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Resumo 

Pesquisas sobre a existência de Matéria Escura são uma das pautas que desafiam 

pesquisadores em Cosmologia há décadas. Um dos primeiros indícios de sua 

existência foram percebidos em um artigo publicado por Fritz Zwicky em 1933, que ao 

estudar a massa do aglomerado Coma, apresentou dados que questionaram o 

entendimento científico até então compreendidos sobre o universo. Zwicky percebeu 

que ao inferir a massa do aglomerado a partir da velocidade das galáxias, existia uma 

incompatibilidade entre a massa obtida a partir de efeitos gravitacionais e aquela que 

era previsível pela luminosidade do sistema. Os dados apontaram, conforme lei 

newtoniana, uma maior massa no sistema, o que poderia indicar a existência de um 

tipo de matéria não-bariônica, ou seja, matéria faltante. O presente Trabalho de 

Conclusão de Curso apresenta uma contribuição com um panorama de pesquisas que 

tratam sobre hipóteses e diferentes metodologias utilizadas para detecção da Matéria 

Escura. Para isso, realizamos uma pesquisa qualitativa, caracterizada como uma 

Revisão da Literatura do tipo Sistemática. Nosso intuito é investigar quais as principais 

definições tratadas pelos pesquisadores, quais as principais hipóteses e linhas de 

pesquisa que sustentam a existência dessa suposta componente exótica no universo.  

Palavras-chave: Matéria Escura. Relatividade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Research on the existence of Dark Matter is one of the guidelines that have challenged 

researchers in Cosmology for decades. One of the first indications of its existence was 

noticed in an article published by Fritz Zwicky in 1933, who, when studying the mass 

of the Coma cluster, presented data that questioned the scientific understanding until 

then understood about the universe. Zwicky realized that when inferring the mass of 

the cluster from the speed of the galaxies, there was a mismatch between the mass 

obtained from gravitational effects and that which was predictable by the luminosity of 

the system. The data showed, according to Newtonian law, a greater mass in the 

system, which could indicate the existence of a type of non-baryonic matter, that is, 

missing matter. This Course Conclusion Paper presents a contribution with an 

overview of research dealing with hypotheses and different methodologies used to 

detect Dark Matter. For this, we carried out a qualitative research, characterized as a 

Systematic Literature Review. Our aim is to investigate which are the main definitions 

treated by the researchers, which are the main hypotheses and lines of research that 

support the existence of this supposed exotic component in the universe. 

Keywords: Dark Matter. Relativity.  
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Introdução 

 

Desde a antiguidade, a humanidade busca respostas para compreender o 

Universo. Com o desenvolvimento tecnológico e científico, muitos avanços foram 

alcançados, áreas do conhecimento nasceram e modelos foram criados. O Modelo 

Cosmológico Padrão - MCP, construído ao longo de um século por pesquisadores e 

astrofísicos, é considerado atualmente o modelo mais preciso para explicar as 

características do universo (SILVA NETO, 2018; VEGA,2021; TEIXEIRA e SOUZA, 

2022). Esse modelo é conhecido como ΛCDM – Lambda Cold Dark Matter – e segue 

os princípios cosmológicos de isotropia e homogeneidade universais:  

 
[...] homogeneidade implica que, em larga escala, a densidade média do 
universo é igual em todo o universo. A isotropia implica que a aparência do 
universo é a mesma em qualquer direção. Os dois princípios juntos implicam 
que o universo é uniforme, e, portanto, não há direção especial no universo 
nem lugar especial no universo. (SARAIVA, FILHO e MULLER, p.2,2014)  
 

No Modelo ΛCDM, a letra grega Lambda (Λ) refere-se à constante cosmológica, 

que indica aceleração da expansão do universo. Porém, por mais que o Modelo 

Padrão descreva com precisão a dinâmica universal, ainda existem lacunas profundas 

no conhecimento para sua consolidação.  Há muitos anos, a matéria escura é um 

dos grandes desafios da comunidade científica. Diversos grupos de pesquisa ao redor 

do mundo, com diferentes abordagens observacionais e metodológicas, tentam 

comprovar sua existência como uma componente fundamental do Universo. Apesar 

de existir evidências significativas de sua interação no espaço, não sabemos ao certo 

qual sua real natureza, composição, massa e de que forma interage 

gravitacionalmente com a matéria conhecida.  

Para compreendermos com mais propriedade esse desafio científico, 

investigamos neste trabalho quais as principais definições tratadas pelos 

pesquisadores sobre a matéria escura; as principais hipóteses e discussões 

levantadas e quais possíveis candidatos a constituírem essa componente exótica no 

universo. Inicialmente, traremos uma contextualização introdutória, com 

características macroscópicas da estrutura do universo, pois é a partir de um olhar 

crítico nessa direção de grandeza que nasceram as problematizações em torno da 
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existência de matéria escura. Em seguida, apresentamos um panorama histórico, 

ressaltando como ocorreram os primeiros indícios dessa existência.   

Realizamos uma pesquisa qualitativa, caracterizada como uma revisão da 

literatura do tipo sistemática. Martins et al. (2018) aponta, como principais traços 

desse tipo de investigação: “ser planejada; indicar claramente as evidências a serem 

incluídas; indicar e delimitar a área de busca; apontar previamente os descritores para 

a busca; evitar ao máximo a apreensão subjetiva dos fatos observados; indicar o 

campo e a cronologia da revisão” (Martins, 2018, p.6). Os passos para a realização 

de pesquisas sistemáticas na literatura podem ser descritos como visto no diagrama 

1.  

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, delimitamos o tema de pesquisa e realizamos uma busca na 

literatura, com a finalidade de compreendermos quais elementos históricos envolvidos 

no cerne do problema da matéria escura. Algumas perguntas realizadas foram: o que 

é matéria escura? Como surgiram as discussões sobre o tema? Em seguida, 

delimitamos o protocolo de pesquisa. Nosso foco é investigar as principais vertentes 

científicas envolvidas sobre o estudo da matéria escura e quais potenciais candidatos 

poderiam explicar sua natureza. 

  

 

 

 

 

Etapa 1  

Planejamento e 

formalização da es 

da pesquisa VIA 

Protocolo de 

Pesquisa  

Etapa 2  

Execução da 

pesquisa 

segundo o 

Protocolo de 

Estudo  

Etapa 3 

Sumarização 

dos dados 

coletados 

FONTE: ADAPTADO PELA AUTORA (2022)  

Diagrama 1 – Passos para realização da pesquisa  
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Capítulo 1 – Compreendendo o problema da matéria escura  

1.1 - Algumas características do universo  
 

De acordo com observações feitas nos últimos anos, a distribuição da matéria 

não é homogênea no universo, mas vista em forma de filamentos e muros, com 

grandes vazios entre si. Os filamentos estão em regiões de diâmetros de 150 milhões 

de anos-luz (UFRGS, 2010). Na imagem a seguir, observamos a distribuição das 

galáxias no espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O universo é povoado por galáxias com características diversas entre si, com 

diferentes tamanhos, luminosidades, velocidades e massas distintas. Geralmente, 

devido à interação gravitacional, a disposição que ocupam no universo é em forma de 

agrupamentos. Dificilmente observamos uma galáxia isolada. A esse agrupamento 

chamamos aglomerado de galáxias.   

A formação de aglomerados é prevista tanto por observações dos filamentos 

cosmológicos, como em simulações numéricas em computadores. Nessas simulações 

é possível acompanhar sua evolução em função do tempo (IAG, 2022). Com o 

desenvolvimento de novos recursos tecnológicos, recentemente o telescópio James 

Figura 1 – Distribuição das galáxias no espaço a 
partir das observações de Margaret Geller e John 

Huchra.  

Fonte:  UFRGS, 2010 
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Webb exibiu imagens de diversas estruturas do universo, como a imagem abaixo, do 

aglomerado de galáxias SMACS 0723.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os aglomerados podem ser classificados como pobres (clusters) ou ricos 

(superclusters), dependendo do número de galáxias envolvidas (UFRGS,2010).  A 

Via-Láctea, galáxia que habitamos, pertence ao aglomerado denominado grupo 

Local. As galáxias mais massivas nesse aglomerado são a galáxia de Andrômeda (M 

31), a Via Láctea e a Galáxia M33 (UFMG, 2022). Na imagem a seguir observamos o 

grupo Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição das galáxias do Grupo Local   

 

Fonte: IAG,2010 

Fonte: NASA,2022 

Figura 2 – Aglomerado de galáxias SMACS 0723 
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Diferentemente do grupo local, que é composto por menos de 100 galáxias, 

considerado um aglomerado pobre, existem aglomerados de maior dimensão. O 

aglomerado Virgo, por exemplo, possui mais de 1000 galáxias (IAG,2010). Com o 

entendimento sobre a estrutura do universo em sua escala macro, apresentamos nos 

próximos tópicos quais as primeiras evidências de matéria escura e quais os principais 

experimentos para sua detecção.  

1.2 - Primeiros Indícios de matéria escura: Fritz Zwicky e o aglomerado COMA 

Em 1933, Fritz Zwicky, um famoso astrônomo suíço, iniciou um projeto para 

observar as velocidades de galáxias de um aglomerado chamado COMA. Zwicky 

percebeu uma incongruência: ao verificar a velocidade das galáxias e aplicar o 

teorema do Virial, constatou que a massa necessária para gerar as velocidades 

observadas era muito maior que a massa percebida a partir da luminosidade total das 

galáxias do aglomerado (ZWICKY,1933). 

Velten (2020) em seu trabalho intitulado “Matéria escura, energia escura e a 

busca por uma nova teoria para a gravitação”, o autor reforça o problema encontrado 

por Zwicky: 

As quantidades de energia cinética (Ec) e potencial gravitacional 
(Eg) devem obedecer ao chamado teorema do virial 2Ec+Eg=0. 
A partir de suas observações, Zwicky não foi capaz de verificar 
o teorema do virial neste aglomerado.  A energia cinética inferida 
excedia a quantidade de energia potencial gravitacional.  Em 
outras palavras, faltava matéria para explicar as altas 
velocidades encontradas. (VELTEN, p.42,2020)  

 

Ao considerarmos que um aglomerado é caracterizado por um sistema 

estacionário e que as interações entre galáxias são bem explicadas pela lei de 

gravitação de Newton, o teorema de Virial, assim como aplicado por Zwicky, pode ser 

considerado como: 

                      2〈𝑇〉 + 〈𝑈〉=0.                                     (1) 

Onde 〈𝑇〉 𝑒 〈𝑈〉  são as médias de energia cinética e potencial (VELTEN,2020). 

A partir disso ele estimou a massa do aglomerado por meio da função da média do 

quadrado das velocidades individuais 〈𝑣2〉 das galáxias de Coma, obtidas através da 

observação direta da luminosidade emitida pelas estrelas: 
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                       𝑀~
𝑅 〈𝑣2〉

5𝐺
.          (2) 

Considerando, R o raio do aglomerado e G a constante de Gravitação. Com as 

velocidades obtidas, encontrou a massa média por galáxia: 

                               𝑚 = 4.5 × 1010𝑀⨀.                       (3) 

Onde 𝑀⨀ é a massa do Sol.  Ao considerarmos a luminosidade de uma galáxia 

média em torno de 8,5 × 1010𝐿⨀, onde 𝐿⨀ é a luminosidade do Sol. Fritz Zwicky 

conseguiu encontrar a razão massa-luminosidade das galáxias do aglomerado Coma: 

                                              
𝑀

𝐿
~

500𝑀⨀

𝐿⨀
.                                            (4) 

 

Zwicky se deparou com um grande desafio: a massa estimada foi em torno de 

400 vezes a massa das estrelas visíveis em galáxias no cluster. Na Figura 5 

apresentamos uma imagem do aglomerado Coma publicada em 2018 e divulgada 

pela Nasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aglomerado Coma esperava-se muito mais massa do que possível de 

atribuir a matéria visível. Diante desses dados, Zwicky levantou a hipótese de existir 

Figura 4 – Imagem do aglomerado COMA. O estudo desse 
aglomerado gerou os primeiros indícios de matéria escura.  

Fonte: NASA, 2018 
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um tipo de matéria não visível, que tinha indícios de interagir gravitacionalmente com 

as demais partículas e campos e que, porém, não emitia nenhum tipo de radiação 

eletromagnética, ou seja, não era diretamente detectada. Por esse motivo foi 

denominada “Matéria Escura”.  

As observações realizadas por Zwicky foram ignoradas por muitas décadas 

(RUBIN, 2006). O problema da matéria escura era tratado como uma curiosidade que 

teria solução em algum momento do futuro (HERNÁNDEZ-ARBOLEDA; 

RODRIGUES, 2021). 

1.3 -Vera Rubin: mais indícios de matéria escura  

Outro episódio que marcou o problema da matéria escura no universo foi uma 

importante verificação da astrônoma Vera Cooper Rubin (1928-2016) e de sua equipe 

de pesquisa, durante o estudo da rotação de galáxias espirais. Na figura 6, 

observamos Vera Rubin durante seus estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera Rubin já estudava, desde seu mestrado e doutorado, aspectos de 

interação gravitacional em galáxias. Porém, enquanto realizava um estudo da galáxia 

Andromeda(M31), verificou que a velocidade de rotação das estrelas periféricas era 

duas vezes maior do que o esperado teoricamente:  

 

FONTE: UFMG,2022 

Figura 5 – Vera Rubin foi uma importante figura na ciência, sendo uma das 
principais pesquisadoras no estudo da dinâmica de galáxias, apresentando 
indícios de matéria escura no universo. 
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A velocidade de rotação de galáxias espirais caia muito pouco 
com a distância ao centro da galáxia (RUBIN; FORD JR.; 
THONNARD, 1978), mas pelo efeito gravitacional da massa das 
estrelas visíveis, essa velocidade de rotação deveria cair 
consideravelmente com a distância ao centro. (TEIXEIRA e 
SOUZA, 2022)  

 

De maneira semelhante a Zwicky, percebeu indícios de falta de matéria visível. 

Na figura 7, Rubin (2006) apresenta um esquema que indica as velocidades radiais 

ópticas médias do eixo principal M31 e a curva de rotação, em sobreposição à imagem 

M31.  

       Em 2006, Vera Rubin escreveu um artigo ao Physics Today, intitulado Seeing 

dark matter in the Andromeda galaxy. A autora relata o processo de estudo sobre 

galáxias ao longo de toda sua carreira e os desafios da comunidade científica 

relacionados à matéria escura. Nesse artigo, Rubin afirma:   

 

A simplicidade de nossa observação óptica M31 contrasta com a 
sofisticação dos modelos atuais de galáxias de matéria escura e com 
os experimentos planejados por físicos de partículas. Alguns 
cosmólogos corajosos e inteligentes trabalham para modificar as leis de 
Newton para explicar as observações. Mas ninguém pode prever as 
surpresas que certamente estão por vir enquanto tentamos esclarecer 
o segredo obscuro da natureza. (RUBIN,2006, p.9, tradução nossa)  

 

Assim como apontado por Rubin, sabe-se que o universo possui mais de 90% 

de matéria não conhecida referente ao setor escuro. Existem diferentes vertentes 

dentro da comunidade científica para explicar esse grande desafio, muitas discussões 

FONTE: RUBIN, 2006 

Figura 6 – Dadas de pesquisa de Vera Rubin sobre Andrômeda (M31)   
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são levantadas e diferentes metodologias são utilizadas. Mas afinal, será que um dia 

teremos respostas que comprovem sua existência?  

Realizamos neste trabalho um levantamento sobre o que é a matéria escura, 

as principais vertentes de estudo envolvidas e potenciais candidatos à matéria escura.  

Capítulo 2- Corrida científica: diferentes perspectivas   
 

Assim como visto anteriormente, Zwick e Vera Rubin foram fundamentais no 

processo de delimitação dessa suposta nova forma de matéria, desencadeando uma 

corrida científica para sua compreensão. Ao longo dos anos, foram desenvolvidos 

outros métodos que mostram evidências de sua existência. Por exemplo, a 

observação de lentes gravitacionais, capazes de mapear a quantidade e distribuição 

de matéria escura no universo LUIZ (2017). Einstein previu pela Teoria Geral da 

Relatividade o efeito de lente gravitacional a partir da deflexão da luz, permeando 

regiões com grandes concentrados de massa. Vivian Luiz (2017) em sua dissertação 

intitulada “Matéria escura e o modelo do dubleto inerte” afirma sobre tais observações: 

 

 Comparando a massa medida através da lente com a 
deduzida pela luminosidade encontra-se novamente uma 
inconsistência, o que confirma a presença e relevância 
da ME. (LUIZ, p.28,2017) 

 

Indícios de natureza cosmológica, como as flutuações de radiação cósmica de 

fundo e a formação de estruturas em grandes escalas, reforçam também a hipótese 

de existência dessa exótica componente no universo. A partir de tantas constatações, 

sabemos que a matéria escura possui algumas propriedades: tende a ser neutra, 

estável, com interação fraca, não relativística (matéria que tipicamente possui 

velocidade muito menor que a velocidade da luz), não é bariônica  e em abundância 

no universo (AGHANIM et al.,2020) 

As hipóteses levantadas para explicar a matéria escura no meio científico são 

bastante divididas. Dentre os modelos construídos, podemos citar dois principais 

grupos: os pesquisadores que defendem que a matéria escura é constituída por uma 

partícula nova; e um segundo grupo que apoia hipóteses alternativas, tentando afirmar 

que a matéria escura de partículas não existe. Nesses modelos alternativos, autores 
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propõem diversas modificações das leis da Física. Existem também, nesse segundo 

grupo, hipóteses mais exóticas (OKS,2021). Na figura 9, apresentamos um esquema 

construído com os modelos mais atuais para explicação da matéria escura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 - Detecção    
 

Manzato (2021), em sua dissertação intitulada “Busca da matéria escura por 

meio de detecção direta: reconstrução e estudo de eventos gerados por múons no 

experimento COSINE-100”, apresenta uma contextualização sobre os desafios de 

detecção da matéria escura. O autor descreve três principais categorias que são 

usualmente realizadas nos centros de pesquisa:   

Com a determinação dos modelos de matéria escura, podemos 
desenvolver métodos para a comprovação experimental de cada 
teoria. A maioria dos métodos experimentais se encaixa em uma 
das três principais categorias: produção em colliders, detecção 
indireta e detecção direta. (MANZATO, p.21,2021) 

 

 

FONTE: CERN, 2020 (G. Bertone and T. M. P. Tait) 

Figura 7  - Possíveis explicações para a natureza da matéria escura  
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2.1.1 – Método experimental por colisão 
 

A primeira categoria, produção em colliders, possui como princípio a produção 

de eventos em colisores de partículas para a produção de candidatos à matéria 

escura. Nos dias atuais, o principal experimento é o Large Hadron Collider (LHC)1, 

localizado no laboratório CERN. Segundo os pesquisadores do laboratório, a principal 

evidência de uma partícula de matéria escura em seus experimentos com colisões 

estaria no chamado momento transversal ausente. 

 

Para procurar essa assinatura, os pesquisadores somam os 
momentos das partículas que os detectores do LHC podem ver 
– mais precisamente os momentos em ângulos retos aos feixes 
de prótons em colisão – e identificam qualquer momento ausente 
necessário para atingir o momento total antes da colisão. O 
momento total deve ser zero porque os prótons viajam ao longo 
da direção dos feixes antes de colidirem. Mas se o momento total 
após a colisão não for zero, o momento ausente necessário para 
torná-lo zero pode ter sido levado por uma partícula de matéria 
escura não detectada. (CERN,2020, tradução nossa)  

 

Na figura 10, os pesquisadores do CERN apresentam uma imagem de um 

evento no detector ATLAS. Nele, um fóton com momento transversal de 265 GeV 

(barra amarela) é equilibrado por 268 GeV de momento transversal ausente (linha 

tracejada vermelha no lado oposto do detector) (CERN,2020). 

 
1  Breaking new ground in the search for dark matter – site do CERN com a descrição dos principais 
experimentos realizados para detecção de matéria escura no LHC. < https://home.cern/news/series/lhc-
physics-ten/breaking-new-ground-search-dark-matter>  
 

https://home.cern/news/series/lhc-physics-ten/breaking-new-ground-search-dark-matter
https://home.cern/news/series/lhc-physics-ten/breaking-new-ground-search-dark-matter
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De acordo com informações sobre os desafios da matéria escura no CERN, os 

pesquisadores afirmam que a falta de impulso é a base para dois principais tipos de 

busca no LHC. O primeiro tipo é baseado nos chamados novos modelos físicos 

completos, tais como os modelos de supersimetria (SUSY). Nesse tipo de modelo, as 

partículas descritas pelo Modelo Padrão da física possuem uma partícula 

supersimétrica correspondente, com uma propriedade quântica chamada spin que 

difere daquela de sua contraparte em metade de uma unidade. Ainda, segundo os 

Fonte (CERN,2020)  

Figura 8 – Evento no detector ATLAS. 
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pesquisadores, em vários modelos de SUSY, a partícula supersimétrica mais leve é 

uma partícula com grande massa e interação fraca (WIMP) - do inglês: Weakly 

interacting massive particles. Afirmam que esses são candidatos promissores, assim 

como visto a seguir: 

 WIMPs são um dos candidatos mais cativantes para uma partícula de 
matéria escura porque podem gerar a atual abundância de matéria 
escura no cosmos. Pesquisas direcionadas a SUSY WIMPs procuram 
o momento perdido de um par de partículas de matéria escura mais um 
spray, ou “jato”, de partículas e/ou partículas chamadas léptons. 
(CERN,2022, tradução nossa)  

 

Um outro tipo de busca realizado no LHC é feito a partir de modelos 

simplificados, que preveem uma partícula semelhante a WIMP e uma mediadora que 

interagiria com outras partículas, que já podem ser conhecidas. Esse mediador, pode 

ser uma partícula como o bózon Z, o bóson de Higgs, ou uma partícula desconhecida. 

Segundo os pesquisadores, esses modelos ganharam força significativa nos últimos 

anos.  

2.1.2 – Método experimental indireto 
 

Um tipo de método para verificação de indícios de matéria escura é a 

experimentação indireta. Os experimentos procuram investigar partículas produzidas 

nas aniquilações ou decaimentos das partículas de matéria escura (SOTELO,2012). 

Alguns experimentos engajados nesse tipo de proposta são o PAMELA, ATIC e 

IceCube (MANZATO,2021). O experimento PAMELA, por exemplo, caracteriza-se por 

um espectrômetro de partículas que está alojado no satélite russo Resurs-DK1, 

lançado em 2006.  

 

Está alojado no satélite russo, lançado em 2006. Consiste de um 
espectrômetro magnético, um sistema de tempo de vôo, um calorímetro 
eletromagnético, um sistema de anticoincidência, um cintilador e um 
detector de nêutrons. Este sistema de sub-detectores permite ao 
PAMELA identificar e medir a energia das partículas incidentes 
(SOTELO, p.27,2012)  

 

No artigo “Observation of an anomalous positron abundance in the cosmic radiation”, 

os pesquisadores envolvidos no experimento PAMELA apontam que os dados de alta 
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energia podem constituir a primeira evidência indireta de matéria escura. Na imagem 

a seguir, os pesquisadores do experimento apresentam a exibição de um evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 – Método experimental direto  
 

Nesse tipo de abordagem experimental toma-se como princípio a observação 

das interações de partículas de matéria escura com a matéria comum. Alguns 

experimentos são o CMDS2 e o DAMA. O experimento DAMA/LIBRA3, por exemplo, 

localiza-se no laboratório nacional de Gran Sasso, na Itália: 

[...] utiliza detectores de cristais de Iodeto de Sódio (NaI) 
dopados com Tálio para obter sinais de matéria escura por meio 
de detecção direta a partir de sinais de cintilação dos cristais 
provindos da interação destes com partículas de matéria escura. 
Seus resultados são baseados na constatação de uma 
modulação anual desses sinais. (MANZATO, p.23, 2021) 

 
2 SuperCDMS -  Super Cryogenic Dark Matter Search – site com detalhes do experimento:  
< https://supercdms.slac.stanford.edu/ > 
3   Site do experimento: DAMA/LIBRA < https://dama.web.roma2.infn.it/?page_id=64 
 

FONTE:  ADRIANI. et. al (2008)  

Figura 9 – Exibição de evento de pósitron. Uma partícula carregada positivamente 
de 68 GeV selecionada como pósitron. 

https://supercdms.slac.stanford.edu/
https://dama.web.roma2.infn.it/?page_id=64
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O experimento possui mais de 15 anos de funcionamento e, segundo Manzato 

(2021), os pesquisadores do experimento publicaram resultados que provam indícios 

da existência de WIMPs como explicação para a natureza da matéria escura.  

Como visto nesta seção, existem alguns caminhos experimentais traçados pela 

comunidade científica para detecção da matéria escura. Na figura 12, observamos um 

mapa com a localização de alguns experimentos relacionados com matéria escura.  

 

3- Candidatos a matéria escura e teorias alternativas  
 

Assim como comentamos nas primeiras seções deste trabalho, as hipóteses 

levantadas para a explicação da matéria escura são bastante divididas. Por um lado, 

temos pesquisadores que acreditam que é constituída por partículas já descritas no 

Modelo Padrão de partículas. Por outro lado, temos as investigações que defendem a 

descoberta de uma nova partícula ou até mesmo modificações nas leis de gravitação. 

Neste tópico apresentaremos os principais candidatos a matéria escura.  

 

 

Fonte: MANZATO (2021) 

Figura 12 – Mapa com os principais experimentos para detecção da matéria escura no mundo.  
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3.1- Alguns Candidatos  
 

3.1.1 – Do Modelo Padrão de Partículas - Massive Compact Halo Objects 

(MACHOs) e neutrinos  
 

Assim como discutimos nos tópicos anteriores, a dinâmica e estrutura do 

universo não são suficientemente descritas pela matéria visível (bariônica). Existem 

indícios de que o universo é formado consideravelmente por matéria não visível. 

Soleto (2012) ao apresentar os candidatos a matéria escura divide-os entre aqueles 

que fazem parte do Modelo Padrão de Física de Partículas e aqueles que não se 

contemplam no modelo. A primeira hipótese apresentada pelo autor são os 

conhecidos MACHOs. Nessa linha de investigação, acredita-se que existe a 

possibilidade de um tipo de matéria bariônica escura. Os pesquisadores ao analisarem 

a distribuição de matéria visível levantaram a hipótese de existir objetos bariônicos 

não luminosos, tais como planetas gigantes, estrelas mortas e anãs brancas, estrelas 

de nêutrons, buracos negros e anãs marrons.   

De acordo com Silva (2010), diversos experimentos foram realizados em busca 

de MACHOs. Os resultados apontam, porém, que o Halo galáctico não pode ser 

composto apenas por esse tipo de matéria, no máximo uma pequena parte de sua 

massa. Um dos principais métodos utilizados para detectar possíveis objetos 

MACHOs são as Microlentes. Para verificar esse tipo de objeto é necessário monitorar 

um número significativo de estrelas, assim como o da grande nuvem de Magalhães 

mostrado na figura 13 (NASCIMENTO,2018).  
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Uma outra possibilidade considerada para candidato a matéria escura foram os 

neutrinos. Porém, a possibilidade de responderem a problemática de massa faltante 

nos halos foi descartada, assim como todos os modelos de matéria escura quente no 

geral. 

3.1.2 –WIMPs - Weakly Interacting Massive Particles 
 

Nos dias atuais, uma classe de candidatos a matéria escura bastante discutida 

são os WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles). Assim como mostrado 

anteriormente, são um tipo de partícula que possuem bastante aceitação pelos 

pesquisadores do CERN e estudada por outros grupos de pesquisa ao redor do 

mundo. O experimento COSINE-100, por exemplo:  

[...] localizado no laboratório subterrâneo de Yangyang (Y2L), 
interior da Coreia do Sul, a aproximadamente 700 m abaixo da 
superfície, com o objetivo de comprovar ou refutar os dados 
experimentais coletados pelo DAMA/LIBRA a respeito da 
modulação anual de WIMPs (MANZATO, p.30, 2021) 

 

  As massas dos WIMPs correspondem ao intervalo entre 10 GeV até O(TeV), 

com interação fraca a matéria normal. Os WIMPS, sob suas características, poderiam 

ter uma abundância significativa no universo e compor até a totalidade de matéria 

 FONTE (NASA, 2022)  

Figura 13 – Núvem de Magalhães  
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escura. Uma hipótese bastante aceita é que essas partículas tenham compartilhado 

do equilíbrio térmico com demais tipos de partículas que faziam parte do plasma 

primordial: tais como elétrons, pósitrons, neutrinos e bárions, todos eles acoplados 

aos fótons.  

3.1.3 Áxions  

São partículas hipotéticas de pouca movimentação, interagem fracamente com 

outra matéria e por isso são difíceis de detectar. Segundo Nascimento (2018), os 

áxions decaem em um par de partículas de luz, com isso os pesquisadores pretendem 

encontrar esses pares para detectá-los. A detecção é realizada em locais de grande 

profundidade, com a finalidade de distanciar-se de qualquer ruído. Sua existência foi 

proposta por S. Weinberg e F. Wilczek e motiva várias pesquisas experimentais e 

modelos teóricos. A maioria dos experimentos se fundamenta no processo de 

Primakoff, permitindo que um fóton se torne um áxion na presença de um campo 

eletromagnético e vice-versa. (VEGA,2021) 

3.2 – Explicações alternativas  
 

3.2.1 - MOND (Modified Newtonian Dynamics) 
 

Assim como discutimos anteriormente, além das teorias que preveem a 

detecção de uma nova partícula, existem abordagens que propõem modificações nas 

leis da física. Afinal, realmente a matéria escura existe?   

Nessa perspectiva, uma das formas de compreender a problemática da matéria 

escura é alterando a gravidade Newtoniana. A sigla MOND pode ser compreendida 

como dinâmica newtoniana modificada. Sua forma inicial é empírica, não conectada 

com qualquer outra área da física. Essa proposta foi iniciada na década de 80 por 

Mordehai Milgron, com o intuito de explicar a dinâmica de sistemas gravitacionais que 

até então não era explicada somente pela teoria Newtoniana. A ideia é basicamente 

uma modificação na segunda lei de newton, adotando uma relação dada por:  

𝐹 = 𝑚𝜇(𝑥)𝑎.      (5) 
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Nessa relação, define-se uma variável x= a/a0, sendo a0   uma constante de 

definição m/s2. Apesar de resolver de forma parcial o problema da curva de rotação 

de galáxias, a proposta MOND se depara em alguns problemas. O principal deles 

relaciona-se com a constante a0  não ter comportamento constante universal. 

3.2.2 AQUAL (Quadratic Lagrangian), RAQUAL e PCG  

 

Algumas teorias nasceram a partir da proposta MOND. A primeira delas foi 

criada por um modelo equivalente ao MOND, porém, derivado de lagrangiano. O 

modelo que ficou conhecido como AQUAL Seu lagrandeano é descrito como: 

                                                   𝐿 = −
𝑎0

2

8𝜋𝐺
𝑓

𝑎0
2

𝑎0
2  −   𝜌Φ.                                                   (6) 

O modelo AQUAL consegue superar os problemas de não conservação do 

MOND. Já o RAQUAL é o modelo que é descrito como a versão relativística do 

AQUAL. Em seguida, o pesquisador Bekenstein sugeriu uma outro novo modelo 

envolvendo dois campos escaladas, conhecido como PCG (Phase Coupling Gravity). 

(BATISTA,2017)  

3.2.3 TeVeS (Tensor Vector Scalar)  
 

A modificação de teorias da gravitação não se limita ao nível clássico 

(Velten,2020). J. Bekenstein propôs uma teoria covariante que além da métrica 

gravitacional (campo tensorial) possui um campo escalar e outro vetorial. Da mesma 

forma que a MOND modifica a lei newtoniana, a teoria TeVes modifica a lei da 

gravitação relativística, possuindo a MOND como limite clássico. No artigo “ TeVeS: 

uma alternativa ao modelo da matéria escura” o autor Batista (2017) discorre sobre a 

teoria TeVes, explicando seus fundamentos e comparando-a à abordagem MOND.  

TeVes faz previsões corretas em relação ao desvio da luz pelas galáxias, se for 

considerada apenas a matéria luminosa. Porém, ela também necessita de um 

acréscimo de matéria escura nos aglomerados de galáxias.  
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Conclusão 

 

O cerne do presente trabalho foi compreender a problemática envolvida na 

existência de matéria escura no Universo. Para isso, apresentamos inicialmente 

alguns aspectos que regem sua estrutura macroscópica. A matéria é distribuída de 

forma não homogênea no espaço, vista em forma de filamentos e muros, lembrando 

o aspecto de uma esponja. As galáxias, pela força gravitacional, geralmente são vistas 

em grupos, chamados de aglomerados ou clusters. 

 Os primeiros indícios de existência de matéria escura no universo foram 

percebidos por Fritz Zwicky ao analisar a massa de um aglomerado chamado Coma, 

percebeu uma incongruência entre a massa obtida a partir de efeitos gravitacionais e 

aquela que era previsível pela luminosidade do sistema. Os dados apontaram, 

conforme lei newtoniana, uma maior massa no sistema, o que poderia indicar a 

existência de um tipo de matéria não-bariônica, ou seja, matéria faltante. Fritz Zwicky 

denominou-a como matéria-escura. A mesma constatação sobre uma matéria faltante 

foi notada nos estudos de Vera Rubin, quando analisava as estrelas periféricas de 

Andrômeda (M31).  

Durante décadas, observamos que pesquisadores ao redor do mundo tentam 

explicar a existência de matéria escura. Neste trabalho apresentamos alguns dos tipos 

de métodos experimentais: produção em colliders, detecção indireta e indireta. Em 

seguida, citamos alguns dos candidatos a matéria escura e teorias que tentam explicar 

sua problemática por meio de modificações nas leis da física, como a newtoniana e 

da gravitação relativística. Alguns dos candidatos citados nesse trabalho são: 

MACHOs -Massive Compact Halo Objects, neutrinos, WIMPs - Weakly Interacting 

Massive Particles e áxions. Citamos também abordagens alternativas que trazem 

modificações nas leis da física, como a MOND e TeVes.  

O desafio científico para compreensão da matéria escura, geralmente levanta 

algumas questões, tais como: Será que a matéria escura é constituída por uma 

partícula nova? Ou será formada por uma partícula já conhecida pelo Modelo Padrão 

de Partículas? Ou, afinal, será que realmente existe matéria escura? As leis da física 

atuais contemplam em sua totalidade nossa realidade?  
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Nos próximos anos, com o desenvolvimento científico, tecnológico e social, 

temos a esperança de conhecer em profundidade o universo que vivemos e 

desvendar o mistério da matéria escura.  
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