerais 

que um modelo deve seguir de maneira a tornar a reação 77 —> i^z7 importante, e no final 

particularizaremos o cálculo para um modelo específico. 



42 Capítulo 3. 0 Processo 77 —> uu em Astrofísica e Cosmologia 

Consideraremos o caso em que a lagrangeana efetiva descrevendo o acoplamento de 

majorons com fótons é dada por : 

Lj-y~f = hj^^J . (3.9) 

Esse acoplamento é gerado a nível de 1-loop. 0 campo do majoron J pode ter a nível 

de árvore o seguinte acoplamento com neutrinos; 

(3.10) 

Os neutrinos tem componentes de mão direita e mão esquerda com massas de Dirac 

e Majorana. Os autoestados de massa são gerados de acordo com o mecanismo see-saw, 

e onde pelo menos um dos estados de massa obedecem 2m,y < mj. Assumiremos (o 

que é verdade na maior parte dos modelos) que o majoron decai preferencialmente em dois 

fótons, isto quer dizer que podemos aproximar a sua largura de decaimento total, pela sua 

largura de decaimento parcial em dois fótons. 

A seção de choque para o processo 77 —)■ J —>• i/z7, no limite em que <C mj, é dada 

por : 

1 
(3.11) — 2 ^2 , 2 t->9 ■ 

47t (5 — ruj) + nijTj 

O efeito da massa do neutrino é desprezível, pois é bem mais leve que o majoron nos 

casos que iremos considerar. A partir dessa seção de choque podemos determinar a perda 

de energia na forma de neutrinos. 

O caso a ser considerado por nós compreende o regime de escape livre, ou seja o neu- 

trino escapa livremente da estrela quase sem interação com o meio. A energia perdida 

dessa maneira é portanto proporcional a seção de choque do processo que está gerando a 
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perda de energia. Essa perda devido aos pares de neutrinos é a probabilidade de transição 

multiplicada pela energia do par de neutrinos e integrada sobre a densidade de estados das 

partículas iniciais e finais. 

4 r+00 d^ki d^ko 

(exp(^) - 1) (exp(^) - 1) 
Crei{a>i + UJ2)c (3.12) 

onde LJi e U2 são as energias dos fótons, ki e k2 os seus momentos, a é a seção de choque 

e Vrei é um fator de velocidade relativa 

K-eí = 
k\ . k2 — U>iU>2 

CJiU>2 

Em termos da variável de Mandelstan s temos 

3 — (/ci ~ ‘2.k\.k2 • 

Convertendo d^k{ para variáveis angulares e fazendo X{ = u>iKT e já fazendo as integrais 

angulares ficamos com: 

/)2 

Qj = (kTf m 

onde a integral é dada por: 

f f dxi dx2 

= ] J (expx. -l)(expx,-l)<^' + 

|8(xiX2t“)(i,I2T* + 1) + hn (^‘^ j + 

(1 — 87^) 1 A 
+  ^(arctan( —) — arctan( —))] , 

7 7 7 

e fizemos 

- tL 
mj 

(3.13) 

(3.14) 

e A = 1 — 4xiX2T^ . 
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A integral lir.j) é calculada numericamente e Fj é a largura de decaimento total. 

No modelo que vamos considerar o majoron tem massa de 1 KeV [3], e calcularemos a 

perda de energia de uma gigante vermelha. Impondo as condições já discutidas anterior- 

mente para a Gigante Vermelha, e lembrando que para a temperatura típica dessa estrela a 

energia térmica média é kT ~ 10 KeV, o processo 77 —)• i/T7 estará portanto na ressonância 

para uma massa de alguns KeV. 

O modelo que consideraremos introduz um majoron com massa da ordem de KeV [50], 

como um candidato a matéria escura. Neste modelo o acoplamento do neutrino com o 

majoron aparece naturalmente a 1 loop , e o majoron se acopla com leptons carregados 

somente através de novas partículas. O modelo, conforme foi proposto por Berezinsky e 

Valle [3], tem além das partículas do modelo padrão, um escalar carregado rj~, um singleto 

escalar duplamente carregado x ,e uma quebra de simetria que leva a um majoron com 

massa de 0(l)KeV. Como essa partícula é um candidato a matéria escura, os autores de [3] 

a constroem com dois vínculos básicos. O primeiro é que a vida média do majoron para o 

decaimento em dois fótons seja longa o suficiente de forma que a densidade dos fótons 

produzidos não exceda a densidade de energia observada. Com o acoplamento do majoron 

aos fótons dado pela anomalia eletromagnética: 

h — 
ahi 

2mrn ’ (3.15) 

então a vida média do majoron decaindo em dois fótons será: 

647t^ / mi 1 

\mj) mj (3.16) 

onde hi é o acoplamento do majoron com o lepton de massa m/, portanto o acoplamento 
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com o lepton mais pesado deve ser vinculado por: 

hr <6 X 
/ mj \-3/2 

VlA'eVV (3.17) 

Para o modelo da ref.[3] , hi ~ nu o que implica no caso do elétron < 1.7 x 10“^® 

que é bem menor que o vínculo obtido por resfriamento estelar. O segundo vínculo é na 

largura de decaimento do majoron em neutrinos: 

lÔTT 
'^Jvu (3.18) 

esta vida média deve ser mais longa que a idade do Universo. Isto nos fornece um vínculo 

no acoplamento efetivo : 

hj,, < 1.3 X 10-'^ 
mj \ 

IKev) (3.19) 

Esse valor é consistentemente obtido no modelo de Berezinsky e Valle [3] a dois loops. 

Calcularemos a perda de energia devido ao processo 77 —> J —)■ i/I7 em uma gigante 

vermelha, assumindo que o majoron decai preferencialmente em dois fótons, e limitando 

a sua largura de decaimento total ao valor máximo consistente com Eqs.(3.16) e (3.17), 

que nos dá Ej.^.^ ~ 3.1 x 10"^^eU. Podemos, no entanto deixar hj-^^ sem vínculo, o que 

significa que na pior das hipóteses estaremos subestimando o limite neste acoplamento, 

porque quanto maior for Pj-,,-), , menos restritivo será o vínculo no acoplamento do majoron 

devido ao processo ressonante. No caso da gigante vermelha, e para o majoron de 1 KeV, 

o cálculo da Eq.(3.13) e a comparação com o vínculo da gigante vermelha nos dá: 

hj-y-yhj^^t, < 6.1 X 10 ^^erg ^ (3.20) 

Se considerarmos como dada pela Eq.(3.15), e o limite em que implicará em 
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< 2.5 X obtemos: 

hj,, < 2.5 X 10-'^ (3.21) 

Os limites no acoplamento do majoron com fótons e neutrinos são piores que os obtidos 

impondo que a partícula seja um candidato a matéria escura, no entanto o resultado de 

(3.20) é independente dessa condição, e ele seria mais forte se tivéssemos um majoron 

mais pesado. Este limite pode ser extendido a qualquer modelo parecido, tornando-se mais 

restritivo quanto maior for a massa do pseudoescalar. 

3.1.3 77 l/u e Modelos Compostos 

Muitos autores propõem modelos em que o Modelo Padrão é apenas um limite de baixa 

energia de interações mais fundamentais caracterizadas por um grande valor da escala 

de massa A . Se essa nova física realmente existir, pode-se esperar que algum tipo de 

interação efetiva leve a discrepâncias com relação a resultados obtidos no Modelo Padrão. 

Um exemplo de uma interação desse tipo nos é dada por modelos compostos [4], e uma das 

mais importantes previsões desse modelo é a existência de estados excitados de fermions. 

Consideraremos a seguir o processo 77 —>• uu, com a troca de excitações fermionicas com 

spin I ou I via canal t . 

Com essa finalidade, escolheremos um modelo [51] em que se supõe o elétron e seu 

neutrino. ambos fermions excitados de spin | , formando um dubleto fraco 

I* = 
(1-7= 

/ \ 
u^ 

2 

V " / 

(3.22) 
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o qual se acopla com o dubleto do elétron através da seguinte lagrangeana efetiva 

A/2 = + h.c. . (3.23) 

De maneira parecida pode-se construir uma lagrangeana de interação para a partícula 

excitada de spin | . 

4/2 = + ^LYuYIlB^^ + h.c. . (3.24) 

onde L* denota um dubleto de campos espinoriais vetoriais. Note que no modelo que 

estamos considerando os parâmetros f e f podem assumir diferentes valores, diferente do 

que ocorria no modelo padrão. Como consequência irá aparecer uma interação do tipo 1212*7 

A seção de choque total para o processo 77 —¥ vv com a troca de um lepton composto 

de spin | será 

CT1/2 — 
1 /eA/' 

128^ \ A 
(M1/2) |-1-^ + ^(4 + 3x)log(l + a:) (3.25) 

e para o de spin | 

<^3/2 — 
M3/2) í eA/\ í 

96^ 7T y A 10 

84 6 
- 3a;^ - 73a; - 156 - -f ^(14 -ê 5x)(l 4- xf log(l -4 x) 

(3.26) 

onde definimos: 

X = 
Ml 

e Af = f-f. 
12(3/2) 

(3.27; 

Para s < essas expressões podem ser consideravelmente simplificadas dando: 

1 /eA/y s" 

~ 25607T [ A ) ’ (3.28) 
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1 
C’"3/2 — g'^1/2 (3.29) 

emissão de energia de um plasma em equilíbrio termodinâmico a temperatura T 

devido ao processo 77 —>• w é dada por: 

1 
Q = :- 27T'‘ 

r f u)^düJ2 , \ / 

I  717^ 7 /  T77\ 7 J +"^2)(l - ri)aif2(3/2){s) drj , (3.30) J exp - W exp - 1 d-i 

onde u é a energia dos fótons iniciais, t] — cos 9, com 6 sendo o angulo entre os fótons. 

Aplicamos este cálculo para o caso da Gigante Vermelha e usamos as seções de choque 

dadas nas Eqs. (3.28) e (3.29), obtendo: 

1 feAfYikry^ 

Ki2 
■r(7)r(6)c(7)c(6) , (3.31) 

SOttS V A 

® 9Q3/2 = Q\j2- Impondo então, tal como já foi feito anteriormente, o vínculo na Gigante 

Vermelha obtemos: 

< 2.8 X lO^GeV -2 A/ 
< 2.6 X lO^GeV -2 (3.32) 

A1/2M1/2 ~ A3/2ÍV/3/2 

No caso de um lepton neutro excitado ( s ^ ), a seção de choque para a reação 

7-y yy não depende de M1/2, e portanto somos capazes de obter um vínculo apenas 

sobre a escala de composição através da comparação com a perda de energia da Gigante 

Vermelha. Tal vínculo seria A//y\.i/2 < 1-8 x 10~^GeV'~h Resultados recentes do LEP [52] 

, assumindo que B[v* —)■ i^7) = 1 impõe o vínculo de : 

/coV),y+.rtan^ ^ ^ , , 

4A 

este vínculo é quase independente da massa do neutrino excitado no intervalo 0 < < 

90GeV. Desta forma o resultado do LEP permite um fermion excitado muito leve, desde 
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que ele se acople muito fracamente com o Se considerarmos / = 1 e /' = 0 pode-se ver 

que o vínculo astrofísico para um lepton excitado massivo é bem mais fraco que o vínculo 

obtido de experimentos de aceleradores. Também no caso de um fermion excitado leve, o 

limite astrofísico é cerca de duas ordens de grandeza mais fraco que o limite obtido a partir 

de medidas no LEP. 

3.2 O processo 77 vV em Cosmologia 

Vamos considerar o mecanismo do pólo do pion na cosmologia. 0 método usado 

neste cálculo consiste em calcular a quantidade de neutrinos de mão direita produzidos 

pelo background térmico cosmológico em uma temperatura próxima da massa de repouso 

do pion. Lam e Ng [53] usando o vínculo da nucleossíntese Nj, < 3.3 , obtém um limite 

superior na largura de decaimento para o decaimento 7t° uV que é da ordem de 2.4 x 

que seria muito melhor que o limite experimental rí 10~". 

A densidade de nucleons é = riNa^Ro/RY■, uma função da densidade presente ( 

e do raio do Universo ( Rq). Para temperaturas da ordem de 0( ^ ) a razão dos raios é 

( Ro/R )~ 10“, e com a densidade bariônica limitada por 0.01 < Çíbhl < 0.02, verificamos 

que a densidade de nucleons é muito pequena para introduzir algum efeito apreciável de 

absorção nuclear tal como ocorre em Supernovas. Desde que o processo de produção dos 

neutrinos de mão direita ocorre em um universo dominado pela radiação a densidade de 

energia p de neutrinos relativísticos , no instante t é dada por ( equação de evolução idêntica 

a Eq.(2.8) ): 

f = -«, + (3 (3.33) 
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onde H é o parâmetro de Hubble dado por : 

H = 
g(ny 

90 ) 
T2 ^ qj,2 

(3.34) 

g(T) é o número total de graus de liberdade a temperatura T, Q é a taxa na qual a energia 

é convertida em neutrinos ( ou particulas equivalentes ) através do mecanismo do pólo do 

pion e G é a constante de Newton. Desde que RT é constante, onde R é o fator de escala 

cosmológico, obtemos 

dp 4p r(7T°-> 77) r(7T°X) 

dT~T 4^ ’ 
(3.35) 

onde 

= í 
Jo ex 

dxi 

p(aJi) 
-í 1 Jo 

dx 

exp(x2) — 1 a:2)[8xiX2r^(l + XiX2T^)+ 

3-7^ r(l - 4xiX2T^)^ + 7^ 
In ' 2 

1 + 7 
+ 

1-37 1 
[arctan(—) — arctan( 

7 7 

1 — 4a:ia;2'r^ 

7 
)]]• 

Assume-se que p(To) = 0. A densidade de energia p pode ser expressa em termos do número 

de espécies de neutrinos equivalentes , ou seja 

(3.36) 

e integrando a Eq.(3.35) obtemos 

7 7T^ 
 AA^ 
815 

7^r(7T° -> X) 7(t, 7) 

47T^m,r B r 
r 

7T *^7' 
-dr (3.37) 

A integral é calculada numericamente. O resultado dessa integração, no entanto é indepen- 

dente dos limites, desde que o intervalo de integração cubra o pólo do pion razoavelmente 

bem. 
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Impondo-se o vínculo da nucleossíntese AN^ < 0.3, pode se obter um vínculo no de- 

caimento do pion em partículas leves e fracamente interagentes. O caso do decaimento 

7t“ uJy foi considerado por Lam e Ng [53], conforme já mencionamos anteriormente. 

Na temperatura onde a reação 77 ^ 7t° —)• A" é ressonante, ( X é qualquer partícula 

leve e fracamente interagente) existe também uma densidade de pions que podem decair 

em X. No entanto, a densidade de nucleons é pequena para continuar com a produção 

de pions, e a densidade de pions é congelada e vai sendo diluida conforme o Universo vai 

se expandindo. O mecanismo do pólo do pion está ainda injetando partículas exóticas no 

Universo, e o que importa na Eq.(3.33) é a entrada integrada de energia durante a expansão 

até temperaturas da ordem de 1 MeV. 

Aplicamos então o procedimento descrito acima para o caso de escalares leves, fotinos, 

e para o decaimento do pion neutro em um fóton e uma nova partícula exótica vetorial 

[55] . Para fotinos o cálculo é imediato, seguindo [53] e mudando apenas fatores estátisticos 

e r(7T° ^ uT7) por r(7r° 77). Assumimos que m~ < pois os fotinos leves não devem 

pesar mais que 100 eV [12]. Impondo o vínculo da nucleossíntese no número efetivo de 

novas partículas AN^ < 0.3 obtemos que r(7r° ^ 77) < 9 x 10"^^eU, o que de acordo com 

[56] implica em massas para o squark m~ > 2.1TeV. 

No caso dos escalares leves, o argumento é idêntico, neste caso consideramos o mo- 

delo proposto por Dobroliubov [57], onde os quarks se acoplam com um escalar (S) e um 

pseudoescalar (P) através de: 

Lint — 9 ^ 99Ó + Cp Ç7^çPj . (3.38) 
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Assumindo que ms, rnp <C temos a seguinte largura de decaimento : 

r(7T° ^ 5 + P) ~ 2.1 X 10'^n'^el/ , (3.39) 

onde a' = g'^ j drr. Impondo o vínculo da nucleossíntese obtemos o' < 4 x 10 

Em seguida estudamos o decaimento 7t° —>• 7 +X, onde X é um novo boson vetorial [58]. 

Calculamos a seção de choque completa do processo 7"b7 )-7 + A,e verificamos 

que próximo a ressonância ela pode ser aproximada por [59] : 

(3.40) 

onde u = egx / e uj' = euj I gx , 9x é o acoplamento de X com os quarks, 7 = 

. Assumimos que mx ^ e ainda fizemos uso de : 

boson X a partir do mecanismo do pólo do pion é gx < 5 x 10 ® , o qual é mais forte que 

Em principio todos os cálculos acima podem ser reproduzidos para qualquer pseudoes- 

calar. que se acople ressonantemente com fótons e partículas leves fracamente interagentes, 

desde que elas sejam pesadas o suficiente para serem produzidas antes da nucleossíntese. 

Infelizmente, descobrimos após todos esses cálculos que um outro processo de absorção 

torna esses resultados sem efeito. Na temperatura em que o mecanismo do pion está na 

ressonância, a densidade de nucleons está congelada.no entanto ainda podemos ter mésons 

(3.41) 

a qual é válida quando e 1. Para obter a Eq.(3.40) adotamos o acoplamento entre o 

bóson X, o fóton e o pion como sendo igual a [58]. O limite no acoplamento do 

o vínculo existente {gx < 2 x 10 “* ) [58]. 

leves, e em particular, pions que estão em equilíbrio com os fótons, e podemos verificar que 
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as interações fortes entre pions ocorre muito mais rapidamente que o decaimento do pion. 

A taxa de espalhamento tt - tt é dada por onde cr^ é a seção de choque para 

o espalhamento tt — tí, o qual é da ordem de 0(10) mb, e são a densidade e velocidade 

do pion, as quais em T = ^ são da ordem de 0(10“^) GeV^ e 0(0.7c) respectivamente, e 

portanto temos F,r-7r ~ 0.2MeV". Este último valor domina a vida média do pion no meio 

denso, ao invés da sua largura de decaimento no vácuo, resultando em uma supressão de 

várias ordens de magnitude na taxa de produção de neutrinos, e de qualquer outra partícula 

em que ele possa decair. Portanto devido a esse efeito, o mecanismo do pólo do pion não é 

relevante em cosmologia, ao contrário do que foi afirmado em [53] e [60] . 

No caso de 77 -4 J -> w , nenhum vínculo pode ser obtido a partir da cosmologia 

porque para um majoron leve, este efeito só irá aparecer depois da nucleossíntese. 



Capítulo 4 

O Processo > 77 em astrofísica. 

4.1 Introdução 

A possibilidade de um pseudoescalar leve que se acopla com dois fótons, tornou-se 

popular com modelos de axions [61]. Quase todos os experimentos criados para procurar 

axions no laboratório, ou por vínculos astrofísicos, fazem uso do acoplamento do axion com 

dois fótons [67] 

L = (4.1) 
O 

0 acoplamento do axion com dois fótons é proporcional a massa rria do axion 

Um ponto interessante considerado por Massó e Toldra [6] é : será que não poderiamos 

ter uma outra partícula pseudoescalar 0 que se acople com fótons da mesma maneira que 

os axions ? Esta partícula, com uma constante de acoplamento g suíicientemente forte seria 

capaz de induzir um sinal positivo em alguns dos experimentos que procuram por axions. 

Motivados por esse argumento, na Ref.[6] foram consideradas as consequências de uma 

partícula pseudoescalar (j) leve que se acopla exclusivamente com dois fótons através da 

54 
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Eq.(4.1) e que poderia ser também um candidato a matéria escura. 

Os limites na constante de acoplamento g dependem da massa do pseudoescalar. Para 

massas bem pequenas m < 10~^eV , os melhores vínculos vêm da astrofísica ( tais vínculos 

não são interessantes em modelos de axions onde g e m estão relacionados; mas podem 

ser interessantes em outros modelos onde m < 10“^eP não irá implicar em um valor 

excessivamente pequeno para g ; g = Qa-y-y )• Na ref. [62] foi considerada a criação de 

um background de partículas cf) devido a campos magnéticos fortes em pulsares. Sinais de 

pulsares através desse background mostra uma diferença de tempo entre diferentes modos 

de polarização. Obtém-se o limite g < 5.3 x válido se m < 10“^°eV. Uma 

outra maneira de encontrar vínculos em g para m < lO~^eV foi discutida por Carlson 

[63] . Ele estudou a conversão de cf) em raios-X produzidas em núcleos estelares gigantes 

e encontrou g < 2.5 x 10~^^GeU usando dados do satélite HEAO-1 sobre a emissão de 

raios-X de a-Ori. Um vínculo mais forte em g foi obtido por Krasnikov [64] . Ele estudou 

a conversão (/) —> 7, que teria como efeito levar a uma grande escala de anisotropia do 

background de raios-X. A isotropia observada leva ao vínculo [64] : < 1 x 

Este autor também discute efeitos polarimétricos na emissão por anão brancas magnéticas, 

e argumenta que medidas poderiam ser feitas até um valor g = que mais 

tarde efetivamente foram obtidas por Raffelt et al. [65] . 

Na ref. [66] usa-se o fato de que esses pseudoescalares com m < 10“^eU são intensa- 

mente produzidos em supernovas. Para um valor pequeno de g, essas partículas escapa- 

riam da supernova sem sofrer interações posteriores. Na sua trajetória, o campo magnético 

galático converteria uma fração desse fluxo novamente em fótons. No instante em que ocor- 

reu o pico de neutrinos da SN1987A, o espectrômetro de raios gama (GRS) no satélite Solar 
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Maximum Mission (SMM) estava em funcionamento e não observou nenhum sinal de raios 

gama. Usa-se esse resultado nulo para encontrar um vínculo em g [66] : p < 3 x . 

No que se segue, consideraremos somente a interação dada na Eq.(4.1) para <p. Devemos 

enfatizar que esse pseudoescalar çí> não é uma generalização do axion, pois o axion se acopla 

com leptons, quarks e nucleons e a particula <p não. A constante de acoplamento g, e a 

massa da partícula (j) não estão relacionadas, em oposição ao que ocorre para o axion. A 

massa da partícula (f) é em princípio arbitrária, mas no que se segue nos concentraremos 

no caso em que 0 é uma partícula não relativística, > 0{10~^eV) e para ç sendo 

um candidato a matéria escura deveremos ter também < 10 KeV [6]. Os resultados 

encontrados no estudo desse pseudoescalar decaindo em fótons responsáveis pelo backgroud 

extragalático de fótons encontram-se publicados em [68] . 

Consideraremos também como um possível candidato a matéria escura escalares leves 

ou pseudoescalares que aparecem em teorias de supergravidade [7]. Essas partículas se 

acoplam com fótons, e podem gerar uma radiação de fundo pelo processo A/P ^ 77 .No 

que se segue, estudaremos a contribuição desse processo para o background extragalático 

de fótons, os resultados encontram-se em [79] . 

4.2 Pseudoescalar (p em Halos Galáticos 

A luz que forma o background extragalático é o campo de radiação cosmológica produ- 

zido pelas galáxias. A intensidade desse background cosmológico no tempo atual é baixa, 

e acredita-se que seja determinada principalmente por dois fatores: o tempo de vida das 

galáxias que restringe o numero de fótons que foram emitidos no espaço intergalático, e a 



Capítulo 4. 0 Processo (j) —> 77 em astrofísica. 57 

expansão do universo que diminui a densidade numérica de fótons aumentando o volume e 

também abaixa a energia desses fótons via redshift. 

Calcularemos a intensidade do background usando o método de Wesson, Valle e Stabel 

[5] e Wesson [72] .Eles mostraram que para um determinado candidato a matéria escura, 

emitindo fótons através de algum processo específico, a intensidade total é apenas função 

de : a densidade numérica n(t) de fontes que estão irradiando e da função de distribuição 

de energia F{X,t) para a qual a radiação é emitida. Cada fonte emite energia no intervalo 

de comprimento de onda A até A + dA a uma taxa F{X,t)dX erg . 

Se assumirmos a métrica de Friedmann-Robertson-Walker, a intensidade espectral total 

de todas as fontes no espaço será dada por 

to 

/(Ao) = c y n{t) F{lRXo,t)dt , (4.3) 

tf 

onde c é a velocidade da luz, t é o tempo e tg é o tempo presente (desde o Big-Bang 

ío = 5 X lO^^s), e tf é a época de formação das fontes. 0 fator de escala 3fi(t) é a fração 

R(t)//?o , onde R=R(t) é o fator de escala cosmológico, e i?o = F(to) . Essa intensidade 

espectral é a intensidade combinada de várias fontes, cujos fótons são emitidos em vários 

comprimentos de onda, e redshiftados de diferentes quantidades, mas que chegam até nós 

em um intervalo de comprimento de onda centrado em Aq = A/iE(ií) . 

0 problema então, consiste em obter a densidade numérica n(t) e o espectro de energia 

F(X,t) para o pseudoescalar (p. Substituindo na Eq.(4.3) teremos a intensidade espectral 

total de todas as fontes que contribuem para o background extragalático de fótons. Isto 

pode ser comparado com observações experimentais, a fim de obtermos vínculos sobre a 

constante de acoplamento e a massa da partícula cp. Seguindo esse mesmo raciocínio, Over- 
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duin et al [69] considerando neutrinos leves como candidatos a matéria escura, e Overduin 

e VVesson [70] considerando axions, obtiveram vínculos sobre as massas e os acoplamentos 

dessas partículas. 

Nós consideraremos o caso em que (/) é a matéria escura em halos galáticos. Esses halos 

formados por partículas (p serão as nossas fontes de fótons. A densidade dessas fontes 

é exatamente a densidade de galáxias, normalizadas para levar em conta a expansão do 

Universo [5]; 

n{t) = uq , (4.4) 

onde consideramos no = 0.02 galáxias Mpc~^ [72] . Desprezamos qualquer evolução tem- 

poral na densidade numérica de galáxias além daquela devida a expansão, e como estamos 

interessados apenas em um fluxo de radiação médio do background, podemos desprezar 

qualquer dependência espacial na densidade numérica de galáxias. A Eq.(4.4) é válida 

durante toda a era dominada pela matéria, e em particular durante todo o tempo de vida 

das galáxias. 

Substituindo a Eq.(4.4) na Eq.(4.3) , escrevendo tudo em termos do redshift z definido 

como R{t) /Rq = (l-f-2)“S 6 particularizando para o caso do Universo de Einstein-DeSitter 

temos 

cnp 

Ifo 
(1 -é z) , (4.5) 

onde Zf é o redshift no instante da formação das galáxias. 

Cada partícula 0 de energia de repouso irá decair em dois fótons de energia /2 . 

Podemos então assumir que os comprimentos de onda dos fótons que surgem do decaimento 
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de 4> estarão distribuídos normaimente em torno de um pico de comprimento de onda [70] : 

F[\) = exp 
7T cr 

-1 (\- K 
(4.6) 

onde Lh4, é a luminosidade do halo de cj) e a é o desvio da distribuição normal. Para esse 

desvio da distribuição normal, seguiremos a ref. [70] que considera o caso de axions. Ali, 

os autores assumem que o halo de axion tem uma rotação que por sua vez dá origem a 

uma dispersão de velocidades j3 entre os axions que se encontram presos no halo, e isso 

faz com que haja uma largura a na linha de decaimento. Assumiremos o valor de (3 como 

sendo 10“^ , fator de dispersão de velocidades medido em nossa galáxia. Usaremos esses 

resultados para o nosso pseudoescalar (f) .Mostra-se [70] que cr = 2/?A.^, e portanto 

F{\) 
L h4> 

\/^ 0 X- 
exp (4.7) 

O problema agora consiste em encontrar essa luminosidade do halo formado por pseu- 

doescalares 4> . Esta luminosidade será a razão do número de pseudoescalares presentes no 

halo , pela sua vida média , multiplicado pela energia do processo de decaimento 

em dois fótons. 

T4, (4.8) 

onde 

647T 

g^rni ■ (4.9) 

Se cada pseudoescalar (p tem uma massa dada por E4, jc^. a massa do halo em 0 será 
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.Portanto 

, Mh^ 
=   • 

T4, 

Se supormos que <?!) é uma partícula não relativísticaou > O(10~'‘)ey .então podemos 

assumir que a razão entre a fração da massa do halo formada por partículas (j) e a massa 

í^hbar da matéria barionica no halo, é a mesma que a razão cosmológica da matéria barionica 

para a matéria formada por 4> • 

Mh<f, _ 

Mhbar ~ 

onde 0.5 < h < 1.0 , e ííjar são as densidades cosmológicas da matéria cj) e áa matéria 

barionica em unidades da densidade crítica. 

Usando os limites 0.011 < üharh'^ < 0.020 [71], e assumindo para Mhbar o valor 8 x lO'^^^ 

[74] e selecionando um valor intermediário übarh'^ = 0.016 obtemos para a luminosidade do 

halo 

, 5 X 
=   . (4.11) 

Duas possibilidades são interessantes : 0 sendo a matéria escura cosmológica de um 

Universo crítico, ou 4> sendo a matéria escura em halos galáticos. Então o intervalo interes- 

sante a considerar é 0.01 < < 1. Em nossos cálculos consideraremos os dois extremos 

deste intervalo. 

Para compararmos com os dados experimentais, precisamos de um fluxo de fótons. que 

será dado por 

F{E^o) = 
ítvE. 'yO 

(4.12) 

.\s unidades desse fluxo são cm ^sr '■ .E^o é a energia do fóton no tempo presente. 
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Substituindo então tudo o que já determinamos na Eq.(4.5) e na Eq.(4.12), ficamos com 

a seguinte integração 

X 

_ riQ 5 X 10^^ _ 

47TA/2ffiío 2j3hc E^o 

— l( E^ 

(4.13) 

r dz{l + z)- 
Jo 

■9/2 exp 1 
8/32 y2E-yo{l + z) 

a integração foi feita numericamente, onde por simplicidade fizemos zj ^ oo . 

As medidas experimentais com as quais devemos estabelecer comparação foram obtidas 

por Martin e Bowyer [73] que mediram um fluxo de fótons de 

E = (16 — 52) fotons s ^cm ^.4 ^sr ^ (4.14) 

na região entre Ao = 1350 até 1900 A. Para efeito de comparação tomaremos valores inter- 

mediários dentro desse intervalo experimental. Assim assumiremos que temos o seguinte 

fluxo de fótons para fótons com uma energia determinada. 

f(7.8 eV") = 39 fotons s~^cm~^A~^sr~^ (4-15) 

Tomamos na nossa integração numérica o valor E^q = 7.8 eV, e variamos a massa da 

partícula f. Observamos com isso que a função que se encontra no interior da integral, 

apresentava um comportamento semelhante a uma função delta de Dirac, com um pico 

em torno de 1. Por isso a integração não dependerá da massa do pseudoescalar ç , tendo 

sempre o mesmo valor para qualquer massa. 

Pomos capazes de encontrar uma relação entre a constante de acoplamento g, a massa 

do pseudoescalar e o parâmetro Considerando os extremos deste parâmetro , 

Çl^E^ = 0.01 e = 1 obtivemos curvas que relacionavam a constante de acoplamento 

g e representadas na figura 2. Pazendo > 0.01 e jgj^Q ^Qg j^rá uma 
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região permitida entre as duas curvas. Temos também um limite inferior na massa do 

pseudoescalar de maneira que os fótons tenham uma energia de no mínimo 7.8 eV. 

A menor massa para cf) será de 15.6 eV. A condição de que (p sobreviva desde o inicio do 

Universo é obtida impondo-se que ^ e isso nos dará uma relação entre g e 

representada pela linha pontilhada na figura 2. Essas condições resultam em uma região 

permitida na figura 2, que relaciona g com de maneira que 0 seja um candidato a 

matéria escura galática. 
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log g (1/GeV) 
10.0 

log m (GeV) 

Figura 2 : As linhas sólidas paralelas representam os extremos da região per- 

mitida, elas são obtidas fazendo-se = 0.01 e = l. A condição que 

4> sobreviva até o tempo atual , é representada pela linha pontilhada. 

Temos também um vinculo inferior na massa do pseudoescalar representada pela 

linha vertical pontilhada. Em escuro está a região permitida para e g 
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4.3 lonização de regiões HI 

Nesta seção assumiremos que a ionização observada em regiões HI da galáxia, a qual 

é difícil de ser explicada em termos de fontes conhecidas [75], é devida somente aos fótons 

emitidos pelo pseudoescalar (j). 

Conforme já foi discutido anteriormente, a partir de dados observacionais da emissão 

Ha a partir de uma nuvem HI intergalática, Reynolds et al. [26] foram capazes de colocar 

um limite superior no fluxo de fótons ionizantes do hidrogênio no espaço intergalático na 

época atual. Eles obtiveram o seguinte vínculo: 

F,- < 6 X 10® fotons cm~^seg~^ (4-16) 

onde cada fóton tem 13.6 eV e é responsável por somente uma ionização. 

Faremos a hipótese de que o pseudoescalar cf) é um candidato a matéria escura, e que 

os fótons do decaimento —> 77 são responsáveis pela ionização desta nuvem HI. 

Para evitar qualquer discrepância entre esse fluxo e um fluxo cosmológico vindo dos 

pseudoescalares 0, teremos que supor que o redshift associado com a expansão do Universo 

reduz a energia do fóton abaixo do potencial de ionização do hidrogênio que é de 13.6 eV, 

para partículas <p que decaem a distâncias bem menores que o raio do Universo. 

Considere a massa mínima da partícula <0 , se os fótons forem exatamente capazes de 

ionizar o hidrogênio. No referencial de repouso de teriamos (/>—>• 7 + 7 e para a energia do 

fóton que está decaindo = rn^ /2 ,de forma que teremos > 13.6 eV e > 27.2 eV 
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Para derivar um limite na contribuição dos pseudoescaiares para a densidade do Uni- 

verso, precisamos conhecer a sua densidade numérica . Isto é dado por [6] 

83 cm~^ 

“ gMTf ) /lO 

onde g^p'{Tf) são os graus de liberdade efetivos que contribuem para a entropia do Universo 

na temperatura de freeze-out Tf . Usando o vínculo encontrado por Massó e Toldra [6], 

g,s{T) > 17.4, conservativamente obteremos ~ 47 cm~^. 

Consideramos então o fluxo metagalático F de fótons que irão ionizar o hidrogênio. 

Deveremos supor que excede o seu valor mínimo por uma pequena quantidade e, de 

maneira que o redshift rapidamente corta o fluxo ionizante. Escrevendo 

= (13.6 + e)eU 

com e <C 1, teremos [76] 

E = 
rif, c e 

(4.18) 2r^ Ho 13.6 

Usando a Eq.(2.10) e o limite em F, obtemos uma relação entre a constante de acopla- 

mento g e massa de ó 

g < 3.8 X 10 -8 1 1/2 

.mlirrié - 27.2) 
(4.19) 

onde g está em e está em eV. Esta relação está representada na figura 3. Note 

que teremos um vínculo inferior na massa do pseudoescalar de 27.2 eV, dada pela energia 

mínima necessária para ionizar o hidrogênio. 
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8.0E-2 

6.0E-2 - 

4.0E-2 

2.0E-2 - 

O.OE+0 —I ^ I j ' ' i ^ 

26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 m 

Figura 3 ; O vínculo da ionização de regiões HI dada pela Eq. (4.19) , é 

representada pela linha sólida, que relaciona g e m^. Temos um vinculo inferior 

na massa do pseudoescalar de 27.2 eV representada pela linha vertical pontilhada. 
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4.4 Limite na massa do gravitino 

A Supersimetria atraiu muita atenção nos últimos anos, não somente do ponto de vista 

da física de partículas, mas também por suas implicações em cosmologia e astrofísica. 

Uma das implicações é a possibilidade de se considerar o gravitino como candidato a 

matéria escura [77], e até mesmo como um possível candidato a resolver o problema da crise 

da nucleossíntese do Big Bang [78]. 0 gravitino aparece em modelos de supergravidade, 

sendo que nestes modelos também temos a hipótese da existência de escalares leves que 

poderiam se constituir na matéria escura. Nestes modelos poderiamos ter uma combinação 

desses escalares e dos gravitinos, um como matéria escura quente e outro como matéria 

escura fria [79], o que é privilegiado por modelos de formação de estruturas de grande 

escala no Universo [80]. 

Em teorias de supergravidade quebradas [81] uma diferença de massa aparece entre os 

dois membros do supermultipleto fundamental. O graviton G de spin 2 permanece sem 

massa, mas o seu superparceiro, o gravitino de Majorana G , adquire uma massa 1713/2- No 

entanto, o valor de 7713/2 depende do modelo que estivermos considerando. Por exemplo em 

teorias denominadas ”no-scale”, 7713/2 é um parâmetro livre que pode ser ajustado como 

bem pequeno. 

É possível considerar a observabilidade direta de um gravitino super leve em vários pro- 

cessos de espalhamento envolvendo fermions e bósons de gauge [82] . Para isso precisamos 

considerar além do campo do fóton , fotino e do gravitino , campos quirais escalares (Si) 
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e pseudoescalares (Pi). Esses campos são super parceiros de certos fermions quirais, um 

dos quais é o Goldstino absorvido pelo gravitino no processo de se tornar massivo no me- 

canismo de super-Higgs. Podem haver vários desses campos S{ , P{ mas assumiremos por 

simplicidade apenas um par. Pode-se mostrar [83] que S e P não se acoplam com campos 

de matéria observáveis em ordem mais baixa da intensidade de acoplamento gravitacional 

/í ( K = 4.11 X 10“^®GeV'"^), o que os faz ter uma vida extremamente longa. A nível de 

árvore S e P tem massa nula. Eles, no entanto podem adquirir massa radiativamente, prin- 

cipalmente através de loops com gluons intermediários. A massa deles pode ser estimada 

como [7] 

msip ~ K, 
W3/2. 

a: QCD (4.20) 

onde m~ é a massa do gluino. Pode-se mostrar que para baixas energias temos [84] 

m~ ~ 

onde mr é a massa do fotino. Então vamos supor que nossos escalares S e P terão uma 

massa finita e pequena no intervalo 1 eV" < rns/p < 1 KeV . 

\ Lagrangeana de interação relevante para o processo envolvendo dois fotons, em que 

estamos interessados é dada em [7] , os vértices e as seções de choque relevantes são dados 

em [83]. A largura de decaimento é 

P(5'/P 77) 
967T 

m|/p (4.21) 

Para encontrarmos um vínculo na constante de acoplamento desses escalares com os 

fótons supomos que os escalares S/P estão presos em halos galáticos. e são responsáveis 

pelo background extragalático de fótons, semelhante a hipótese que fizemos anteriormente 
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para os pseudoescalares 4) . Consideramos Vls/ph? < 1 e o fluxo de fótons medido observa- 

cionalmente [85]. 

A partir da hipótese de que S e P existam desde o Big-Bang até o tempo atual, devemos 

portanto impor que Tsfp > , isso nos dá um vínculo na massa desses escalares 

ms/p < 7.4 eV . 

Para encontrar vínculos na massa do gravitino precisamos de um fluxo de fótons me- 

dido observacionalmente, para fótons com uma energia mais baixa que o anteriormente 

considerado. Isto foi feito por Boughn e Kuhn [85], que encontraram: 

/ < 10~^ergs s~^cm~^sr~^, (4.22) 

para um comprimento de onda Ao = 6.5 x 10 ^cm . 

Portanto em nossos cálculos assumiremos : 

F(1.9 eV) = 3.16 x (4.23) 

O resultado de nossa integração numérica da Eq.(4.13), com esses valores tornou-se 

independente da massa dos escalares, tendo o mesmo valor para o intervalo de massa 

considerado neste trabalho. 

Usando o resultado da Eq.(4.23), e supondo que S e P formam a matéria escura galática, 

e ainda assumindo o pior caso em que íls/p^^ = U teremos [79]: 

< 1.02 X 10^. Í4 24) 
mz/2 

Este resultado se constitui em um vínculo compatível e melhor que o obtido conside- 

rando o argumento de perda de energia estelar no Sol e em uma Gigante Vermelha [7]. 
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Nossa análise tem a vantagem de ser independente de um valor inicial da massa de S e P, 

o que não ocorre na análise de perda de energia estelar, e é claro nosso vínculo é muito 

melhor que os vínculos experimentais [82]. 



Capítulo 5 

Vínculos na abundância de Buracos Negros 

Primordiais 

A fim de encontrarmos um limite para a densidade de buracos negros primordiais 

presentes no início do Universo, analisaremos a emissão de fótons por esses buracos negros, 

e usando esses fótons para explicar a ionização de nuvens HI, obteremos um limite na 

densidade destes objetos. 

5.1 Buracos Negros Primordiais 

5.1.1 Evaporação de Buracos Negros Primordiais 

.Até o momento não dispomos de uma teoria quântica da gravitação satisfatória e com- 

pletamente auto consistente. A única teoria que dispomos é a teoria clássica da relatividade 

geral. Nesta teoria tem-se uma métrica clássica que obedece as equações de Einstein, sendo 

que no lado direito dessa equação temos o tensor energia-momento dos campos clássicos de 

matéria. No entanto, embora seja razoável ignorar efeitos gravitacionais quânticos, pois se 

supõe que eles sejam muito pequenos, sabemos que a mecânica quântica desempenha um 

71 
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papel fundamental no comportamento desses campos de matéria. Temos então o problema 

de se definir um sistema consistente no qual a métrica do espaço-tempo é tratada classi- 

camente, mas está acoplada a campos de matéria que são tratados quanticamente. Tal 

sistema deverá funcionar bem exceto próximo de singularidades do espaço-tempo. 

Os efeitos gravitacionais quânticos são então normalmente ignorados no cálculo da 

formação e evolução de buracos negros. Tal aproximação pode ser justificada se notar- 

mos que o raio de curvatura do espaço-tempo fora do horizonte de eventos é muito grande 

quando comparado com o comprimento de Planck cm , o qual é a escala de com- 

primento na qual flutuações quânticas na métrica poderiam ser importantes. Embora os 

efeitos quânticos possam ser pequenos localmente, eles podem ainda se adicionar para pro- 

duzir um efeito significativo durante a vida do universo lO^^s a qual é muito longa quando 

comparada com o tempo de Planck ~ 10“‘*^s. 

Hawking [8] mostrou que na verdade isso pode ocorrer, verificando que qualquer buraco 

negro pode criar e emitir partículas, tal como neutrinos ou fótons, a uma taxa idêntica que 

seria obtida se o buraco negro fosse um corpo negro com uma temperatura de [86] : 

K (5.1) 

onde K é a gravidade superficial do buraco negro. Conforme o buraco negro emite essa 

radiação térmica, ele deve perder massa. Consequentemente isso faz com que a gravidade 

superficial aumente e por sua vez aumente também a taxa de emissão. 0 buraco negro 

tem portanto uma vida finita da ordem de 10'^ s [86] . Para um buraco negro com 

uma massa solar essa vida é muito maior que a idade do Universo. Mais ainda, para um 

buraco negro com essa massa ele estaria emitindo como se fosse um corpo negro e com 
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uma temperatura muito inferior aos 2.7 K da radiação cósmica de fundo. Portanto buracos 

negros desse tamanho estariam absorvendo radiação muito mais rápido que emitindo, e 

isso faria com que sua massa estivesse aumentando. No entanto, além dos buracos negros 

formados pelo colapso estelar , podem existir buracos negros muito menores formados pelas 

flutuações de densidade no início do Universo [87] .Esses pequenos buracos negros, estando 

a uma temperatura alta, irão radiar mais do que absorver e portanto decrescer em massa. 

Conforme diminui o tamanho desses buracos negros, eles ficam cada vez mais quentes, 

e assim irradiam cada vez mais rápido. Conforme a temperatura aumenta, ela pode even- 

tualmente exceder a massa de repouso de partículas como o elétron ou o muon, e o buraco 

negro começará a emiti-las também. Quando a temperatura subir até 10^^ K ou quando 

a massa do buraco negro diminuir até cerca de 10^^ g ,o número de diferentes espécies de 

partículas será tão grande que o buraco negro radiará toda a sua energia remanescente 

em uma escala de tempo das interações fortes que é da ordem de 10“^^ s. Isso produziría 

uma explosão com uma energia da ordem de 10^® ergs. Mesmo que o número de partículas 

não aumente muito, o buraco negro emitiria toda sua massa em um intervalo de tempo da 

ordem de 10“^® s. No ultimo décimo de segundo, a energia liberada seria da ordem de 

10^° ergs [86] . 

.A. emissão térmica por um buraco negro foi demonstrada pela primeira vez por Hawking 

[8] , [86]. No entanto podemos ter uma idéia simplificada de como essa emissão térmica 

ocorre apelando para um argumento heurístico proposto pelo próprio Hawking [88]. Se- 

guindo esse argumento podemos pensar em partículas sofrendo um tunelamento quântico 

através do horizonte de eventos que tem uma barreira de potencial gravitacional de espes- 

sura oc De maneira idêntica pode-se também dizer que o campo gravitacional está 
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criando espontaneamente pares de partículas virtuais fora, mas bem próximo do horizonte 

de eventos.Forças gravitacionais do tipo maré, muito fortes, evitam a aniquilação se o com- 

primento de onda do par virtual ou a distância que as partículas se separam é da ordem do 

tamanho do buraco. A partícula classicamente proibida que possue energia negativa, irá 

então tunelar através do horizonte de eventos para a região interior ao buraco negro onde 

ela pode então existir como uma partícula real e a partícula com energia positiva escapa 

para o infinito, constituindo a considerada emissão térmica. 

Dessa maneira, um buraco negro com velocidade angular D e potencial elétrico $ emite 

particulas com energia total entre (E , E+dE) a uma taxa [8] : 

dN 
r dE 

2'Kh 
exp 

E — nhíl — 

Hk / 27TC ■1) 
25 

-1 

(5.2) 

onde S é o spin da partícula, nh é o número quãntico axial ou momento angular e q é a 

carga da partícula. F é a probabilidade de absorção para cada espécie emitida. 

Podemos assumir que o buraco não tem nem carga nem momento angular. Esta é uma 

hipótese razoável, pois a carga e o momento angular são perdidos por emissão quãntica, 

numa escala de tempo muito menor que a massa [89] . F em geral vai aproximadamente 

com , apesar de também depender do spin da partícula, e decrescer com o aumento do 

spin. .A.S formas dessas funções de absorção, bem como toda a análise numérica necessária 

para sua determinação são amplamente discutidas por Page [89] . 

Segundo Page [89] , conforme o buraco negro vai emitindo partículas, ele perde massa 

a uma taxa: 

dM héa{M) 

dt 
(5.3) 

onde o fator a{M) é um coeficiente numérico que depende dos graus de liberdade de 
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cada partícula emitida que contribui para a perda de energia. Conforme o buraco emite 

partículas, sua temperatura aumenta e a também aumenta de uma maneira simples, que 

é detalhadamente discutida por Halzen et al. [90] . Se apenas partículas sem massa forem 

emitidas a vida de um buraco negro será aproximadamente dada por [91] : 

T (M) ~ 6 X ^ 

Em geral buracos negros maiores que g são capazes de emitir apenas partículas sem 

massa, como fótons, neutrinos e gravitons. Buracos no intervalo de massa < M < 

são capazes de emitir também elétrons, enquanto aqueles no intervalo < M < 

emitem muons que subsequentemente podem decair em elétrons e neutrinos. Este 

último intervalo inclue em particular, a massa crítica para a qual r se iguala com a idade 

do Universo. Este valor é [92] : M. = 4.4 x g , onde h é o parâmetro de Hubble 

em unidades de 100 Km / s / Mpc e assume-se que o parâmetro da densidade total é fí = 1. 

Uma vez que a massa do buraco se torne menor que 10^^^ , ele pode emitir hadrons. 

Para temperaturas que passem da escala de confinamento da QCD, Kqcd = 250 — 300 GeV 

, espera-se que os quarks e os gluons sejam emitidos ao invés dos hadrons. Somente os pions 

seriam leves o suficiente para serem emitidos abaixo de Aqcd ■ Desde que existem 12 graus 

de liberdade de quarks por sabor, e 16 graus de liberdade para os gluons, espera-se então 

que a taxa de emissão aumente dramaticamente uma vez que a temperatura da QCD seja 

atingida. 

Segundo Mac Gibbon e Carr [91] , a física da emissão de quarks e gluons por buracos 

negros é simplificada por diversos fatores. Desde que o espectro tem um pico em aproxima- 

damente 5kT, então a maior parte das partículas emitidas tem um comprimento de onda 
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de A ~ 2.5M , de maneira que as partículas tem um tamanho comparável ao do buraco 

negro. Pode-se mostrar também que o tempo entre emissões é longo o suficiente para que in- 

terações de curto alcance entre partículas emitidas sucessivamente possam ser desprezadas. 

Finalmente, a condição de estarmos a uma temperatura mais alta que a escala de confina- 

mento da QCD, implicará que o tempo entre emissões será pequeno o suficiente para que 

as partículas não sejam afetadas por interações de gluons. A implicação dessas condições é 

que pode-se considerar um buraco negro como emitindo jatos de quarks e gluons do mesmo 

tipo que os produzidos em colisões nos aceleradores. Esses jatos decaem em hadrons em 

uma distância T / , e desde que isso é muito maior que M para T ^ m , os efeitos 

gravitacionais podem ser desprezados. Os hadrons irão decair em protons, antiprotons, 

elétrons, positrons e fótons em uma escala de tempo um pouco maior. 

Para encontrarmos o espectro final das partículas emitidas por um buraco negro deve-se 

fazer uma convolução do espectro de emissão de Hawking com a função de fragmentação 

do jato. Segundo [92] isto é dado por; 

dN- ^ °°rj(Q,r) í Q I 1^9jxiQiE) 
dE ) dE = 77 : JQ=1 

(5.4) 

Onde X e j indicam a partícula final e a partícula emitida diretamente, e o último 

fator especifica o número de partículas no estado final com energia no intervalo (E, E-fdE) 

geradas por um jato de energia Q. Devemos somar sobre todas as espécies que contribuem, 

e seus graus de liberdade associados. Todos os cálculos efetuados anteriormente sobre 

emissão de buracos negros, inclusive o nosso cálculo feito adiante, não levam em conta 

esses decaimentos de partículas ou emisões da QCD. Os primeiros autores a considerar 

esses efeitos são os autores da ref. [92] que fazem convoluções numéricas da fórmula de 
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emissão de Hawking com com um programa de simulação de jatos da QCD, o qual foi 

escrito para descrever fragmentação de jatos em colisões de partículas a altas energias. 

Os espectros obtidos por esses autores são muito diferentes daqueles obtidos conside- 

rando apenas a emissão direta de partículas. Esses espectros tem uma diferença significativa 

a energias bem abaixo da temperatura do buraco negro em consequência dos decaimentos 

considerados. 

Um trabalho mais recente de Halzen et al. [93] estuda o fluxo difuso de neutrinos 

cósmicos emitidos por buracos negros primordiais através da emissão indireta. Ali são 

analisados possiveis métodos de detecção desses neutrinos. 

5.1.2 A Formação de Buracos Negros Primordiais 

A hipótese da formação de buracos negros no início do Universo, devido a perturbações 

na densidade, foi considerada pela primeira vez por Zeldovich[94] e por Hawking[95] . Esta é 

a única época na vida do Universo em que buracos negros com massa menor que uma massa 

solar podem se formar, desde que uma região de massa M para colapsar até uma densidade 

Ppbh — 10^® (]^) d!maneira a cair dentro do seu raio de Schwarzschild, necessita 

de uma compressão tão grande, que apenas nos instantes iniciais do Universo isso se torna 

possível. Buracos negros primordiais podem se formar dentro de um enorme intervalo de 

massa : aqueles que se formam num tempo de Planck ( ), teriam uma massa de 

Planck ( 10“^çr ) , enquanto aqueles que se formam em 1 s seriam tão grandes quanto os 

buracos que se supõe estar no núcleo galático. 

Pode-se relacionar a massa inicial M,- do buraco com o seu tempo de vida, ou seja 

o tempo que o buraco leva para evaporar completamente. Com uma boa aproximação 
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teriamos que ; 

Mi Kí [3are^ap]^^^ 

Onde CL depende do número de graus de liberdade de cada partícula emitida contribuindo 

para a perda de energia. Um buraco que se forma no início do Universo e está hoje 

terminando sua evaporação tinha uma massa inicial M, ~ onde t^é a idade do 

Universo. Pode-se encontrar [90] que M, está no intervalo : 4.3 x < M* < 7.0 x lO^^gr 

. Dessa maneira, buracos negros com M,- ^ M* não perderam até hoje uma quantidade 

significativa de massa, enquanto aqueles com M,- < M* já evaporaram completamente. 

Se buracos negros primordiais se formam diretamente a partir de perturbações na den- 

sidade primordial, então a sua massa é da ordem da massa do horizonte de eventos na 

época da sua formação, M RS 10^^(t /10~^^s)5' . Acreção é desprezível. A fração da massa 

do Universo que sofre colapso em qualquer época é determinada pela amplitude quadrática 

média da fiutuação de escala do horizonte naquela época,úrm5 i e pela equação de estado 

p = (0 < 7 < 1) . Assumindo que as flutuações tem uma distribuição Gaussiana e 

que são esféricamente simétricas, pode se mostrar que a fração de regiões de massa M que 

formam um buraco negro primordial é [96] : 

j3{M) ~ úrmí(M)exp -7 
28r^s{M)\ 

(5.5) 

onde Srms{M) é o valor de úrmiQuando a massa do horizonte é AI. Os buracos negros primor- 

diais podem ter um espectro de massa grande somente se as flutuações forem invariantes 

de escala, ou seja se Srms não depender de M. Neste caso o número de buracos negros 

primordiais no intervalo ( M,, Mi -1- dMi ) é [96] : 
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dn 

dWi 
A 
W, Mj 

(5.6) 

sendo H {9 — 2) VtpBH [fi;) onde Üpbh é a densidade total de buracos negros primordiais 

em unidades da densidade crítica do Universo pc ■ corresponde a densidade numérica 

inicial de buracos por intervalo de massa logarítmico em M = M. . 0 expoente 9 é 

determinado pela equação de estado do Universo p = jp na época da formação dos buracos, 

onde p é a pressão, e se relacionam através de [90] : 

9 = 
1 + 37 

1+7 
+ 1 

Em muitos cenários para flutuação de densidade cosmológica, preve-se que Srms seja 

invariante de escala,e portanto a Eq.( 5.6 ) representa o espectro de massa mais provável. 

Para buracos negros formados na era dominada por radiação, teremos que 7 = 1/3 e 

portanto 9= 2.5 . Isto significa que o espectro de massa integrado dos buracos negros cai 

com e portanto a maior densidade de buracos está contida nos menores deles.O valor 

de fípbh se relaciona com (3 por [91] : 

Upt/. =/3í)r(1 + z.) ~ lOV(y) (5.7) 

onde Çlp ~ 2 X é o parâmetro de densidade da radiação cósmica de fundo para 

uma constante de Hubble h — H /lOO km e é o instante em que os buracos 

negros primordiais de massa M, se formam. Para M, ~ 10^^5', temos que t, ~ 10“^^s, 

e então buracos negros primordiais poderão ser a matéria escura ( Upj/, ~ 1 ) somente se 

3 ~ 10"^~. Isto corresponde a Srms — 0.05. Portanto um ajuste muito fino da flutuação de 

densidade é necessário se os buracos negros primordiais fossem os responsáveis pela matéria 

escura. 
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5.2 Fotoionização de Nuvens HI a partir de Buracos Negros 

Primordiais 

Segundo Hawking e Page [97] , podemos ter uma radiação de fundo, formada por 

fótons emitidos de buracos negros primordiais ( PBHs ) durante toda a vida do Universo. 

Para determinarmos o espectro dessa radiação, usaremos a Eq.(5.2) que nos dá a taxa de 

emissão de um buraco negro. Queremos encontrar o fluxo presente de fótons com frequência 

uo emitidos por buracos negros primordiais. 

Devido a expansão do Universo, um fóton emitido no passado chegará no instante atual 

com uma frequência alterada: 

Lü = {1 Z) U}q = ^0 (^-S) 

onde R é o parâmetro de expansão do Universo no instante t , e o índice 0 denota o valor 

de qualquer quantidade na época presente. 

Temos também a distribuição de buracos criados no início do Universo dada pela 

Eq.(5.6) ..\ssim para se obter a densidade de buracos devemos integrar: 

PBH 

vol. 

lí rM, ti f°° Íí ■ T -8 

Mj 
dM,- (5.9) 

.\ssim para cada instante t, teremos uma densidade de buracos negros que leva em 

conta todos, desde M=0 até M=oo .0 limite inferior nos diz que devemos levar em conta 

na densidade, apenas os que existem após o instante t e descartar os que existiram antes 

de t. Eazendo y = ^ na equação anterior teremos que: 
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Usando a Eq.(5.3) podemos obter uma equação para evolução da massa em função do 

tempo. Segundo Hawking [97] , essa equação será dada por: 

M=^Mf-3at—j (5.11) 

Portanto, usando Eq. (5.3) podemos escrever: 

/ M \ ^ 3at hC 

[\AfJ 

Não basta simplesmente multiplicar o número de fótons emitidos pelo número de buracos 

negros, uma vez que o número de buracos depende do instante que estivermos considerando. 

Por isso para podermos encontrar o espectro de fótons emitidos pelos buracos, é necessário 

realizarmos uma dupla integração, para cada instante t teremos uma integração em y que 

nos dará a densidade de buracos naquele instante,e sabendo o quanto emite cada buraco, 

teremos o fluxo de fótons por unidade de frequência emitidos naquele instante. Integrando 

sobre t, teremos o fluxo de fótons em cada intervalo de densidade emitidos durante toda 

a vida do Universo, por todos os buracos negros que já existiram e que ainda existem no 

tempo atual. 

Temos então que: 

(5.12) 

dJ fto r P /8'!tGMu}\ T -1 

dulo Jo J 2'Kh '' ' L ^ V hc^ ) 

Onde 4^ é o número de fótons / cm^ster. s MeV. dujo ' 

Fazendo x = r = (1 + Z)"Heremos: 

y ^dydt 

dJ cK 

diüQ 

^0 poo 
/ e“'^P(l + Z) [exp(87Tx) — 1]“’' y~^^'^dydt 

0 Jo 

(5.13) 

(5.14) 

Precisamos analisar o comportamento da função P que nos dá a probabilidade de ab- 

sorção de partículas por um buraco negro. De acordo com Page [89] que estudou exausti- 
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vamente o comportamento dessas funções, no limite de baixas frequências {Mu <C 1) para 

uma partícula de spin 1 sem massa teremos como uma boa aproximação: 

E ^ Id (SM^ - a^) u;' (5.15) 
l,m 

Para nós a = 0 , pois o buraco negro que estamos considerando não tem rotação e nem 

carga, e ainda sabendo que A = 167tM^, teremos: 

^ Psu/lmp 
l,m 

^ 64 , 64 4 
r = u = —x 

3 3 
(5.16) 

onde M é a massa do buraco negro em um determinado instante t, e tu é a frequência do 

fóton emitido. 

Hawking[97] considera uma aproximação que simplifica enormemente a integral da Eq.( 

5.14 ). Ele considera í ~ Íq e isso faz com que r ~ 1 , ou seja ele toma como contribuição 

ao espectro, apenas os fótons emitidos no tempo atual. Ele ainda considera o fator e~'^ 

como sendo 1, ou seja despreza-se os efeitos de absorção do meio interestelar. Seguindo 

apenas essa última aproximação ficamos com a seguinte integral: 

dJ 

dun 

_ 64 cK (hc^Y 7 

3 Sir^h [ G J J 

3 ío oo g 2 
■ ‘ X 

\G J J J M^ul (exp(87ra:) - 1) 

rx hc^\ 3at c‘^h 
+ 

M„Uq G M* 

-3/2 

dxdt 

(5.17) 

Queremos tirar portanto um vínculo sobre lí que é a densidade numérica inicial de 

buracos por intervalo de massa logarítmico para M — M,. 

Usaremos a Eq.(2.10 )para podermos tirar tal vínculo. Note que o fluxo (j){E) que 

lá aparece corresponde exatamente ao fluxo encontrado na Eq.(5.17), a menos é claro, 

de fatores que deverão ajustar as unidades. Substituindo então a Eq.(5.17) na Eq.(2.10) 

teremos uma integral tripla a ser resolvida. Tal integral foi calculada numericamente por 

nos. 
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Para tirarmos um vínculo sobre K, vamos considerar que todos os fótons dentro de 

um pequeno intervalo de energia ( 13.6 eV até 1 KeV ) são responsáveis pela ionização de 

nuvens HI. Com base nessa hipótese podemos ter um vínculo no número de PBH necessários 

a ionização da nuvem. Usando que essa taxa é de Ç < 7 x tiramos o seguinte 

vínculo sobre 

< 3.42 X lO^^cm-^ 

Se por outro lado considerarmos apenas os fótons produzidos pelos PBH, como res- 

ponsáveis por um fluxo de fótons intergaláticos, e lembrando do fluxo de fótons que ionizam 

a nuvem intergalática, vínculo esse colocado por Reynolds e discutido por nós na seção 2.1, 

F < 6 X lO^fotons /cm^s e considerarmos os fótons emitidos pelos PBH durante a sua vida 

e que chegam até a nuvem com energia no intervalo de 13.6 eV até 27.2 eV apenas teremos 

o seguinte vínculo sobre K: 

H < 2.40 X 10^^cm“^ 

5.3 Comentários 

Usando o argumento de ionização de nuvens interestelares, e supondo que a fonte de 

ionização dessas nuvens são fótons produzidos por buracos negros primordiais, chegamos a 

um limite na densidade numérica inicial desses buracos que é várias ordens de magnitude 

pior que o limite encontrado por Page e Hawking que é da ordem de 10~°^cm~^ [97] . Ou 

seja seriam necessários muito mais buracos negros emitindo fótons para ionizar a nuvem, 

do que seriam necessários para limitar na radiação cósmica de fundo. Note entretanto que 

a nossa ionização é feita por fótons de baixa energia, da ordem de até 1 KeV, enquanto o 
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limite de Page e Hawking é obtido considerando-se fótons com energia de 120 MeV. Claro 

que buracos que irão emitir com essa energia são buracos que estão no final da vida e 

portanto emitem muito. No nosso caso por sua vez, o que temos são buracos que ainda 

devem ter muita massa e que portanto emitem pouco, e por isso talvez se justifique a 

necessidade de um número tão grande deles necessários a produzir o grau de ionização da 

nuvem que consideramos.Podemos com certeza concluir que esses objetos cosmológicos não 

são os responsáveis pela ionização que se observa nessas nuvens, pois seria necessário um 

número absurdamente grande de PBH para que tivéssemos a ionização desejada. 

Uma possível alternativa talvez seria considerar a emissão indireta de fótons tal como é 

feito na ref. [91] , considerando a emissão de jatos de quarks e gluons, e a posterior emissão 

de fótons após a hadronização. Nesse caso talvez tivéssemos mais fótons sendo emitidos 

a baixas energias e isso talvez diminuísse sensivelmente a densidade de PBHs necessários 

para explicar a ionização das nuvens consideradas por nós, porém ainda assim estaríamos 

longe do limite obtido considerando-se a medida da radiação de fundo com energias da 

ordem de 100 MeV. 



Capítulo 6 

Conclusões 

Neste trabalho, consideramos inicialmente alguns aspectos da astrofísica e da cosmologia 

pertinentes apenas aos capítulos subsequentes. 

Estudamos algumas consequências do processo 77 —> vv em astrofísica, como meca- 

nismo de perda de energia estelar em gigantes vermelhas, dando atenção particular para 

duas possíveis fontes dessa reação, primeiro quando o processo é intermediado por um ma- 

joron, depois por algum novo lepton composto neutro. Através do estudo da contribuição 

do majoron, fomos capazes de encontrar fortes vínculos no seu acoplamento com fótons e 

neutrinos. Para um majoron candidato a matéria escura com massa de 1 KeV, o limite 

no seu acoplamento com fótons e neutrinos é < 6.1 x Em geral esse 

processo poderia nos fornecer vínculos no acoplamento de qualquer partícula pseudoescalar 

leve com fótons e com neutrinos, ou com qualquer outra partícula leve e que interagisse 

muito fracamente. Obtivemos também limites na escala de composição quando a reação 

77 —>• uV ocorre a partir de novas interações compostas entre fótons e neutrinos. Esses 

limites são bem mais fracos que os obtidos experimentalmente no LEP. 

A reação 77 7t° -> uV poderia também ser um importante mecanismo de perda de 

85 
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energia estelar, tal como já foi considerada em trabalhos anteriores. Mostramos através de 

considerações simples que o efeito da absorção do pion altera a largura de decaimento do 

pion em um meio denso e torna esse mecanismo sem utilidade para se estudar qualquer 

tipo de decaimento exótico do pion. 

A reação 77 i/T7 pode também ter algumas consequências cosmológicas, uma vez que 

fótons do background térmico podem produzir neutrinos de mão direita, influenciando assim 

o vínculo em neutrinos leves ( ou partículas equivalentes ) que tem origem na nucleossíntese. 

Neste caso mostramos que a absorção de pions por nucleons não irá interferir neste processo. 

0 que irá acontecer neste caso é que a interação forte entre pions ocorre muito mais rápido 

que o decaimento do pion, resultando assim em uma supressão desse efeito em cosmologia. 

Chamamos a atenção para o caso de 77 J -> í/í7 , em que nenhum vínculo pode 

ser obtido a partir da cosmologia porque para um majoron leve, este efeito só irá aparecer 

depois da nucleossíntese. Se tivéssemos um majoron mais pesado, este processo poderia ser 

importante em supernovas, embora o problema de absorção forte discutido anteriormente 

deva ser analisado para cada modelo específico, para verificar se esse efeito não torna o 

mecanismo inoperante tal como ocorreu para o pion. 

Concluimos portanto que somente em casos muito particulares, por exemplo se tivesse- 

mos um pseudoescalar pesado com massa maior que 1 KeV sem interação forte com o meio 

denso, a reação 77 -4- uu seria importante em astrofísica. 

Os experimentos que procuram por axions são também sensíveis a uma nova partícula 

pseudoescalar (j) que se acople apenas com fótons.Consideramos a contribuição do processo 

0 para o background extragalático de fótons. Supomos que os pseudoescalares <ó 

estão presos em halos galáticos, e que esses halos formados por partículas 4> compreendem 
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as nossas fontes de radiação. Dessa maneira analisamos até que ponto 4> poderia ser a 

matéria escura galática responsável pelos fótons do background extragalático. Obtivemos 

uma pequena região em massa e constante de acoplamento onde ó poderia ser a matéria 

escura galática ( ver fig. 2 ). Note que estamos restritos a um intervalo de massa 15.8 eV < 

< 1 KeV , e neste intervalo nossa constante de acoplamento é aproximadamente restrita 

ao intervalo ^ 9 ^ lO~^GeV~^. 

Usando o argumento de fluxo de fótons ionizantes responsáveis pela emissão Ha em 

uma nuvem HI , e supondo que esses fótons são emitidos apenas no decaimento çí> —> 77 , 

obtemos um limite superior relacionando a constante de acoplamento g e a massa de (f) ( 

ver fig. 3 ). Esses vínculos não foram discutidos previamente por Massó e Toldrà [6] , e 

são complementares aos apresentados naquele trabalho. 

Em algumas teorias de supergravidade pode aparecer um escalar / pseudoescalar leve 

e que interage muito fracamente, e que pode decair em fótons SjP 77 .Fazendo-se a 

hipótese de que esses escalares / pseudoescalares se encontram presos em halos galáticos, 

e que estão contribuindo para o background extragalático de fótons, obtemos um vínculo 

na constante de acoplamento desses escalares / pseudoescalares < 1.02 x 10^. Isto nos 

dá indiretamente um vínculo na massa do gravitino. Este resultado é compatível e melhor 

que o resultado obtido considerando o argumento de perda de energia no Sol e em uma 

gigante vermelha, e muito melhor que o vínculo experimental. Nosso vínculo tem além 

disso a vantagem de ser de natureza diferente dos já estabelecidos tornando-se por isso 

complementar aos que já foram discutidos na literatura. 

Finalmente consideramos um outro processo em que ocorre a emissão de fótons, a eva- 

poração de buracos negros primordiais. Neste processo também ocorrerá a emissão de 
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fótons, durante toda a existência do Universo. Analisamos então a evaporação desses obje- 

tos estelares de uma maneira elementar, ou seja consideramos apenas a emissão direta de 

fótons. Supondo que que esses fótons são os únicos responsáveis pela ionização de regiões 

HI, fomos capazes de tirar um vínculo na densidade desses buracos negros primordiais. 

Mostramos que esses objetos não podem ser os responsáveis pela ionização da nuvem que 

consideramos. Se considerarmos esses buracos negros primordiais presos em halos galáticos, 

e contribuindo para o background extragalático de fótons, talvez o nosso vínculo na densi- 

dade desses buracos negros primordiais fosse mais restritivo [79]. 
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