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1. Introdução

Estes comentários e errata decorreram da experiência de sala de aula. O livro-texto foi ado-
tado na disciplina denominada “Introduçào à Cosmologia”, para estudantes de 5◦ peŕıodo,
do curso de F́ısica, da Universidade Federal de Minas Gerais, no 1◦ semestre letivo de 2006.
O curso foi ministrado pelo Autor destas notas. A disciplina possui uma carga horária de
60 horas-aula. Dos 8 caṕıtulos do livro, apenas os caṕıtulos 5 (“Inflação”) e 7 (“Formação
das Estruturas”) não foram abordados.

Algumas das observações aqui apresentadas são de carácter pessoal, e podem não
refletir a opinião do Autor do livro-texto em consideração.

2. Sobre o t́ıtulo

O problema f́ısico proposto pela Cosmologia ainda não foi definitivamente resolvido. A
Cosmologia ainda não pode ser considerada como uma disciplina plenamente estabelecida.
Existem vários modelos cosmológicos que pretendem explicar a fenomenologia apresentada
pelo universo como um todo. O Modelo Padrão da Cosmologia (MPC), também conhecido
como Modelo do Universo em Expansão, por circunstâncias que não serão aqui analisadas,
é o modelo predominante atualmente. Existem outras “cosmologias”, no entanto, quais
sejam, a cosmologia do plasma, a cosmologia do estado quase-estacionário, etc, que ainda
encontram voz entre vários cosmólogos, astrônomos e f́ısicos de modo geral.

Sendo assim, o t́ıtulo do livro deveria refletir esta circunstância. Já que o livro-
texto trata do MPC, ele seria mais apropriadamente intitulado “Introdução à Cosmolo-
gia do Modelo Padrão”. Outras possibilidades seriam “Introdução à Cosmologia Rela-
tivista”, “Introdução à Cosmologia do Big Bang” e “Introdução à Cosmologia do Estrondão
Quente”.

Agradeço aos meus alunos pela entusiasta colaboração na compilação desta errata.
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3. Comentários e errata

p. 27 Hermann Bondi faleceu em 2005.
p. 31 Há controvérsias quanto à confirmação da deflexão da luz em 1919. Mais abaixo,

Georges em lugar de George Lemâıtre.
p. 42 Hubble não demonstrouu que as galáxias se afastam de nós. As observações de Hubble

são consistentes com o modelo de um universo em expansão mas não o provam, ou
demonstram. Esta é também a abordagem de cosmólogos do MPC, por exemplo, ver
Edward Wright 2006 (arXiv:astro-ph/0603750, na seção Introduction).

p. 43 O śımbolo para “tangente” deve ser “tg” enão “tan”. Aqui e em outras ocorrências
posteriores.

p. 45 L = 4πR2σT 4
e . A constante é σ e não a, como aparece no texto. A constante σ é a

constante de Stefan-Boltzmann, e não a constante de radiaçào do corpo negro. Logo
abaixo, colocar −3, 9 em lugar de 3, 9.

p. 47 Aqui e em outras ocorrências: kpc em lugar de Kpc. O prefixo k representa o múltiplo
1000, e o prefixo K representa 210 = 1024.

p. 50 O deslocamento espectral pode ser tanto um desvio para o vermelho quanto um desvio
para o azul. Mais abaixo: Hubble não anunciou que as galáxias se afastam de nós com
velocidades proporcionalmente maiores; ver acima.

p. 52 A demonstração definitiva da expansão do universo está condicionada á demonstração
definitiva da validade do MCP.

p. 53 Novamente, a lei de Hubble não é uma prova insofismável da expansão. Como afirma
Wright na referência mencionada acima, ela é consistente com o modelo de um universo
em expansão.

p. 59 A equação correta é m−M = −5 + 5 log d.
p. 61 Substituir “em relação ao observador A como sendo ~vAB = H◦~dBA” por “da galáxia

C como sendo ~vCB = H◦ ~dCB”.
p. 65 No lugar de R ' 1010 colocar R ' 10−10.
p. 69 Na equação para q, o expoente no denominador deve ser 3/2 e não 3.
p. 69 Aqui e em outras ocorrências: o śımbolo para “seno” deve ser “sen” e não “sin”.
p. 70 “senh” no lugar de “sinh”.

p. 73 Abaixo da eq. 2.44: lado direito deve ser (Ω◦ − 1)/Ω
2/3
◦ .

p. 80 Aqui e em outras ocorrências: lookback time pode ser traduzido por “tempo de retro-
visão”, “tempo de visão retroativa” ou “tempo retrospectivo”.

p. 86 Penúltima linha: trocar “razante” por “rasante”.
p. 87 Figura 3.4 está incompreenśıvel. No texto, logo abaixo, trocar 1911 por 1916. Em

1911 Einstein obteve o resultado clássico. Ver figura melhor e detalhes históricos em
D.S.L. Soares 2005 (arXiv:physics/0508030).

p. 92 Eq. 3.6: expoente no demominador é 4.
p. 92 Terceira e quarta linhas abaixo da eq. 3.6: trocar “espaço” por “espaço-tempo”.
p. 99 Fig. 3.8: “R” na figura deve estar na mesma fonte tipográfica da legenda e do texto.

p. 107 ∆tobs no lugar de ∆te na última linha.
p. 111 eq. 3.21: aqui e em outras ocorrências, casas decimais devem ser assinaladas por

v́ırgula.
p. 118 Legenda da fig. 3.18: no lugar de “linhas cont́ınuas” colocar “curvas”.
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p. 124 O texto é confuso: o paradoxo de Olbers coloca limite na idade das fontes de radiação
(estrelas, etc) mas não à idade do universo. A solução do paradoxo não diz nada a
respeito da idade do universo, como está claro no cap. 18 de Harrison. O texto afirma
as duas coisas: ver a partir de “Além disso, segundo Harrison...”.

p. 125 No lugar de “sendo a idade do universo” deveria ser “sendo a idade das estrelas.”

p. 125 Allan em lugar de Alan em “Sandage, Alan.”

p. 127 Prob. 6: trocar −5 log h por +5 log h, na expressão matemática que aparece no pro-
blema.

p. 128 Prob. 13: o termo “tempo de Hubble” é prefeŕıvel a “idade de Hubble”. Aqui e em
outras ocorrências.

p. 129 A radiação de fundo de microondas (RFM) não é uma prova experimental do modelo
do Estrondão Quente mas sim consistente com ele. A RFM pode ser incorporada em
qualquer modelo cosmológico que ambicione ser um modelo válido para o universo.
Isto acontece nas mencionadas cosmologias do plasma e do estado quase-estacionário.

p. 139 A eq. 4.4 não é a lei de Stefan-Boltzmann, a qual é dada por L = 4πR2σT 4
e .

p. 140 Trocar “lei de Stefan-Boltzmann” por “lei da radiação do corpo negro”.

p. 142 Eq. 4.8: falta o expoente 2 no raio de curvatura R◦.

p. 148 Eq. 4.12: no lugar de 3
1He colocar T (tŕıtio).

p. 150 Legenda da fig. 4.4: trocar 7× 10−9 por 3× 10−10.

p. 156 Eq. 4.15: falta o expoente 2 no raio de curvatura R◦.

p. 157 Prob. 10: remover “o” antes de “vivêssemos”.

p. 199 Aqui e em outras ocorrências, Thomson no lugar de Thompson.

p. 200 ne = 977 cm−3, não 12423, e l = 305 pc, não 24.

p. 205 Eq. 6,7: o coeficiente numérico é 5, 7× 103.

p. 206 Fig. 6.1: a temperatura caracteŕıstica da equipartição é 13.000 K e não 80.000 K.

p. 208 Terceira linha antes do último parágrafo: “viagem” no lugar de “viajem”.

p. 211 Corrigir logo após a primeira equação: −κλds = −dτ .

p. 213 Primeiro parágrafo, “equação (3.22)” no lugar de “equação (3.5).”

p. 214 Chamar a atenção para a dedução da equação δρ/ρ ∝ 1/(1 + z) a ser feita no cap. 7,
página 228. Na equação para δρ o expoente em (1 + zesp) é 2.

p. 218 Fig. 6.4: a escala no eixo das abscissas está imprecisa entre 400 e 1000. No texto logo
abaixo, no lugar de “figura 6.3” deve ser “figura 6.4.”

p. 220 O texto não está claro a partir da eq. 6.22 até a eq. 6.24, na página seguinte. A
discussão das perturbações adiabática e isotérmica está conflitante.

p. 264 Legenda da fig. 8.1: o artigo citado é de 1999.

p. 265 Abaixo da eq. 8.1: é aconselhável chamar a atenção para o fato de que o universo
estático de Einstein possui constante de curvatura K◦ 6= 0, diferentemente do exemplo
citado em que K◦ = 0 (ver a este respeito a seção 2 de “O universo estático de
Einstein”, cf. Soares 2012, Revista Brasileira de Ensino de F́ısica, v. 34, n. 1, 1302,
dispońıvel em http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/341302.pdf).

p. 265 Quase no fim da página: seria melhor trocar “diminuição da aceleração” por “dimi-
nuição da desaceleração.”

p. 266 Sexta linha abaixo da eq. 8.2: trocar − 4π
3 ρR por − 4π

3 GρR.
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p. 267 A idade do universo no modelo plano t◦, dada após o segundo parágrafo desta página,
deve ser 9, 73× 109 anos. Na quinta linha abaixo, a idade dos aglomerados globulares
deve ser 14× 109 anos.

p. 268 Figura 8.2: recolapsa no lugar de recollapsa.

p. 269 Eq. 8.4: o expoente de R no numerador do integrando é 1/2.
p. 269 A idade do universo estimada com a eq. 8.4, dada três linhas abaixo da equação, deve

ser 14, 2× 109 anos.
p. 269 Logo acima da penúltima equação, no lugar de “que encontramos hoje” deve ser “que

encontramos sem Λ.”
p. 269 Penúltima equação: Ω◦m no lugar de Ω◦.
p. 273 Eq. 8.9: falta o fator c2. Penúltima equação: o fator 3 no segundo termo deve ser

removido.
p. 275 No problema 1, o valor mais apropriado para a idade do universo plano, sem constante

cosmológica, é 10 bilhões de anos.
p. 275 No problema 3, a supernova 1997a é provavelmente a supernova 1997ff, da lista de

Riess et al. 2004, a qual é a única SN 1997 com z = 1, 755 (ver
http://www.iop.org/EJ/article/0004-637X/607/2/665/59738.tables.html ).
O módulo de distância deve ser corrigido para m−M = 45, 3± 0, 35.

p. 275 Os problemas 4 e 6 são equivalentes.
p. 279 As unidades de massa expressas em MeV seriam melhor expressas em MeV/c2. Aqui e

em outras ocorrências, de modo geral, unidades devem ser escritas na fonte “romano”
e não em “itálico.”
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