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Breve Apresentação e Resumo

● Postdoc e Docente Colaborador na Pós-Graduação INPE-Divisão de Astrofísica.

● Minhas principais linhas de pesquisa

Interface Teoria-Observação com :

Energia Escura

Teorias Alternativas de Gravidade

Matéria Escura

Neutrinos

Radiação Cósmica de Fundo

Universo em Grande Escala

Ondas Gravitacionais



  

O que Significa uma Nova Física ?



  

Nossos problemas centrais ...

1 - Atual estágio de expansão acelerada do Universo

● Modelo mais simples: LambdaCDM.

● Problemas teóricos com Lambda

● Alternativas ?



  

Alternativas ...



  

Após 20 anos, LCDM ainda é o melhor que temos a nível 
observacional em termos globais. Nosso modelo de 
concordância cósmica. Várias evidências observacionais de 
modelos melhores que LCDM na literatura, mas nada 
conclusivo. Exemplo :

.



  

Tensões em H0 e S8



  



  



  

Cosmologia com Ondas Gravitacionais

Objetivos central : Modificação da Relatividade geral, propriedades 
de Energia Escura e Materia Escura.



  



  



  

Trabalhos em fase final de preparação



  

Propostas gerais, perspectivas e trabalhos em andamento 
com Energia Escura e Gravidade modificada :

● Análise estatística de dados cosmologicos para modelos bem 
motivados e com novos ingredientes. Não  testar/fazer coisas ja bem 
conhecidas/redundantes. Exemplos para investigação: 

Horndeski (and beyond) Gravity, f(T) Gravity, Massive Gravity, Novos 
acaplamentos entre particulas “ja conhecidas” e suas consequências, 
Interações Escuras.

● Verificar os limtes do modelo LambdaCDM + Nova fisica dentro das 
atuais tensões entre os dados de CMB e LSS. 

● Análise de previsão baseada em futuros experimentos de CMB e LSS.



  

Propostas gerais, perspectivas e trabalhos 
em andamento com GWs

Propriedades da Matéria Escura, Energia Escua e limites 
da Relatividade Geral com:

● Análise estatística (Bayesiana e Fisher) para investigar eventos 
ja catalogados pelo LIGO/VIRGO e simulação para LISA e ET.

● Espectro primordial e suas impressões na RCF e  
interferômetros espaciais.  Análise teórica e simulação 
estatística.



  

Propostas gerais, perspectivas e trabalhos 
em andamento com Neutrinos

● Problema da Hierarquia de massa em modelos alternativos. 

● Dark radiation e possível nova família de neutrinos em dados 
astrofísicos e cosmologicos.

● Possível interação com Energia Escura.

● Impressão sobre ondas gravitacionais. 



  

● Clique para adicionar texto
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