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Fecho os olhos e vejo um bando de pássaros. A visão dura um segundo, talvez menos; 

não sei quantos pássaros vi. Em definido ou indefinido seu número ? O problema envolve 

o da existência de Deus. Se Deus existe, o número é definido, porque Deus sabe quantos 

pássaros eu vi. Se Deus não existe, o número é indefinido; porque ninguém conseguiu 

fazer a conta. Neste caso, vi menos de dez pássaros (digamos) e mais de um, mas não 

vi nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, ou dois pássaros. Vi um número entre dez e 

um, que não é nove, oito, sete, seis, cinco, etcétera. Este número inteiro é inconcebível; 

ergo, Deus existe. 

Jorge Luís Borges, 

~ 
! 

. ! 
! 
! 
l 

I 
! 


! 

! 
~ 
, 

t 
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RESUMO 

I 

I Esta tese trata das perturbações dos espaços-tempos de de-Sitter e de certos buracos 
-j 

I 

negros. Determinam-se os chamados Modos Quase-Normais (MQNs) associados a essas 

perturbações e investiga-se, no caso do espaço-tempo de de-Sitter, a possível realização de 

I uma dualidade holográfica interior-borda, examinando-se a relação entre os MQ:.Js devidos 

a uma perturbação escalar no interior do espaço-tempo e os pólos da função de correlação 

da Teoria de Campos Conforme, que "reside" na borda de tal espaço-tempo. Ko que 

diz respeito aos buracos negros, determinam-se os MQNs num certo regime assintótico 

e, mediante uma conjectura, recentemente discutida na literatura, acerca de tais MQNs 

e o espaçamento do espectro (quântico) de área de buracos negros, estabelecem-se como 

seriam tais espectros, ainda que não por meio de uma teoria quântica de gravitação formal. 
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ABSTRACT 


In this thesis, perturbations of the de-Sitter and certain black holes space-times are 

studied. The so-called Quasí-Normal Modes (QNMs) associated to these perturbations 

are determined and, in the case of the de-Sitter space-time, the possible realization of a 

bulk-boundary holographic dualíiy is investigated, by examining the relation between the 

QNMs due to a scalar perturbation in the bulk of the space-time and the poles of the 

correlation function of the ConformaI Field Theory, which "lives" on the boundary of 

such space-time. In what concerns the black holes, the QNMs are determined in a certain 

asymptotic regime and, by means of a conjecture, recently discussed in the literature, 

regarding such QNMs and the spacing of the (quantum) area spectrum of black holes, it 

is stablished how these spectra would be, though not by means of formal quantum theory 

of gravity. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A Teoria da Relatividade revolucionou profundamente a concepção de espaço e tempo 

vigentes na Física até praticamente um século atrás. Tal revolução iniciou-se com a for

mulação da Teoria da Relatividade Restrita [1], culminando, cerca de uma década depois, 

com a Teoria da Relatividade Geral [:1.], que descreve a Gravitação relativisticamente. 

A concepção de espaço-tempo estabelecida por Minkowski [1], na Relatividade Restrita, 

passou a ser entendida na Relatividade Geral como sendo dinâmica, sendo que agora a 

I própria geometria do espaço-tempo está sujeita a uma evolução. Esta é governada pela 

equação de campo de Einstein 1, a saber, 

I 1 87fG 
~ ,i Rj-tv 2Rgj-tv = 7 Tj-tv (1.1 ) 
," 

Dentre algumas das extraordinárias conseqüências da Relatividade Geral, citem-se, 

por exemplo, o desvio da luz num campo gravitacional, o arrasto do espaço-tempo num 

campo gravitacional devido a um objeto em rotação (efeito Lense- Thirríng) , a previsão da 

existência de ondas gravitacionais, a existência de buracos negros e, ainda, a possibilidade 

de se descrever o Universo em grande escala (Cosmologia). Em particular, buracos negros 

são, sem dúvida, alguns dos mais interessantes objetos que podem existir no Universo, 

possuindo uma imensa importância para a compreensão da Gravitação Relativística e, 

1Para a definição das quantidades envolvidas, ver o Apêndice A. 
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portanto, da própria natureza do espaço-tempo. A idéia de buraco negro, no entanto, 

surgiu ainda no contexto da Gravitação newtoniana, através dos trabalhos, independentes, 

de Michell (1783) [2] e de Laplace (1796) [3] 2. 

Observações evidenciam fortemente a presença de buracos negros em vários sistemas 

binários (de raios-X) de nossa galáxia [6], assim como de buracos negros supermassivos no 

centro não só da mesma, bem como de outras galáxias [7]. Portanto, buracos negros têm 
'I 
i 

uma imensa relevância para a Astrofísica, já que seriam os responsáveis pela produção das 

grandes quantidades de raios-X provenientes de sistemas binários. Acredita-se também 

que uma das mais potentes fontes de radiação gravitacional no Universo possa ser devida 

à colisão de dois buracos negros [8].
i 
I Estudos sobre buracos negros têm revelado que os mesmos são objetos cuja física en
1 
1 
! volvida é riquíssima. De fato, eles não têm tido papel importante apenas astrofisicamente, 
! 
! 	 mas têm-se revelado também fundamentais do ponto de vista teórico, suscitando questões 

...~ 

e contribuindo para a elucidação de aspectos do comportamento quântico da Gravitação, 

funcionando, portanto, como verdadeiros "laboratórios" para o entendimento da própria 

Gravitação e na busca da desejada síntese entre esta e a Mecânica Quântica, isto é, no 

estabelecimento de uma Teoria Quântica da Gravitação. Tem-se, por exemplo, o caso do 

Princípio Holográ fico , segundo o qual, numa teoria quântica da gravitação, a física num 
i certo volume do espaço-tempo pode ser descrita em termos de uma teoria em sua borda, 
I 

possuindo um grau 	de liberdade por área de Planck [9], cuja formulação tem por base a I 
relação entropia-área de buracos negros 3 e também o chamado limite de Bekenstein, um, I ! 

limite superior para a entropia de uma dada região do espaço-tempo [11] 4. Este princípio'I
! 2Ver [4], p. 365, para uma tradução de um ensaio de Laplace, de 1798, em que o mesmo prova que í 

,J 	 " ... the attractive force of a heavenly body could be so large that light could not flow out of it", prova esta 

não contida na primeira edição de seu Exposition du Systeme du Monde [3], de 1796, no qual apenas foi 

discutida a idéia de buraco negro como uma hipótese. Para uma discussão detalhada não apenas acerca 

de tal ponto, mas também da evolução da idéia e da física de buracos negros, até 1987, ver [5]. 
3A relação entropia-área, dada pela fórmula de Bekenstein-Hawking [10], S = Aj4 (em unidades 

c = G = Ti KB = 1), tem natureza holográfica, já que a entropia de um buraco negro seria proporcional 

à área de seu horizonte de eventos e não ao volume deste. 
40 limite de Bekenstein estabelece que a máxima entropia de uma região do espaço é, em unidades 

c KB = 1, Smax = Aj4GTi, em que A é a área da região em questão, G a constante gravitacional 

12 
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tem na teoria de cordas uma realização concreta, que se dá através da chamada corres

pondência AdS/CFT [12], de acordo com a qual a teoria de cordas em espaços-tempos 

Anti-de-Sitter (AdS) tem uma descrição dual em termos de uma Teoria de Campos Con

forme (CFT, na sigla em inglês), de uma dimensão a menos, que pode ser pensada como 

"residente na borda deste espaço" 5. Pode-se dizer então que a informação (física) no in

terior (bulk) de um espaço de AdS está holograficamente codificada em sua borda. É válido 

ainda mencionar que o Princípio Holográfico foi aplicado à Cosmologia, por Susskind [15], 

o que motivou várias discussões de holografia em contexto cosmológico (ver, por exemplo, 

[16, 17]). 

A Gravitação e a Teoria Quântica, ainda que parcialmente combinadas, isto é, ainda 

que se esteja apenas no nível semi-clássico da Gravitação 6, já deu mostras de quão 

profícua pode ser uma completa união entre ambas. Por exemplo, o resultado semi

clássico, devido a Hawking [20], de que buracos negros comportam-se como sistemas 

termodinâmicos, emitindo radiação térmica, semelhantemente a um corpo aquecido, com 

uma temperatura dada por TH = nc3 j87fKB GlvI (temperatura de Hawking), em que A1 é 

a massa do buraco negro, é uma das mais interessantes predições da Física teórica. Tal 

radiação, denominada radiação de Hawking, é extremamente difícil de ser detectada, já 

que seria apreciável apenas para buracos negros pequenos, isto é, cujas massas são muito 

pequenas em relação à massa solar, que poderiam ter existido no Universo primordial. 

Através de estudos experimentais dos chamados análogos gravitacionais de buracos negros, 

ou seja, sistemas que exibem um comportamento que" mimetiza" o horizonte de eventos 

de um buraco negro, espera-se que seja possível obter a detecção do análogo à radiação de 

Hawking, a fim de que se chegue, no caso de buracos negros reais, a um maior entendimento 

newtoniana e li h/21f', em que h é a constante de Planck. 
5 A teoria de cordas é uma das mais promissoras propostas para se quantizar a gravitação, sendo que, 

além de ser uma teoria de unificação das interações fundamentais da natureza, é uma teoria quântica da 

gravitação [13]. Outra proposta promissora para a quantização da gravitação é a chamada Gravitação 

Quântica de Laço [14], que é uma teoria de quantização canônica da relatividade geral. 
6Por gravitação semi-clássica, entende-se que o campo gravitacional é clássico e os demais campos 

de interação, que se propagam nele, são quantizados. Dito de outra forma, tem-se a teoria quântica de 

campos em espaços-tempos curvos (ver, por exemplo, [18, 19]). 
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de tal radiação e da física associada à mesma 7. 

Em linhas gerais, esta dissertação tem como tema as perturbações de espaços-tempos, 

em particular os de buracos negros e o espaço-tempo de de-Sitter (vazio). 

Os chamados Modos Quase-Normais (MQNs) de buracos negros e de estrelas, ou 

mesmo de um espaço-tempo arbitrário que seja descrito por uma solução exata da equação 

de Einstein, constituem um dos principais tópicos de estudo da teoria da Relatividade 
I Geral. Basicamente, derivam da linearização da equação de Einstein, ao se considerarem 
1 ,~ pequenas perturbações de um dado espaço--tempo de fundo, fixo, o qual é descrito por uma 

solução exata da mesma. No entanto, MQNs têm-se revelado extremamente importantes 

também em processos em que o campo gravitacional envolvido é muito forte. De fato, 

a análise numérica da equação de Einstein, completamente não-linear, em processos de 

colisão entre dois buracos negros, ou de duas estrelas de nêutrons, assim como de colapsos 

estelares, mostra que a radiação gravitacional resultante é dominada, para tempos inter

mediários, por MQNs [23]. Isto implica que MQNs não têm existência limitada apenas ao 

regime linear da gravitação. Pode-se dizer então que o grande papel dos MQNs na Relati

vidade Geral e na Astrofísica Relativística reside na análise de ondas gravitacionais [23], 

além do que, tem sido cada vez maior a expectativa da detecção de tais ondas, sendo que 

atualmente há em curso vários projetos de detectores (antenas) de ondas gravitacionais 

(sobre tais projetos, ver, por exemplo, [25]) 8. A análise dos sinais de ondas gravitacio

nais permitirá que sejam inferidas informações dos sistemas envolvidos nos processos de 

geração de ondas acima referidos, como acerca de massas e raios de estrelas e massas de 

buracos negros [26]. 

7A idéia do estudo de sistemas análogos à gravitação foi sugerida por Unruh, ao propôr um análogo 

sonoro de um buraco negro. De acordo com Unruh [21], os mesmos argumentos que levam à emissão 

de radiação por um buraco negro, também implicam na existência de um espectro térmico de ondas 

sonoras, provenientes de um horizonte sônico, resultante da propagação de ondas sonoras num fluido 

(irrotacional) de velocidade um pouco acima da do som. Atualmente, tem havido grande interesse pelo 

! estudo de modelos análogos à Gravitação, com expectativas de criação, em laboratório, de análogos 
l, i sonoros e eletromagnéticos de buracos negros (ver, por exemplo, [22] e referências aí citadas). 

8Há inclusive um projeto de detecção sendo implantado no Instituto de Física da Universidade de SãoI 
I Paulo, Trata-se do detector Mario Schenberg, uma antena esférica, que deverá ser sensível na faixa de 

I 3,0 3,4kHz [24]. 
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o estudo das perturbações de buracos negros originou-se com o trabalho de Regge 

e Wheeler [27J, no qual foi analisada a questão da estabilidade de um buraco negro de 

Schwarzschild, sujeito a uma pequena perturbação gravitacional inicial, conforme será 

discutido no Capo 2. A continuidade deste estudo deu-se somente vários anos mais tarde, 

por Vishveshwara [28], Edelstein e Vishveshwara [29J e Zerilli [30J. Em particular, Vish

veshwara [28] verificou, através de simulações numéricas, que quando um buraco negro de 

Schwarzschild é submetido a uma pequena perturbação inicial (um pulso de onda gaus

siano, no caso), a resposta da mesma (sua evolução temporal) é dominada por vibrações 

muito características, exponencialmente amortecidas no tempo, que depois viriam a ser 

denominadas, por Press [31], de modos quase-normais (MQNs), sendo independentes da 

forma inicial da perturbação, dependendo apenas da massa do buraco negro, neste caso 

seu único parâmetro característico. Estudos de outros tipos de perturbações (gravita

cionais, eletromagnéticas e de spin-l/2), bem como de outros tipos de buracos negros 

(Reissner-N ordstrom e Kerr), conduziram ao panorama geral de que se um buraco ne

gro sofre uma pequena perturbação inicial, a resposta à mesma é marcada inicialmente 

por uma fase transiente, seguida, para tempos intermediários, por oscilações amortecidas 

(vibrações quase-normais) e, por fim, para tempos muito longos, de caudas, isto é, um 

decaimento do tipo lei-de-potência 9. 

Tipicamente, os MQNs de um buraco negro são freqüências complexas, obtidas como 

os "auto-valores"de uma equação de onda que descreve as (pequenas) perturbações (in

dependentes do tempo) do mesmo, com certas condições de contorno. As partes reais 

destas freqüências podem ser interpretadas como representando a "oscilação do buraco 

negro" (mais precisamente, do espaço-tempo exterior ao mesmo), enquanto que as partes 

imaginárias representam os tempos de decaimento das perturbações, podendo ser interpre

tadas como associadas ao amortecimento das" oscilações do buraco negro" , já que ambas 

9Convém já neste ponto obervar que tais caudas decorrem da estrutura assintótica do espaço-tempo, 

sendo que para buracos negros em espaços-tempos com constante cosmológica, notadamente os de tipo 

de-Sitter (dS) e Anti-de-Sitter (AdS), o comportamento das perturbações para tempos muito longos 

apresenta-se bastante diferente daquele no caso de espaços-tempos assintoticamente planos. Uma análise 

detalhada do decaimento de perturbações em dS e AdS, incluindo o caso d-dimensional, está tratada em 

[32] e em algumas referências ali citadas. 
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são características do buraco negro. Por exemplo, no caso de um buraco negro de Kerr, 

tais oscilações dependerão de sua massa e seu momento angular, os únicos parâmetros 

característicos do mesmo. No caso de estrelas, os MQNs, em geral, dependerão ainda do 

raio desta. Conseqüentemente, MQNs funcionam como as "impressões digitais"de bura

cos negros e estrelas. Revisões sobre MQNs de buracos negros e estrelas, bem como sobre 

o papel dos mesmos na análise dos sinais de ondas gravitacionais, podem ser vistas em 

[33,34]. 

Esta tese trata também das perturbações e MQNs de um espaço-tempo que não é 

associado a um buraco negro, mas que é de bastante relevância, qual seja, o espaço

tempo de de-Sitter (vazio), dotado de um horizonte de eventos (cosmológico), ao qual se 

podem atribuir uma temperatura e uma entropia, em analogia com o que se dá no caso de 

um buraco negro, conforme mostrado por Gibbons e Hawking [35]. Para que se entenda 

melhor a motivação do estudo de MQNs do espaço-tempo de de-Sitter, tal como feito 

nesta dissertação, é conveniente que se trace, a seguir, um pouco do desenvolvimento da 

literatura acerca das perturbações de espaços-tempos dotados de constante cosmológica, 

isto é, dS e AdS. 

Nos últimos anos tem havido bastante interesse pelo estudo de perturbações e MQNs de 

buracos negros em espaços-tempos não-assintoticamente planos, a saber, espaços-tempos 

de de-Sitter (dS) e Anti-de-Sitter (AdS), motivados pela análise da estabilidade do hori

zonte de Cauchy de buracos negros [36] e pela correspondência AdSjCFT. [37], respecti

vamente (mais recentemente, uma outra motivação vem de uma possível correspondência 

dSjCFT; sobre esta, ver adiante). No caso de espaços-tempos do tipo dS, o decaimento 

de perturbações de buracos negros de Schwarzschild e Reissner-Nordstrom, nele imersos, 

mostrou a influência do horizonte de eventos cosmológico sobre o decaimento das mesmas 

[36, 32]. No caso de buracos negros de AdS, a análise dos MQNs e do decaimento das 

perturbações iniciou-se com Chan e Mann [38], seguidos de Horowitz e Hubeny [37], estes 

fortemente motivados pela correspondência AdSjCFT. O estudo de perturbações nestes 

espaços-tempos dotados de constante cosmológica é importante não apenas como mera 

extensão da análise dos casos tratados na literatura, até então em grande maioria para 

espaços-tempos assintoticamente planos, mas também devido ao grande interesse, nos 
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últimos anos, por espaços do tipo AdS, devido à correspondência AdSjCFT [12] e, mais 

recentemente, devido também à conjectura dSjCFT (mais detalhes são dados adiante), 

no caso de espaços-tempos de dS. 

Para espaços-tempos assintoticamente AdS, a dinâmica das perturbações apresenta

se um tanto distinta do que ocorre no caso de espaços-tempos que são assintoticamente 

planos. Na ausência de um buraco negro, os campos que se propagam em espaços-tempos 

de AdS podem, em geral, ser expandidos em modos normais, o que se deve ao fato de 

que a constante cosmológica fornece um "potencial confinador", sendo que há somente 

soluções com freqüências reais e discretas [37]. Havendo a presença de um buraco negro, 

os campos decaem devido à presença do horizonte de eventos do mesmo e haverá, então, 

oscilações cujas freqüências, complexas, serão características do buraco negro (MQNs) 

[37]. É oportuno mencionar que, neste caso, como o potencial diverge no infinito, não há 

a presença de caudas, conforme mostrado em [39]. 

Invocando a correspondência AdSjCFT, Horowitz e Hubeny sugeriram [37] que as 

freqüências quase-normais associadas a perturbações de buracos negros em espaços-tempos 

de AdS possuem uma interpretação direta em termos da correspondente teoria de campos 

conforme dual que "reside"na borda de tal espaço-tempo. De acordo com tal corres

pondência, um buraco negro grande num espaço-tempo assintoticamente AdS, isto é, cujo 

raio do horizonte de eventos é muito maior que o raio cosmológico, corresponderia a um 

estado (aproximadamente) térmico na teoria de campos conforme dual [40]. Assim sendo, 

perturbar um buraco negro corresponderia a perturbar tal estado térmico, de modo que o 

decaimento da perturbação no interior do espaço-tempo descreveria o retorno ao equilíbrio 

da teoria de campo na borda. Isto permite, então, que se obtenha uma predição da escala 

temporal de termalização da teoria de campo dual, o que seria, em princípio, bastante 

difícil de ser conseguido diretamente via esta última [37]. Horowitz e Hubeny [37], ao 

estudarem as perturbações de um buraco negro grande de Schwarzschild-AdS, por meio 

de um campo escalar não-massivo, minimamente acoplado à curvatura, obtiveram que os 

MQNs resultantes estão em escala com a temperatura do mesmo. 

O trabalho de Horowitz e Hubeny motivou outros estudos de perturbações de buracos 

negros em espaços-tempos do tipo AdS, como o das perturbações e determinação dos 
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I 	 correspondentes MQNs de buracos negros de Reissner-Nordstrom-AdS [41] e de BTZ 

i 
I 	

[42], sendo que resultados qualitativamente análogos àqueles em [37] foram obtidos, co
I 

I 
I 

rroborando também a conjectura AdS/CFT. Todavia, até então, os MQNs de buracos 

I negros AdS forneciam apenas uma evidência qualitativa da dualidade AdS/CFT. Por 

,I outro lado, de acordo com esta correspondência, a parte imaginária dos MQNs deveria 

ser interpretada como a escala temporal para a termalização de pequenas perturbações j 

'1 
na teoria de campo conforme dual. Assim sendo, os MQNs devidos a uma perturbação

I tI> no interior de um espaço-tempo de AdS deveriam corresponder aos pólos da função 

de Green retardada (função de correlação retardada), associada a um operador O, dual 
I ao campo tI>, na CFT. Este teste quantitativo da correspondência AdS/CFT pôde ser 
i 
I 
! 	 explicitamente realizado ao considerar-se um buraco negro de BTZ, que é uma solução do 
I 
! 	 tipo AdS, em (2 + l)-dimensões [43]. Neste caso, como mostrado por Birmingham, Sachs 
! 
! 
i 	 e Solodukhin, tanto os 1'IQNs, associados a uma perturbação no interior, quanto os pólos ~ 

" 

I 
I 

! da função de correlação (retardada) na CFT na borda, associada a um operador dual à 

! perturbação no interior, podem ser analítica e exatamente determinados, havendo entre 

eles uma concordância exata [44]. 

Como já dito, a destacada dualidade AdS/CFT é formulada em teoria de cordas. No 

entanto, pode-se dizer que um dos grandes objetivos desta teoria, hoje, é a mesma provar 

ser capaz de coadunar-se com a evidência experimental de que se vive num Universo do 

tipo de-Sitter, já que dados provenientes de observações das chamadas supernovas doi 
tipo I a [45] indicam que atualmente o Universo encontra-se em expansão acelerada, o 

que é coerente com uma constante cosmológica positiva [46]. Pode-se, portanto, dizer ,II , 
~~ 	 que o Universo encontra-se numa fase em que se pode descrevê-lo por um espaço-tempo 
, 

..~ 	 do tipo de-Sitter [46]. É, portanto, instigante que a teoria de cordas esteja formulada 

apenas em fundos (espaços-tempos) de Anti-de-Sitter (AdS), que são dotados de constante 

cosmológica negativa 10. 

lOHá que se mencionar, contudo, que segundo os chamados modelos cosmológicos de (mem-)branas, 

inspirados em teoria de cordas, há a possibilidade de que a natureza comporte dimensões extras não

compactas grandes, podendo, assim, ocorrer que o Universo quadridimensional esteja imerso num espaço

tempo de dimensão maior, do tipo AdS. obviamente, somente através de testes experimentais que se 

poderá vir a ter alguma evidência de uma tal dimensão extra. É oportuno mencionar que através do 
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Por outro lado, movido pelo sucesso da conjectura AdS/CFT, e em grande analogia 

com a mesma, Strominger, em 2001, propôs [48] o análogo desta para espaços-tempos de 

de-Sitter, ou seja, ele conjecturou uma correspondência dSjGFT, segundo a qual haveria a 

existência de uma dualidade holográfica relacionando a gravitação quântica num espaço

tempo de de-Sitter d-dimensional (dSd) a uma teoria de campos conforme residente na 

borda do mesmo (CFTd- 1 ). Isto motivou vários trabalhos discutindo o estabelecimento 

de tal dualidade, como, por exemplo, em [52]. Contudo, esta conjectura carece ainda de 

um maior suporte, não tendo, portanto, o mesmo status da correspondência AdS/CFT. 

Por outro lado, como já dito, o trabalho de Birmingham, Sachs e Solodukhin [44], que, 

através de MQNs de um buraco negro ((2 + l)-dimensional) de BTZ, corroborou a duali

dade AdS/CFT, motivou um estudo totalmente análogo para o espaço-tempo de de-Sitter 

tridimensional, por Abdalla et alo [49], tendo sido encontrado suporte quantitativo em 

favor de uma dualidade dS/CFT. Isto fez com que se procurasse investigar a extensão de 

tal trabalho para o caso quadridimensional, assim como para dimensões maiores, o que 

foi tratado por Abdalla et alo [50] e será discutido no Capo 3 desta tese. Objetivou

se, nessa Ref. [50], contribuir para uma extensão dessa dualidade interior-borda, agora 

para o caso quadridimensional em que a constante cosmológica do interior é positiva, 

isto é, tratou-se de investigar, via a análise de MQNs, se o interior do espaço-tempo de 

de-Sitter quadridimensional é 11 holograficamente dual" a uma teoria de campos conforme 

na borda do mesmo, o que, por conseguinte, daria um maior suporte ao estabelecimento 

de uma possível correspondência dS/CFT. É bastante desejável que se estabeleça uma 

correspondência do tipo dS/CFT, a fim de que se possa estender a descrição holográfica 

da gravitação para o caso de espaços-tempos do tipo de-Sitter. Aliás, tem-se discutido 

inclusive a descrição holográfica de espaços-tempos arbitrários [51]. 

Uma outra questão tratada nesta tese diz respeito ao papel que pode ter o espectro 

assintótico de MQNs fortemente amortecidos (Le., cujas partes imaginárias são muito 

grandes comparadas às suas partes reais) de um buraco negro na quantização de sua área, 

como sugerido por Hod [55]. Hod usou o espectro assintótico de MQNs fortemente amor-

estudo das caudas associadas às perturbações de buracos negros em branas, pode-se obter tal evidência 

[47]. 
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tecidos para determinar, semiclassicamente (ou melhor, heuristicamente), o espaçamento 

(unidade fundamental de área) do espectro quântico de área de um buraco negro. Desde 

então, tem havido na literatura várias investigações com interesse neste tipo de NIQNs 11. 

Para que se entenda a proposta de Hod, deve-se começar destacando que, conforme 

pioneiramente conjecturado por Bekenstein, numa teoria quântica da gravitação, a área 

do horizonte de eventos de um buraco negro deve ter um espectro discreto, com auto

valores uniformemente espaçados [57, 58, 59}. A fim de determinar o espaçamento de tal 

espectro (unidade fundamental de área), Hod observou que ao se considerarem as partes 

reais dos M QN s (gravitacionais) assintóticos (i. e., aqueles fortemente amortecidos) de um 

buraco negro de Schwarzschild, de massa M, os quais foram obtidos numericamente por 

Nollert [60], e são dados por 

Wn 0,0437123M- 1 4~ (n +~) +O(n-
1
/ 

2
) n --+ 00 (1.2) 

então, valendo-se da aproximação 0,0437123 '" I~: ' a parte real dos mesmos poderia ser 
1escrita como WR = 8;;1 ' em unidades c G 1 (ou WR TH ln3, em unidades tais que 

c G = n, = "'B 1). Além disto, invocando o Princípio da Correspondência de Bohr, 

segundo o qual l'para números quânticos grandes, as freqüências de transição devem-se 

igualar às freqüências clássicas J7 
, Hod considerou que ao "absorver um MQN" assintótico, 

um buraco negro de Schwarzschild deveria sofrer uma variação de energia (massa) dada 

por JM = nwR. Como esta variação de massa implica numa correspondente variação de 

11 Astrofisicamente, os MQNs que têm relevância são aqueles fracamente amortecidos, que darão contri

buições dominantes para a radiação gravitacional gerada, por exemplo, em colapsos estelares, em colisões 

de estrelas de nêutrons ou de buracos negros. MQNs relacionam-se essencialmente à dinâmica clássica 

de buracos negros, não tendo, assim, pelo menos a priori, nenhuma relação com os aspectos quânticos 

destes. Porém, mesmo antes de Hod fazer uso dos MQNs de um buraco negro com vistas a extrair al

guma informação à respeito de seu espectro quântico de área, o possível papel que os mesmos podem vir 

a desempenhar na descrição quântica de um buraco negro foi aventado primeiramente por York, ainda no 

início da década de 1980 [56], ao descrever dinamicamente a origem da radiação de Hawking. Porém, sua 

proposta de relacionar os MQNs de um buraco negro (esférico) a este aspecto quântico do mesmo, deu-se 

através do emprego de modos fracamente amortecidos, isto é, com uso apenas dos primeiros sobretons 

do espectro de MQNs do buraco negro (aqueles de menor parte imaginária). 
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sua área, Hod pôde determinar o espaçamento do espectro de área de tal buraco negro, 

conforme será discutido no Capo 4. 

O trabalho de Hod, acima referido, é de 1998, sendo que o interesse pelo possível papel 

de MQNs assintóticos na descrição do espectro de área de um buraco negro, e, portanto, 

pela própria determinação de tais modos, somente se tornou atrativo após Dreyer [63], em 

fins de 2002, seguindo a sugestão de Hod, ter fixado um parâmetro livre que há na chamada 

Gravitação Quântica de Laço (Loop Quantum Gravity (LQG)), denominado parâmetro 

de Barbero-Immirzi 12. Com isto, Dreyer pôde obter a entropia de Bekenstein-Hawking 

na teoria de LQG (ver Apêndice B). Evidência de que o espectro de área de um buraco 

negro é uniformente espaçado, foi dada, por meio do uso da proposta de Hod, no contexto 

da LQG, por Polychronakos [65]. É válido também ressaltar que logo após o trabalho de 

Dreyer, Kunstatter [66] generalizou o argumento de Hod para o caso de um buraco negro 

de Schwarzschild d-dimensional, obtendo um espectro de área uniformente espaçado, bem 

como o espaçamento do mesmo, fazendo então uma predição do espectro assintótico de 

MQNs, o que depois foi analiticamente confirmado por Motl e Neitzke (ver adiante). 

Poder-se-ia, naturalmente, argumentar que a observação de Hod, de que as partes reais 

dos MQNs (gravitacionais) assintóticos de um buraco negro de Schwarzschild são dadas 

por WR (In 3) /81r!VI , seria, tão-somente, uma coincidência numérica e que poderia, por

tanto, não mais ser válida, por exemplo, na próxima casa decimal, como enfatizado por 

Baez [67], pouco tempo depois do trabalho de Dreyer, em que se pode ver um resumo, até 

aquele momento, desta questão da determinação do quantum de área de um buraco ne

gro, via seus MQNs assintóticos. Contudo, após o interesse despertado na literatura pelo 

trabalho de Dreyer, Motl [73J e Motl e Neitzke [74] derivaram analiticamente aquele re

sultado, verificando que o mesmo é válido não só para MQNs gravitacionais, mas também 

para aqueles escalares [74], conforme será visto no Capo 4. Além disto, confirmaram ainda 

a predição de Kunstatter para o valor assintótico de WR, no caso de um buraco negro de 

Schwarzschild d-dimensional. Mais ainda, Motl e N eitzke também estenderam a análise 

para o caso de um buraco negro (quadridimensional) de Reissner-Nordstrom [74]. 

Além dos casos de buracos negros de Schwarzschild e Reissner-Nordstrom, era natural 

12Para uma revisão de LQG e seus principais resultados, ver [14] e, mais recentemente, [64]. 
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e interessante que fossem analisados outros tipos de buracos negros, no que diz respeito à 

relação entre MQNs assintóticos (n -+ (0) e o possível papel que estes podem desempenhar I 
na quantização de suas áreas. Sendo assim, após o trabalho de Motl e Neitzke, surgiram 

vários trabalhos [68] que visavam determinar os MQNs assintóticos de buracos negros mais 

gerais, como no caso do buraco negro (girante) de Kerr e daqueles imersos em espaços

tempos de dS ou AdS [69], analisando também a relação de tais MQNs com a questão 
i 
1 	 da quantização da área de destes buracos negros (uma pequena revisão, não-completa, I portanto, da literatura pode ser vista em [70]). Assim, considerando-se a hipótese de Hod, 

analisou-se na Ref. [145] (Abdalla et al.) a quantização da área de buracos negros de 

Kerr e Schwarzschild-dS (SdS), quando ambos são quase extremos, ou seja, quando, no 
i 

,! 	 caso Kerr, os horizontes de eventos e de Cauchy são muito próximos e quando, no caso 

I 	 SdS, o horizonte do buraco negro é muito próximo do horizonte cosmológico, conforme 
I 

. ~ será discutido no Capo 4. Ademais, o estudo de MQN s de buracos negros em tais espaços

tempos tem sido bastante corrente nos últimos anos [71, 72]. 

Ainda no Capo 4, será discutido como Motl e Neitzke [74] determinaram analitica

mente os MQNs fortemente amortecidos de um buraco negro de Schwarzschild, reprodu

zindo analiticamente a fórmula numérica obtida por Nollert [60]. Tais autores analiza

ram o problema estudando a monodromia tanto da equação diferencial que descreve as 

perturbações, como de suas soluções assintóticas, monodromias estas que surgem ao se 

estender analiticamente tal equação para o plano complexo. A análise dependerá essen

cialmente do comportamento do potencial efetivo que figura na equação de perturbação, 

tanto na região em torno da singularidade do buraco negro, como na região assintótica. 

, Empregando-se tal "método da monodromia", determinaram-se, na Ref. [146] (Castello
~ 

:i 	 Branco e Abdalla), os MQNs assintóticos (com partes imaginárias grandes) de um buraco 

negro de Schwarzschild-dS pequeno, isto é, para o qual o raio de seu horizonte de eventos 

é muito menor que o raio do horizonte cosmológico, conforme será discutido na Seç. 4.4. 

Por fim, no Capo 5, apresentar-se-ão as conclusões e discussões gerais dos resultados 

obtidos nesta tese. 
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Capítulo 2 

Perturbações e Modos 

Quase-Normais de Buracos Negros 

Foram Regge e Wheeler quem, em 1957, iniciaram a teoria de perturbações de buracos 

negros [27], ao analisarem a questão da estabilidade de um buraco negro de Schwarzschild, 

sujeito a uma pequena perturbação inicial, isto é, a pequenos desvios iniciais de sua 

simetria esférica 1. Pequenas perturbações de um buraco negro de Schwarzschild sao 

perturbações lineares de sua configuração de equilíbrio. Regge e Wheeler obtiveram então 

as equações lineares que governam pequenos desvios, em primeira ordem, da métrica de 

Schwarzschild. Para isto, estudaram a equação de Einstein linearizada sobre o espaço

tempo descrito por tal métrica. 

A formulação mais simples da teoria das perturbações lineares da gravitação rela

tivística consiste no chamado formalismo de quadrupolo, no qual se consideram (i) peque

nas perturbações, h/J,V, do espaço-tempo (plano) de Minkowski (aproximação de campo 

fraco), ou seja: 

gJlV = 17Jlv + hJlv (2.1) 

1À época, e até durante algum tempo depois, usava-se o termo singularidade de Schwarzschild, pois 

ainda não se havia cunhado o termo buraco negro, o que só viria a ser feito a seguir, pelo próprio Wheeler 

(ver prefácio em [75]). 
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com Ihp.vl < < 1, em que 'l7p.v é a métrica de Minkowski, e também (ii) que as velocidades 

dos corpos (fontes) devem ser muito menores que a da luz (aproximação de movimentos 

lentos). Pode-se mostrar que se linearizando a equação de Einstein em tais condições, a 

perturbação hp.v estará relacionada à variação temporal do momento de quadrupolo da 

fonte (ver, por exemplo, [76]). 

Talvez a mais importante aplicação do formalismo quadrupolar seja aquela feita por 

Hulse e Taylor [77], no caso do sistema binário compacto PSR B913 + 16 (pulsar binário, 

formado por duas estrelas de nêutrons), já que permitiu a determinação da taxa de va

riação de seu período orbital, em excelente concordância com o valor observado. A dimi

nuição do período desse pulsar binário constitui a primeira evidência indireta da existência 

de ondas gravitacionais, pois a mesma seria devida à perda de energia do sistema, sob a 

forma de radiação gravitacional. 

No caso geral, deve-se linearizar a equação de Einstein não sobre um espaço-tempo de 

fundo que é plano, mas sim curvo, descrito por uma solução exata da equação de Einstein, 

solução esta que nos casos de grande interesse astrofísico representará um buraco negro 

ou uma estrela de nêutrons. Além destes, outro caso de grande interesse para o estudo de 

perturbações é ó caso do modelo cosmológico padrão, descrito pela solução de Friedman

Robertson-Walker, cujas perturbações na fase primordial do Universo podem explicar as 

anisotropias da radiação cósmica de fundo [78]. 

A equação que governa uma pequena perturbação, hp.v, de um dado espaço-tempo, 

descrito por uma métrica fixa, g~~, designada métrica de fundo, é obtida linearizando-se 

a equação de Einstein sobre tal fundo. Para isto, necessita-se resolvê-la para a métrica 

total perturbada, dada por 
(O) hgp.v gp.v + p.v (2.2) 

com Ihp.vl < < Ig~~I, isto é, a perturbação de g~~ é considerada ser pequena. Deste modo, 

podem-se desprezar termos de segunda ordem, e superiores, em hp.v, tal que Rp.v(g) pode 

ser expandido e expresso como [34] 

Rp.v(g) = R1~(g(0)) + ÓRp.v(h) (2.3) 

em que ÓRp.v(h) é um termo que contém apenas termos de primeira ordem em hp.v. 
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Sendo o espaço-tempo de fundo um espaço-tempo de vácuo, para o qual R1~(g(0)) = O, 

e impondo-se que o espaço-tempo perturbado também seja de tal tipo, segue-se então, de 

(2.3), que 

oR/lv(h) = O (2.4) 

que conduzirá a uma equação diferencial linear, de segunda ordem, para a perturbação 

h/LV' Com isto, obtém-se a linearização da gravitação. 

A expressão para oR/lv(h) foi deduzida por Eisenhart [79J e é dada por 

oR/lV= or;Ã iV - or;v jÃ (2.5) 

em que II ;" representa a derivada covariante, com respeito a r~LO) (g(O)) , sendo que 

ÀrÃ 1 (O)ÃO: (h h 
U /lV = 2.9 /lO:jV + h/lViO:) (2.6)VO:j/l 

Pode-se obter a expressão (2.5) levando-se em conta que apenas termos lineares (Iª

ordem) em h/lv devem ser mantidos no cálculo do tensor de Ricci, R/lv , correspondente à 

métrica perturbada (2.2). Para isto, é conveniente que se use a métrica de fundo, g~~ , 
para abaixar e levantar índices das quantidades tensoriais. 

Regge e Wheeler estudaram as perturbações gravitacionais de um buraco negro de 

Schwarzschild, cuja métrica, em coordenadas de Schwarzschild, (t, r, O, 4», e em unidades 

geométricas (G c 1), é dada por [80] 

ds2 2 ( 22M) 2Mf= (1 -:;:- dt + 1 - -:;:- dr r 2 (d02 sin2Od4>2) , (2.7) 

sendo !vI a massa do buraco negro. 

A fim de obterem uma equação simplificada para a perturbação h/lv , Regge e Whe

eler procuraram separar as soluções da mesma num produto de quatro fatores, cada um 

dependendo só de uma das variáveis t, r, O e 4>. Para isto, levando-se em conta que a 

métrica de fundo, (2.7), é esfericamente simétrica, eles fizeram uma decomposição de h/lv 
em harmônicos esféricos tensoriais, generalizando-se, portanto, para tensores, a conhe

cida decomposição em harmônicos esféricos escalares (Ye m (0,4» ) e vetoriais. Estudaram 

então o comportamento de h/lv sob rotações na variedade bidimensional t = r cte, 
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I isto é, sobre uma esfera. Isto equivale a procurar obter-se a expansão de um tensor (no 

I caso, simétrico) de segunda ordem, sobre uma esfera imersa no espaço-tempo (plano) de 
: I 

Minkowski [30]. A base conveniente para tal expansão é justamente construída através I 
do produto tensorial de harmônicos esféricos vetorais, tendo sua construção sido elabo;1 
rada por Zerilli, em trabalho muito posterior ao de Regge e Wheeler. Para isto, Zerilli 

I utilizou as representações irredutíveis do grupo de rotações [30]. Sob rotações, um tensor 
~ 

de segunda ordem pode ser decomposto numa parte que se transforma como um escalar 

(invariante sob rotações), descrita em termos de harmônicos esféricos escalares, uma parte 

que se transforma como um vetor, sendo descrita em termos de harmônicos esféricos ve

toriais, e uma terceira parte que se transforma como um tensor de 2ª ordem simétrico e 

de traço nulo [81]. No total, há dez componentes independentes para hJ.Lv, de modo que 

sua decomposição é dada por [30, 34, 81] 
00 f 10 

hJ.Lv(t, r, e, cP) = L L L Cé!n(t, r)(Ye~)J.Lv(e, cP) (2.8) 
f=O m=-f n=l 

em que Cêm(t, r) são os coeficientes da expansão e (Yf~)J.Lv(e, cP) denotam os harmônicos 

esféricos tensoriais, que formam a base (tensorial) para a expansão das funções (tensoriais) 

hJ.Lv(t, r, e, cP) sobre uma esfera. A construção e as expressões explícitas de (Ye~)J.Lv(e, cP) , 

bem como a determinação de Cêm(t, r), são dadas em [81]. 

Com isto, foi possível mostrar que as perturbações dividem-se em dois conjuntos dis

tintos de paridade, para cada valor de f: as que se transformam como l)f , denominadas 

de perturbações de paridade par, ou perturbações polares, e as que se transformam como 

(-1 )f+l , chamadas de perturbações de paridade ímpar ou perturbações axiais. 

A forma geral de uma perturbação axial, com dado I! em, é a seguinte [34] 

o O -ho(t, r)si~i94>Yem ho(t, r) sin e8eYem 

O O -h1(t, r)si~e84>Yem h1(t, r) sine8eYem 
hJ.Lv (2.9) 

~h2(t, r) Si~eXfm -~h2(t, r) sineWfm* * 
-~h2(t, r) sin eXem* * * 

em que" *" denotam as componentes simétricas de hJ.Lv e 

8 8Yem 8Ye m)
X Cm =2 ( 8e~-cote~ (2.10) 

26 



I 

I, 


82Yem ()8Yem 1 82YemlVem (2.11)8()2 - cot ----ai) - sin2() 8(p 

A simetria esférica da métrica de fundo faz com que a equação que resulta de (2.4) não 

misture componentes com valores distintos de f e do tipo de paridade. Especificando-se 

uma solução com um dado f, um dado m e uma dada paridade, pode-se obter a forma 

geral de cada um desses dois tipos de perturbação. A simetria da métrica de fundo 

permite ainda que se escolha um particular valor de m para se trabalhar, sendo m = O, 

obviamente, o mais conveniente para efeitos de simplificação, já que elimina do problema 

a dependência na variável 4>. Assim, segue-se que (2.9) se reduz a 

O O O ho(t, r) sin ()8eYem 

O O O h1 (t, r) sin ()8eYem 
hlLv = I (2.12) 

~h2(t, r)si~oXfm -~h2(t, r) sin ()lVem* * 
-~h2(t, r) sin ()Xem* * * 

Explorando a liberdade de calibre que há na relatividade geral, correspondente à in

variância pelo grupo de difeomorfismos do espaço-tempo [76], Regge e Wheeler obtiveram 

uma forma bastante simplificada de hlLv , para o caso de perturbações axiais, através de 

uma conveniente fixação de calibre [27]. De fato, mediante uma transformação infinitesi

mal de coordenadas, X'IL = XIL f,1L , em que 1f,1L1 « IxlLl, tem-se que hlLv se transforma, 

em 1"" ordem em h, como h~v = h/lv f,1L;v f,1L;v , de modo que se tenha g~v g~~ + h~v . 
Obviamente que não haverá nenhuma simplificação no problema para qualquer escolha 

do vetor de calibre, f,1L. A escolha deste deve ser feita de modo que se preserve o tipo 

de paridade da perturbação em questão. No caso axial, uma escolha natural é f,0 = O, 

e = O, f,i A(t,r)éj 8j Yem((),4» , em que é j (i,j = 2,3) é o símbolo de Levi-Civita 

em duas dimensões e A(t, r) é uma função arbitrária. Explicitamente, pode-se ver que 

f,1L = A(t, r)(O, O, s~lo8<t>Yem, sin()8<t>Yem), que se trata, portanto, de um vetor axial. Deste 

modo, h~v terá a mesma forma axial de hlLv , dada por (2.9) ou (2.12). 

A forma simplificada final obtida por e Wheeler para perturbações axiais resul

tou da escolha de calibre em que A(t, r) fosse escolhido de modo a anular a função h2(t, r) 

em (2.12). fixação de calibre (calibre de Regge- Wheeler) é conveniente porque elimina 

do problema contribuições com derivadas em () maiores que de primeira ordem. Obtém-se, 
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assim, a forma final de h"w para perturbações axiais: I 
- I 	í o O O ho(t, r) sinBael'fo 

I 
1 	 O O O h1(t, r) sinBael'fo 

(2.13)hfLl/ = I O O O O 

O* * O 

I Usando-se (2.13) em (2.4), tendo-se em vista (2.5) e (2.6), resulta que algumas equações 

I-- são trivialmente satisfeitas e outras não. As equações não-triviais derivam de 5R23 , 5R13 
I 

e 5Ro3 , sendo dadas, respectivamente, por [34] 

aho - = Of-I at - ar (2.14)
i 
! 2
i a h1 _ a2hO + 2 aho) + ~[f(f + 1) _ 2]h

1 
= O (2.15)

:1 ( at2 atar r at -_? 


! 2 2

-i 	 1 (a ho a h1 2ah1 ) 1 (af 1 )- f(r) - - - - - - + - r- - -f(f + 1) ho o (2.16)

r 22 ar2 atar r at ar 2 

em que 
1- 2MI, 	 f(r) (2.17) 

~ 	 r 

À primeira vista, parece que há três equações para apenas duas incógnitas, ho(t, r) e 

h1 (t, r). No entanto, há uma redundância no sistema de equações acima, já que qualquer 

i conjunto de soluções das equações (2.14) e (2.15) satisfará a derivada temporal de (2.16). 

-I
! 
! 

Além disto, ho aparece apenas com sua derivada temporal em (2.14) e (2.15), de modo que 
-i sempre é possível adicionar-se uma função arbitrária de r a ele. Esta outra redundância

I pode ser fixada determinando-se tal função arbitrária pelo uso de (2.16). Em suma, 

I segue-se que (2.16) deriva essencialmente de (2.14) e (2.15). 
, 

, . 	~ 


j 
 Substituindo-se em (2.15) o termo â~o da Eq. (2.14), tem-se 
!, 
~ 2 

h1f-I a _ f-I a [f a(fh1)] + ~ a(fhd + ~Lhl = O , (2.18)
at2 	 r 2ar ar r ar 

em que L = f (f + 1) - 2 . 


Definindo-se 

~ 
, 	 1 

. 	 ~ \II(t, r) = - f(r)h1(t, r) 	 (2.19) 
r 
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I 
tem-se, de (2.18), que 

2
02W _ L~ [fo(rw)] + 2f 0(rw) + Lfw = O (2.20)

r2 r2ot2 r or or or 

Introduzindo-se, agora, a chamada coordenada tartaruga, x, definida por 

dr 
(2.21)dx = f(r) 

tem-se que I o o
i - = f(r)(2.22)I OX or 

Logo, o segundo e terceiro termos em (2.20) podem ser expressos, respectivamente, I 
como 

f o [o(rw)] 1 o [o ] 1 0
2 

1 (02r oW 02 W)-- f-- = -- -(rw) = --(rw) = - -W + 2f- + r- (2.23)
r or or r OX OX r ox2 r ox2 OX ox2 

e 

., 2j2 ~(rw) = 2f ~(rw) = 2f (or W+ r OW) (2.24)
r2r2 or r2 OX OX OX 

I Usando-se (2.22), tem-se que 


I 
1 or o 


(2.25)ox = OX (r) = f 

i da qual se segue que 
., 02r _ o f _ fof _ 2Mf 

(2.26)ox2 -ox - or-~ 


!
, 
í 

Assim, resulta que (2.20) toma a forma 

1 


.1 02W 02W 
ot2 - ox2 + V(x)w(t, x) = O (2.27) 

sendo V(x) _ V(r(x)), em que . i 
! 

V(r) = V-(r) =(1 _2M) (f(f + 1) _6M) (2.28)
r2 r3r 

que é o denominado potencial de Regge- Wheeler. A Eq. (2.27) denomina-se equação de 

Regge- Wheeler. Deste modo, tem-se que as perturbações axiais são descritas por uma 

equação de onda unidimensional, com um potencial adicional. 
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Esperar-se-ia que a quantidade determinada pela equação de Regge-Wheeler depen

desse do calibre escolhido. Contudo, embora a Eq. (2.27) tenha sido deduzida num calibre 

específico, pode-se mostrar que a quantidade governada por ela é invariante de calibre [82]. 

Integrando-se (2.21) resulta que 

r 
x = r + 2Mln 1) 	 (2.29)

2M 

Vê-se, de imediato, que r = r+ = 2M (horizonte de eventos do buraco negro) corresponde 

a x --t -00 e que r --t 00 corresponde a x --t +00. Portanto, a região r+ < r < 00 é 

mapeada em -00 < x < 00.

i Tomando-se, agora, a dependência temporal da perturbação hpv como sendo da forma 

, o que implica em w(t, r) = e-iwt'IjJ(r), em que 'IjJ(r) ~f(r)hl(r), obtém-se que as 
'i"I 
I 	 perturbações independentes do tempo são descritas pela equação [27] 

2I 	 d 'IjJ(x) + (w 2 _ V(x)) 'IjJ(x) = O (2.30) 

Nota-se que a transformação (2.29) limita o domínio de (2.27) e (2.30) à região exterior 

ao horizonte de eventos do buraco negro. 

;' No caso de perturbações polares, a análise geral para a obtenção da equação que as 

i governa é semelhante ao caso axial. Porém, é bastante dificultada pelo fato de que, agora, 

I 
~ 

há seis equações não-triviais que resultam da equação de Einstein, para três incógnitas. 

I De fato, a fornia simplificada da equação para o caso polar foi obtida somente' muito 
1, 	 tempo depois da análise de Regge e Wheeler, por Zerilli [30] 2. Neste caso, para que se 
I 

'! 
" expandisse h,.J.V , e, 	portanto, para que se fizesse a separação das equações, foi fundamentalI,
; 	 a construção de uma base conveniente, dada em termos de harmônicos esféricos tensorí
! 

ais. Ressalte-se que, neste trabalho, Zerilli analisou a perturbação de um buraco negro de 

! 	 Schwarzschild, quando esta é devida à queda de uma pequena partícula movendo-se rumo 

ao mesmo, ao longo de uma geodésica. Em particular, ele estudou a radiação gravitacional 

emitida em tal processo, no limite de altas freqüências. Além disto, Zerilli levou ainda 

em conta, em [30], as condições de contorno para MQNs (ver detalhadamente adiante), 

ao impor que "a radiação gravitacional não apenas escapa para o infinito, como também 

2Nesse trabalho de Zerilli, já aparece o uso da expressão buraco negro. 
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desaparece para dentro do buraco". A queda de uma partícula rumo a um buraco negro é, 

de fato, um dos processos pelos quais se podem excitar os MQNs do mesmo. Zerilli con

siderou o campo produzido pela partícula em queda como uma perturbação na geometria 

do espaço-tempo, contribuindo com um termo-fonte do tipo função-delta, e cujo tensor 

de energia-momento foi também decomposto em harmônicos esféricos tensoriais [30]. 

A equação obtida por Zerilli, para as perturbações polares, tem exatamente a mesma 

forma que a equação de Regge-Wheeler, mas com o potencial dado por [30] 

(1 2M) (2n2 (n + 1)r3 + 6n2 Mr 2 + 18nM2 r + 18M3
)V(r) = V+(r) (2.31) 

r r 3 (nr + 3M)2 

em que n = ~(R - l)(R + 2), que se denomina de potencial de Zerilli. 

Apesar de terem forma analítica bem distintas, os potenciais de Regee-Wheeler e 

Zerilli têm valores muito próximos, sendo ambos positivos, conforme é ilustrado na figura 

2.1. Deste modo, pode-se pensar num buraco negro de Schwarszchild como envolto por 

uma barreira de potencial. De fato, de (2.30), tem-se que o problema de perturbação de 

um buraco negro de Schwarzschild reduz-se a um problema unidimensional de penetração 

de barreira de potencial, analogamente àquele que se encontra associado à equação de 

Schrodinger independente do tempo, na mecânica quântica. 

É simples verificar-se, mediante (2.29), que o comportamento assintótico dos potenciais 

V(x) = V(±)(x) é dado por 
V(±) R(R + 1)f"'.J (2.32) 

x 2 

no infinito (x -- +00 ), e 
V(±) ,...., ex / 2M (2.33) 

às proximidades do horizonte de eventos do buraco negro (x -- -00 ). 

então, que V(x) -- O, para x -- ±oo. Logo, as soluções de (2.30) comportam

se assintoticamente, tanto no horizonte de eventos do buraco negro como no infinito, da 

forma 

'IjJ(x) ,...., e±iwx (2.34) 

Sendo (2.34) a forma assintótica geral das soluções de (2.30), há vários tipos de soluções 

'IjJ(x) que satisfazem tal comportamento. Em geral, assintoticamente (x -- ±oo), as 
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Figura 2.1: Potenciais de Regge-Wheeler (Axial) e Zerilli (Polar), para e 2 e 3. 

j 
soluções serão combinações lineares de iwx Há quatro classes básicas de soluções que 

~1 
. i devem ser destacadas (ver [75}). Uma destas classes satisfaz à condição causal de que não 

I haja ondas emergindo do (horizonte de eventos do) buraco negro, ou seja, 

X -t -00 
(2.35)1jJin(x)  { :-:'~w)eiW" + Ain(w)e-""" X-t+oo 

! 	 em que se supõe que w seja real e positivo. Soluções desta classe denominam-se de modos 

. i 	 ín e as que se obtêm pelo seu complexo conjugado são chamadas de modos Qut. 
1 

.,! 
~ 	

Sendo (2.30) uma equação diferencial de segunda ordem, o wronskiano de duas soluções 

'1, 	 da mesma é uma constante em x. Calculando-se o wronskiano das soluções de tipos in e 

Qut, em x , decorre que 

1 + IAoutl2 = IAinl2 	 (2.36) 

ou ainda 

ITI2 + IRI2 = 1 (2.37) 

em que se introduziram os coeficientes de transmissão e reflexão, T l/Ain e R = 

Aout/Ain , respectivamente. 
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I 
I, Uma outra classe típica de soluções é aquela que corresponde a ondas puramente 

I emergentes no infinito, ou seja, 
:1 
! 

iwX iWX x ~ -00! 'ljJuP(x) { Bout(w)e + Bin(w)erv (2.38)
e+iwx 

I 
x ~ +00 

Tais modos denomina-se modos up. Aqueles obtidos pelo complexo conjugado, denominam

se modos down . . j 
Usando-se novamente o fato de que os wronskianos constantes em x, pode-se 

mostrar que 

, 
I Bout(w) = Ain(W) Bin(W) = -A;ut(w) -Aout (-w) (2.39)
i 

I 
 Quaisquer duas das quarto classes de soluções mencionadas podem ser escolhidas como 1, 

I 
soluções básicas num dado problema. Para a caracterização de MQNs, os modos in e up 

são os tipos adequados, cujo wronskiano é 

I 
W( 'ljJin(x) , 'ljJuP(x)) == 'ljJin(x) u,'f/ _ 'ljJuP(x) d'IjJin 2iwAin(W) = 2iwBout (w)

dx dx 
(2.40) 

A Eq. (2.30), com os potenciais (2.28) e (2.31), descreve as perturbações gravitaci

onais de um buraco negro de Scharzschild. No caso de perturbações eletromagnéticas, 

deve-se decompor o campo eletromagnético em harmônicos esféricos vetoriais, o que leva, 

naturalmente, à separação das equações de Maxwell em tal espaço-tempo. No caso ho
I 
~, mogêneo, primeiramente estudado por Wheeler [83] e, posteriormente, por Price [84] e 
, 

.r, Ruffini et alo [85], tem-se que a equação que descreve uma perturbação axial é também 

da forma (2.30), mas com o potencial dado por 

(2.41)V(r) = (1- 2~) 

o caso de perturbações escalares (não-massivas) foi tratado inicialmente por Matzner 

[86] e, posteriormente, por Price [87] e Ruffini et ai. [85], sendo o correspondente potencial 

dado por 

V(r) 1- 2111) (f(f+ 1) + 2NI) (2.42)( r r2 r 3 
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Portanto, de acordo com o spin, j, do campo perturbativo, pode-se resumir o potencial 

dos três tipos de perturbações axiais consideradas como 

V(r) = (1 _2M) (I!(I! + 1) _2M(l- 1)) 	 (2.43) 
r 2 r3r 

em que j = 0,1 e 2 para perturbações escalares, eletromagnéticas e gravitacionais, res

pectivamente. 
1 

O estudo das perturbações gravitacionais e eletromagnéticas de um buraco negro ele1,
i' 

I 
tricamente carregado e sem rotação, isto é, de um buraco negro de Reissner-Nordstrom, 

foi primeiramente desenvolvido por Zerilli [88], seguido de Moncrief [89]. Devida à sime

tria esférica da solução de Reissner-Nordstrom, a análise do problema, no que diz respeito 

à separação das equações, é realizada de modo análogo ao caso de Schwarzschild. Uma 

característica bastante interessante acerca das perturbações de buracos negros carregados 

é que perturbações gravitacionais dos mesmos induzem perturbações eletromagnéticas e 

vice-versa [90]. 

Nesta tese, o interesse é pelo estudo das perturbações independentes do tempo, particu

larmente sobre MQNs. Evidentemente, é a equação dependente do tempo que permite que 

se obtenha a evolução temporal de uma dada perturbação inicial. De fato, tanto a análise 
~ . 
i 

~ t 

numérica como analítica de tal equação revela o seguinte panorama típico: inicialmente, a 

I evolução é marcada por uma fase transiente, seguida, para tempos intermediários, de os
I cilações amortecidas, essencialmente independentes da perturbação inicial (fase dominada 
I 
·1 

pelos MQNs) e, por fim, para tempos muito longos, eventualmente, por caudas, fase em j 
. ~ 

. ~ 	

que o decaimento da perturbação pode apresentar-se como predominantemente descrito 

por uma lei-de-potência, dependendo do comportamento assintótico do potencial. Este 

panorama é ilustrado na figura 2.2. Por outro lado, a análise da equação independente 

do tempo permite que sejam obtidas informações sobre o próprio buraco negro, notada

mente acerca de sua estabilidade, aspecto que será abordado mais adiante, que, aliás, foi 

o principal fator motivante para a análise empreendida por Regge e Wheeler [27], pois 

era importante saber se uma "singularidade de Schwarzschild" seria, ou não, estável ao 

sofrer pequenas perturbações. 

Agora, considere-se, por exemplo, a evolução temporal de um campo escalar não
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Figura 2.2: Evolução temporal de uma perturbação inicial de um buraco negro de Schwarzschild, em 

escala logarítmica (quadro maior) e linear (quadro interno), para um certo valor fixo de r. 

I I llVi. 0.5 

I " '''V\. O 

I ! 'IVIr. _.- O 10 20 30 40 50 

35 




, 
i ' 

massivo, que se propaga no espaço-tempo de um buraco negro de Schwarzschild. Tem-se, 

portanto, que estudar o problema de Cauchy associado à Eq. (2.27), com condições iniciais 

'lj;(0, x) e Ot'lj;(O,x). A evolução temporal do campo 'lj;(t, x) pode ser expressa por [75] 

'lj;(t, x) JG(t, x, x')8t'lj;(O, x')dx' + JOtG(t, x, x')'lj;(O, x')dx' (2.44) 

. 1 para t > O . 

I A função de Green retardada é definida por 

I 
02 2 

0 + V(x) G(t,x, x') =[ éJt2 ox2 1 
I com a condição de que G(t, x, x') = O, para t < O. 

'1 Considerando-se, agora, a transformação 
í 

. ~ +00
1 

b(t)b(x x') (2.45) 

~ G(x, x', w) G(t, x, x')eiwtdt (2.46) 

! 
~ 10

!, que é bem definida para Imw > O, segue-se, de (2.45), que 

! d2 
2 v (x)] G(x, x' ,w) = b(x x') (2.47)[dx2 + w 

A função de Green é determinada em termos de duas soluções linearmente independen

tes da equação homogênea associada, Eq. (2.30). Uma destas soluções é determinada pela 

condição de contorno causal de que não haja ondas emergentes no horizonte de eventos 

do buraco negro. Tal solução corresponde então ao que se demo minou de modos in, dados 

por (2.35). Deve-se observar que, para Imw > O, tal solução é de quadrado integrável 

em x ---4 -00. Uma segunda solução que é de quadrado integrável, corresponde a ondas 

puramente emergentes no infinito (x ---4 +00 ) e a uma combinação linear de ondas emer

gentes e imergentes, no horizonte de eventos do buraco negro. Esta solução corresponde 

então aos modos up, dados por (2.38). Em termos das soluções in e up, a função de Green 

pode portanto ser escrita como 

-1 { 'lj;ín(x,w)'lj;uP(x',w) x < x'
G(x, x', w) (2.48)

W('lj;in(x) , 'lj;uP(x)) 'lj;in(x', w)'lj;uP(x, w) x> x' 
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Usando-se (2.40), tem-se 

-1 { 7j;in(X,W)7j;UP(X' ,W) x < X' 
(2.49)ê(x,x',W) = A .\ 7j;in(x', W)7j;UP(X, W)n: X> X' 

Finalmente, a função de Green fica formalmente determinada por 

1 1+00 ~ .G(t, x, x') = G(x, x', w)e-twtdw (2.50)
21l" -oo+ic 

, em que c> O. 

Para que se obtenha a caracterização da perturbação em diferentes intervalos de tempo, 

I é conveniente que se faça uma deformação no contorno de integração, no plano-w complexo 

(ver Fig.2.3), em (2.50). É importante, para isto, que se conheça o comportamento ···l 
analítico de 7j;in(x,w) e 7j;uP(x,w) não apenas no semi-plano superior (Imw > O), onde 

! tais funções são funções analíticas de w, mas também no semi-plano inferior (Im w < 
O). Porém, como se vê de (2.40), W(7j;in(x) , 7j;uP(x)) tem zeros, em w, isolados. De 

(2.49), tem-se que isto implica na existência de pólos na função de Green ê(x, x', w), 

que corresponderão aos MQNs do buraco negro, localizados no semi-plano Imw < O (ver 

Fig.2.3). A contribuição dos mesmos para a radiação é levada em conta por meio do 

teorema dos resíduos [94]. 

I 
l 

Modos Quase-Normais 
i 
.! 
; 
) 

É por meio de um texto de Chandrasekhar que talvez melhor se possa compreender a 
! 

noção de MQNs de um buraco negro. De acordo com Chandrasekhar [95], a evolução de 

uma pequena perturbação inicial de um buraco negro pode, em princípio, ser determinada 

expressando-a como uma superposição de modos normais. Porém, em seu estágio final, 

espera-se que qualquer perturbação inicial decaia de maneira característica do próprio 

buraco negro e independentemente da causa da mesma. Ou seja, pode-se esperar que 

em estágios finais de uma perturbação, o buraco negro oscile com freqüências e taxas 

de amortecimento características unicamente dele próprio. Tem-se então a seguinte de

finição de MQNs de um buraco negro: "MQNs são definidos como as soluções próprias 
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Figura 2.3: Plano-w complexo, mostrando a deformação do contorno de integração da integral (2.50). 

As cruzes, simetricamente dispostas em relação ao eixo Im w, marcam a posição de alguns 

MQNs, localizados no semi-plano Imw < O. 
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I das equações de perturbação pertencendo a freqüências características complexas que são 

apropriadas para ondas puramente imergindo no horizonte de eventos e ondas puramente I 
emergindo no infinito" [95].! 

Assim, as condições de contorno para IvIQNs são dadas por (considerando-se a fase 

e-iwt ) 

'li>"· 1/J( x) '" e±iwx x~±oo (2.51) 

sendo que correspondem a freqüências complexas 'I"! , 

~ 
w Rew+ilmw (2.52) 

,I
I 
! 

com Im w < O, o que caracteriza a estabilidade do buraco negro, quando sujeito a umaI pequena perturbação inicial, já que o mesmo oscilará amortecidamente, em função do 

1 tempo (e- iwt = e-i Rewtelmwt ~ O, para t ~ 00, quando Imw < O).
j 

J Para que melhor se entenda a definição de IvIQNs, deve-se notar que se deseja estudar 

,:1 a resposta da métrica de um buraco negro, para pequenas perturbações iniciais da mesma. 
i Para isto, não é desejável que haja radiação vindo do infinito, continuando a perturbar o 

buraco negro. Além disto, assume-se que nada escapa para fora do horizonte de eventos 

do mesmo. As freqüências w que permitem soluções de (2.30), com as condições de 

contorno (2.51), são chamadas de modos (freqüências) quase-normais, isto é, as condições 

de contorno, então, são que haja ondas que são apenas puramente imergentes no horizonte 
..i 

de eventos do burco negro e ondas puramente emergentes no infinito. É importante notar 

I que tais condições de contorno não se aplicam a IvIQNs de quaisquer buracos negros, mas 

sim para aqueles em espaços assintoticamente planos ou assintoticamente de-Sitter, uma 

vez que é a estrutura assintótica do espaço-tempo que determina tais condições. No caso 
1 assintoticamente anti-de-Sitter, a condição de contorno no infinito é que não haja onda 
J emergente nem imergente [32].i 

Como visto, para buracos negros, IvIQNs são os análogos das ressonâncias de espalha

mento na mecânica quântica, haja visto serem modos que decaem com o tempo (sendo, 

portanto, ao contrário de modos normais, não-estacionários) e que podem ser identifica

dos com os pólos de uma apropriada função de Green (ver Leaver [94]). Do ponto de 

vista da teoria de espalhamento, IvIQNs são considerados como os pólos das amplitudes 
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de reflexão e transmissão, conforme a definição das quantidades envolvidas na Eq. (2.37). 

Além do mais, Leaver mostrou que as caudas do tipo lei-de-potência que, para tempos 

muito longos, dominam a resposta de um buraco negro de Schwarszhild a pequenas per

turbações iniciais do mesmo, originam-se de um corte de ramo na função de Green do 

problema, o qual, por sua vez, deriva do comportamento assintótico do potencial (ver, 

também, [39]). No caso de um buraco negro de Kerr, os resultados são qualitativamente 

semelhantes ao que ocorre no caso de Schwarzschild [96], com os MQNs sendo segui

I 

dos, para tempos muito longos, de caudas, refletindo, agora, como esperado, o efeito da 

rotação do buraco negro [97]. De fato, como efeito desta rotação, há, comparativamente I ao caso de perturbações de um buraco negro de Schwarzschild, um desacoplamento dos 

modos azimutais, m, associados a cada valor de R, o índice de multipólo da perturbação, 

o que é bastante intuitivo, já que agora há uma quebra da simetria esférica, do próprio I 
espaço-tempo não-perturbado, devida à rotação do buraco negro de Kerr. I Bachelot e Motet-Bachelot [142], mostraram que há um conjunto contável infinito de 

valores de w que correspondem a soluções de (2.30), com condições de contorno (2.51), .1 
I 
I sendo que todos têm parte imaginária negativa. Intuitivamente, tal resultado faz bas

tante sentido, pois uma freqüência imaginária negativa corresponde a uma solução que se l 
I anula exponencialmente com o tempo, comportamento este que caracteriza as vibrações 

I amortecidas (quase-normais) do buraco negro. 
~ 

Já que não há MQNs com Imw > O, isto implica que se está procurando soluções de '1
1 (2.30) tais que a parte exponencialmente decrescente não esteja presente. É impondo-se~ 

~ 
 tal condição que se deduz, por exemplo, a fórmula de Schutz e Wíll, obtida empregando~ 

~ 
: se o método WKB, a qual fornece uma expressão aproximada para os sobretons mais 

~ i 
i baixos (aqueles fracamente amortecidos) dos MQNs de buracos negros de Schwarzschild i 
i 
j 

[98], Reissner-Nordstr6m [99] e Kerr [100]. O fato de que assintoticamente 117,Ú(x)11 cresce
í 
~ ilimitadamente representa um seríssimo problema para a determinação numérica de MQNs 

[34]. Em conseqüência, faz-se preponderante a determinação analítica (ou semi-analítica) 

de tais modos, o que dificilmente é possível em situações bastante genéricas. 

Nollert e Schmidt analisaram a questão da definição de MQNs (das condições de con

torno) e propuseram uma definição mais rigorosa dos mesmos (das mesmas), em termos da 
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transformada de Laplace [144], da qual decorre que as condições de contorno apropriadas 

para IvIQNs seriam dadas pela extensão analítica de 1jJ, para Imw > O, e impondo-se 

-I que haja somente contribuições do tipo exponencialmente decrescente. 
I 

Estabilidade das Perturbações 

I 
Foi Vishveshwara [101] quem primeiramente deu uma demonstração de que a Eq. 

(2.30), com condições de contorno (2.51), não pode ter soluções para as quais w tenha 

parte imaginária positiva. A prova rigorosa da estabilidade das perturbações da solução de 

Schwarszhild foi dada por Wald [102] e Kay e Wald [103], ao provarem que as perturbações 

lineares são limitadas no tempo, isto é, 

1<I>(t,x,O,4»1 < C (2.53) 

para todo t e (x, O, 4» , desde que os dados iniciais sejam de suporte compacto. 

Buraco Negro de Kerr 

Uma outra métrica de buraco negro cujas perturbações serão consideradas nesta tese 

é aquela que descreve um buraco negro, eletricamente neutro, em rotação (solução de 

Kerr), a qual é axi-simétrica. Em coordenadas de Boyer-Lindqüist ela dada por (ver, por 

exemplo, [80]) 

2Mr) d 2 4Mar sin
2 

0d d'" 2: d 2 ~d!l2ds2 1--- t - t'f'+-r +L.JU +( 2: 2: ~ 
2+ (r2+ a2 + 2Ma r sin2 O) sin2 Od4>2 (2.54) 

em que 
2 2~ = r - 2Mr + a (2.55) 

e 

2: = r2 + a2 cos2 O (2.56) 
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Os parâmetros M e a (O ::; a ::; M) são a massa e o momento angular específico (a = J/ M) 

do buraco negro, respectivamente, sendo J o seu momento angular. As raízes de (2.55) 

sao 
2r± = M ± JM2 - a (2.57) 

que correspondem aos horizontes de eventos (r+) e de Cauchy (r_) do buraco negro. 

O tratamento das perturbações de um buraco negro de Kerr é muito mais intrin

cado que no caso de buracos negros esfericamente simétricos. As perturbações escalares, 

evidentemente o mais simples dos casos, foram tratadas por Brill et alo [91], sendo a 

decomposição das mesmas feita em termos dos chamados harmônicos esferoidais (genera

lização, para superfícies oblatas, dos harmônicos esféricos) [92]. No caso de perturbações 

eletromagnéticas e gravitacionais, mesmo com o auxílio dos harmônicos esferoidais, a 

separação das equações de perturbação é bem mais complicada, mostrando-se inviável 

através de uma análise do tipo daquela feita por Regge e Wheeler (as chamadas per

turbações métricas). Contudo, por meio do chamado formalismo de Newman-Penrose 

[93] (ver também [90]), em que são consideradas as perturbações da curvatura, através 

da variação dos invariantes do tensor de Weyl (ver [90]), Teukolsky mostrou que as per

turbações escalares, eletromagnéticas e gravitacionais de um buraco negro de Kerr podem 

ser descritas por uma única equação (equação mestra de Teukolsky) , dada, no caso em 

que não há fontes envolvidas, por [104] (ver também [33, 34, 75]) 

2 2(r2+ a2)2 . 2 ] 82w 4Mar 8 w [a 1] 82w 
[ ~ - a S111 e 8t2 + ~ 8t8cjJ + ~ - sin2 e 8cjJ2 + 

~-s~ (~s+18W) __1_~ (sine 8W ) _ 2s [a(r - M) + icose] 8w + 
8r 8r sin e 8e 8e ~ sin2 e 8cjJ 

M(r 2 
- a2 

) ] 8w .
2s [ ~ -r-iacose x 8t + (s 2cot2e-s)w=0 (2.58) 

em que s = O, ±1, ±2, para perturbações escalares, eletromagnéticas e gravitacionais, 

respectivamente, é o spin (spin-weight) do campo perturbativo. 

Em virtude da simetria axial da métrica de Kerr, é natural considerar-se que a decom

posição de Wse dá com o ansatz 

,Tr -iwtR ( )S (e ) imcjJ
'l' f.m = e f.m r, W f.m ,w e (2.59) 
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em que m é um inteiro positivo, negativo ou nulo. Com uso deste ansatz, Teukolsky 

conseguiu a separação da Eq. (2.58) nas variáveis angular e radial, obtendo (a seguir, os 

I índices € e m serão suprimidos) 

I 
,6. -s :r ( ,6.s+I ~~) + ~ [K2 2ís(r l\IJ)K + (4iswr - >,),6.] R = O (2.60)I 

j 
e 

(m2 + 2mscosO)2 2 2 O[a w cos 2aws cos O S2 cot2 O+ E - S2] S + 
Oi, 

1 d ( dS) (2.61)+ sin OdO sin OdO = O 

I 
, ~ em que 

I 
, 

K = (r 2 a2)w am (2.62) 

I e 

>. = E + a2w2 
- 2amw s(s + 1) (2.63) 

I E = E(a, w) é a constante de separação. 
~ 

Deve-se notar que as equações são acopladas, de modo que não se pode resolvê-las j 
2 2I simplesmente, já que R e S dependem de w. Para cada a w complexo, e m inteiro

I 
positivo, a Eq. (2.61), juntamente com a condição de contorno de que a solução é regularI 

j para O= O e 0= 7f, determina um problema de Sturm-Liouville, cujas auto-funções e auto

. i ! valores são Sllml(O,w) e E(l, Iml,w) , respectivamente, sendo Iml < €. auto-funções
'i 
í 
! S/Iml (O, w) são os chamados harmônicos esferoidais, que formam um conjunto completo, 

no caso de w2 ser real [92]. 

Por meio da transformação 

1j; = ,6.S/2(r2+ a2)1/2 R , (2.64) 

a equação radial, Eq. (2.60), pode ser transformada em [75) 

d21jJ
dx2 + Q(x; w, >., s)1jJ(x) = O (2.65) 
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sendo 

- 2is(r - NI)K + ~(4iwsr - À)
Q(x;w,a,s) (2.66) 

K 2 

(r 2 + a2 )2 (G2 
+ ~~) 

e 
~ .. ~ r~ 

G = +---- (2.67) 
r2 + a2 (r 2 + a2 )2 


A coordenada tartaruga, x , é agora definida por 


r2 + a2 

dx = dr (2.68) 

Explicitamente, para a < M, 

x = r + 2Mr+ In (r- 1) ---n2ML 1 (r--1) (2.69)
+r_ r+ r++r_ r_ 

Assim, em virtude de (2.65), da mesma forma que no caso sem rotação (Schwarzschild 

e Reissner-Nordstrom), tem-se que o problema de perturbações da solução de Kerr reduz

se, formalmente, a um problema de penetração de barreira de potenciaL Note-se, porém, 

que Q(x; w, À, s) é complexo, sendo real apenas no caso de perturbações escalares (s = O). 

A análise deste caso é mais simples, pois, de (2.66) que Q(x) se torna real, além de 

sofrer uma considerável simplificação. 

O comportamento assintótico de (2.66) implica que a solução if; comporta-se como 

[75, 150] 

r- (2.70)if;"-' 

e 

(2.71)if;"-' r - 00 

sendo K = W - mo', em que o, a/2Mr+ é a velocidade angular do buraco negro. 

Logo, para R tem-se que 

R-{ e+il>X 

(2.72) 
~ -se-il>x r - r+ 

e 
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e+iwx 

r-(2s+1) (2.73)R~{ 
r ---+ 00 

r 

As condições de contorno para MQNs são, então, as seguintes: 

R '" { t6. -Se-
i 

1'(,X r---+ 
e+iwx (2.74) 

r ---+ 00r-(2s+1) 

Buraco Negro de Schwarzschild-de-Sitter 

Uma outra métrica de buraco negro a ser analisada nesta tese é a solução de Schwarz

schild-de-Sitter (SdS). Esta é uma solução estática da equação de Einstein com o termo 

cosmológico, A, positivo. O elemento de linha que descreve o espaço-tempo de um buraco 

negro de SdS é, em coordenadas (t, r, (J, 4;) , e em unidades geométricas, dado por [35] 

dr2 ,
ds2 - f(r)dt2 + f(r) + r2(d(J2 + sin2 ed4;2) (2.75) 

em que 
2M r2 

f(r) 1 (2.76) 
a2r 

O parâmetro M é a massa do buraco negro e a é o chamado raio de de-Sitter) ou "raio 

cosmológico", relacionado à constante cosmológica, por a2 = 3/A. Para que descreva 

um buraco negro num fundo cosmológico de de-Sitter, M deve ser limitado ao intervalo 

O < lvI < lvIN = a/3V3. Neste intervalo, a função f(r) possui três zeros reais distintos: 

em r = re ) que corresponde ao horizonte de eventos do buraco negro, r = re (> re), 

correspondente ao horizonte de eventos cosmológico, e em r = ro = -(re + re) , ao qual 

não é atribuído significado físico. O valor extremo MN dá o chamado limite de Nariai 

[105], para o qual os horizontes de eventos do buraco negro e cosmológico coincidem. 

Associada a cada um dos valores ri, há uma constante definida por ""i = ~I: 
que, no caso dos horizontes de eventos re e re, é denominada de gravidade superficial. 

Explicitamente, obtêm-se que 

(re - re)(re - rO) 
(2.77)""e = 2a2re 
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I (re - re)(re ro)

f'Ce 	 (2.78)
2a2reI 

(re ro)(re - ro)f'C -	 (2.79)
0- 2a2( -ro) 

Os parâmetros da métrica, M e a, podem ser escritos em termos de re e re como 

i 

L 
 2 2 2 +
a = re + re rere 	 (2.80) 

e 

i
; 

2Ma2 rere(re + re) (2.81 ) 

o que será útil posteriormente. 
"I 
. 	 i iwt 

I Assumindo-se uma dependência temporal da forma e- 1 expandindo-se a perturbação 
I

-! 	 em multipólos e definindo-se a coordenada tartaruga, x, por dx dr / j(r) , pode-se mosI 
i trar que as perturbações escalar, gravitacional-axial e electromagnética de um buracoI

- i 

I 

negro de Schwarzschild-de-Sitter podem ser descritas também por uma equação exata


mente da forma (2.30), mas com o potencial, V(x) = V(r(x)) , dado por [106] 


V(r) = j(r) (f(fr~ 1) _ 2i\!I(~: - 1)) 	 (2.82) 

para perturbações gravitacionais (j = 2) e eletromagnéticas (j = 1 ); f e j são o índice de 

multipólo e o spin da perturbação, respectivamente. 

No caso de perturbações escalares (não-massivas), o potencial é 

V(r) = j(r) (f(f ~ 1) + 2M ~) 	 (2.83)
r3 a2r 

Nesta tese, as perturbações gravitationais consideradas serão apenas as axiais, já que, 

em quatro dimensões, apesar da forma analítica bastante distinta, os potenciais axial e 

polar são isospectrais, ou seja, conduzem a MQNs idênticos [107]. Isto deixa de ser válido 

em dimensões maiores [108]. 

ExplIcitamente, a coordenada tartaruga para o caso SdS é dada por 

x = 1In (2:.. - 1) ~ In (1 - 2:..) + _1 In (1 2:..) (2.84)
2f'Ce re 2f'Cc rc 2f'Co ro 
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De (2.82) e (2.84), é fácil verificar que V(x) - V(r(x)) vai exponencialmente a zero 

para x -+ ±oo. Deste modo, em termos da coordenada tartatuga, as condições de 

contorno para os MQNs de um buraco negro de Schwarzschild-de-Sitter são tipicamente 

as mesmas que no caso de um buraco negro de Schwarzschild assintoticamente plano, ou 

seja, ondas puramente imergentes no horizonte de eventos do buraco negro (x -+ -00) e 

ondas puramente emergentes no horizonte de eventos cosmológico (x -+ +00), i. e., 

'ljJ '" e±iwx x -+ ±oo (2.85) 
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.! Capítulo 3 

Modos Quase-Normais e a Possível 

Existência de uma Correspondência 

de-SitterjTeoria de Campos 
..~ 
: ! Conforme 

! 
j 

I 
Grosso modo, o Princípio Holográfico estabelece que a física numa região (volume) 

do espaço-tempo pode ser descrita por graus de liberdade que vivem em sua borda. Tal 
.I princípio foi suscitado pela idéia de que a gravitação quântica deve ser holográfica, como 
J primeiramente foi sugerido por 't Hooft [9] e, posteriormente, por Susskind [15]. 't Ho! 
l oft foi levado à tal idéia motivado, essencialmente, pela natureza holográfica da relação 

I entropia-área de buracos negros, já que, segundo esta, a entropia de um buraco negro é 

! proporcional à área de seu horizonte de eventos [10]. 

Como mencionado na Introdução, pode-se dizer que a mais concreta realização do 

princípio holográfico veio da teoria de cordas, com a correspondência AdS/CFT [12], 

devida a Maldacena, que estabelece que a teoria de cordas em espaços-tempos Anti-de

Sitter (AdS) é equivalente (dual) a uma Teoria de Campos Conforme (CFT) em uma 

dimensão a menos, "residente"na borda deste espaço-tempo. Pode-se dizer então que a 
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I informação (física) no interior de um espaço de AdS está holograficamente codificada em 

I sua borda. Mais concretamente, tal correspondência estabelece que a teoria de cordas 

I em espaços-tempos que assintoticamente tendem ao produto de um espaço-tempo AdS por 

um espaço (variedade) compacto (a) é completamente descrita por uma teoria de campos 

conforme, num espaço de uma dimesão a menos, "residente na borda no infinitoJJ(ver 

p.l0 de [118}). O caráter dual desta correspondência se deve ao fato de que se a teoria 

no interior for fracamente acoplada, a correspondente teoria de campos conforme, na 

borda, é fortemente acoplada, e vice-versa [12J. Esta correspondência é, de fato, uma 

conjectura, inspirada no caso particular que sugere que a teoria de cordas em Ad85 x 8 5 

"I é holograficamente dual a uma teoria de calibre quadridimensional, invariante conforme, 

com número de supersimetria igual a quatro [12]. Não há, até então, uma prova desta 

conjectura. Contudo, a mesma tem sido verificada com sucesso em vários testes (ver, por 

exemplo, [118J e, para uma discussão completa, [12]). Como será discutido, um destes 

testes é realizado via a determinação dos MQNs de perturbações lineares no interior de 

espaços AdS. 

Em termos da correspondência AdS/CFT, um buraco negro grande num espaço de 

anti-de-Sitter, isto é, cujo raio do horizonte de eventos é muito maior que o raio de AdS, 

, corresponde a um estado (aproximadamente) térmico na teoria de campos conforme dual 
~ 

! 
J [40]. Deste modo, perturbar um buraco negro imerso num fundo de AdS corresponde

ria a perturbar tal estado térmico, sendo que o decaimento da perturbação no interior! 
J 	 descreveria o retorno do sitema ao equilíbrio térmico, do ponto de vista da CFT. PodeI
! se, portanto, obter uma predição para a escala temporal para o retorno do sistema ao ! 

" " ~ 

"' i 	 equilíbrio térmico, isto é, a escala de termalização da CFT (fortemente acoplada, para ser 

mais preciso), que agora seria dada simplesmente pelo inverso da parte imaginária do mais 

baixo MQN, isto é, de menor parte imaginária, T = li Imw. Em princípio, parece que 

seria bastante difícil de se obter diretamente na CFT esta escala [37, 118J. Pelo cálculo 

dos MQNs de perturbações escalares, minimamente acopladas, de um buraco negro de 

Schwarzschild-AdS, que poderiam, por exemplo, representar o dilaton, Horowitz e Hu

beny [37J determinaram tal escala temporal para teorias de campos fortemente acopladas, 

em três, quatro e seis dimensões, as quais são duais à teoria de cordas em espaço-tempos 
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assintoticamente AdS em quatro, cinco e sete dimensões, respectivamente [12]. 

I Corno será discutido a seguir, foi o trabalho de Birmingham et alo [44] que mostrou 

I que de fato há urna estreita relação entre perturbações no interior de um espaço AdS e na 

teoria de campos conforme, "residente" em sua borda, implicando em mais um exemplo 

da existência de urna dualidade holográfica entre a física no interior de um espaço-tempo 

de AdS e aquela na borda do mesmo, dualidade esta a qual se referirá algumas vezes no 

texto simplesmente corno dualidade interior-borda. 

O trabalho de Hawking sobre a emissão térmica que buracos negros podem produ

zir (radiação de Hawking) [20], assim corno estudos sobre a segunda lei generalizada da 

mecânica de buracos negros [114], mostraram que realmente se pode atribuir urna tempe

ratura e urna entropia a buracos negros, estabelecendo-se então que os mesmos se compor

tam, de fato, como sistemas termodinâmicos, como anteriormente já havia sido sugerido 

por Bekenstein [10] e pela analogia das leis da mecânica de buracos negros com as leis 

da termodinâmica [115] 1. É importante então que se caracterize corno buracos negros 

retornam ao equilíbrio ao serem perturbados. Aliás, esta é uma questão importante não 

apenas neste caso, mas, obviamente, na mecânica estatística e ainda na teoria de cam

pos à temperatura finita, sendo que para pequenas perturbações o processo de retorno 

ao equilíbrio é descrito pela chamada teoria da resposta linear [117], em que o processo 

de relaxação é, neste caso, completamente determinado pelos pólos, na representação de 

momento, da função de correlação (retardada) da perturbação. No caso de buracos ne

gros, o decaimento de pequenas perturbações é descrito pelos MQNs, sendo que a parte 

imaginária destes determina o tempo de decaimento das mesmas ou, equivalentemente, o 

retorno do sistema ao equilíbrio. 

Birmingham et alo [44] deram uma interpretação na teoria de campos conforme para 

os MQNs de um buraco negro de AdS em (2 + 1) dimensões (buraco negro de BTZ [43]), 

ao mostrarem que há urna concordância exata entre MQNs de perturbações de vários 

tipos de spin e os pólos da função de correlação (retardada) das correspondentes per

turbações na teoria de campos conforme dual, "residente" na borda de tal espaço-tempo. 

1Para uma revisão e extensa lista de referências sobre a termodinâmica de buracos negros, veja-se, por 

exemplo, [116]. 
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Isto então forneceu um novo teste quantitativo da correspondência AdS/CFT. Como men
i cionado, a existência de uma relação entre MQNs no interior do espaço-tempo de AdS I 

-I 	 e o decaimento das correspondentes perturbações na teoria de campos confome dual foi 
I 

qualitativamente sugerida em [37], ao serem analisadas, por sugestão justamente da cor

respondência AdS/CFT, as perturbações de um buraco negro de SAdS em quatro, cinco 

e sete dimensões. Uma análise semelhante, que igualmente endossou, também qualitati

vamente, a relação entre MQNs em AdS e o decaimento das perturbações na teoria de 

L- campos conforme dual, foi realizada por Wang et al., ao considerarem um buraco negro 

de Reissner-Nordstrom-AdS [41]. 

Voltada para o caso de um buraco negro de BTZ, a correspondência AdS/CFT, isto 

é, de acordo a correspondência AdS3 /CFT2 , tem-se que para cada campo de spin s, 

propagando-se no interior de AdS3 , existe, na teoria de campos conforme dual (CFT2 ), 

um correspondente operador, O, caracterizado pelos seus denominados pesos-conforme 

hR e hL , sendo hR + hL = 6. e hR - hL = , em que 6. é determinado em termos 

da massa, m, do campo. Especificamente, 6. 1 + VI + m 2 , para campos escalares e 

6. = 1 + Iml, ambos para campos vetoriais e fermiônicos [12]. 

A análise de Birmingham et al. [44] estabeleceu uma relação direta entre o tempo de 

decaimento das perturbações no interior do espaço-tempo de um buraco negro de BTZ 

e o tempo de relaxação, isto é, a escala temporal para o retorno ao equilíbrio (escala de 

termalização), da teoria de campos conforme dual na borda deste espaço-tempo. De fato, 
Lem tal análise foi 	mostrado [44] que os MQNs são dados por WL = 47fiTL(n + hL) eKa -

WR = ~-47fiTR(n+hR), em que K,L,R E Z, n = 0, I, 2, ... , TL,R = (1'+ =F r_)/27fa2 são as 

temperaturas dos setores esquerdo (L) e direito (R) da CFT, relacionados à temperatura 

de Hawking do buraco negro, TH I por iL+ iR = , conjunto de pólos este que caracteriza 

o decaimento da perturbação na CFT, sendo exatamente igual àquele dos MQNs de um 

buraco negro de BTZ. 

\ 	 Dado que se estabeleceu uma descrição holográfica para espaços-tempos de AdS, e 

tendo a correspondência AdS/CFT levado a um entendimento natural da entropia de 1 

I 	 buracos negros, em termos de estados quânticos [118], é natural que se busque por uma 
I tal descrição em espaços-tempos de dS. Investigar se é possível atribuir uma descrição 
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holográfica ao espaço-tempo de dS é ainda mais atrativo quando se tem em mente que 

buracos negros, sejam em espaços assintoticamente planos, AdS ou dS, exibem um com

portamento holográfico, manifesto na relação entropia-área (S = AI4 , em unidades natu

rais) e que se pode atribuir a espaços-tempos de dS um horizonte de eventos (cosmológico), 

dotado de temperatura e entropia, analogamente a um buraco negro [35]. É, portanto, 

bastante natural que se investigue a possível natureza holográfica da gravitação (e, even

tualmente, da física no interior) em (de) espaços-tempos de dS. Ademais, pode-se pensar 
,., 

em descrever holograficamente espaços-tempos genéricos [51, 53]. 

Além do interesse do ponto de visto cosmológico acerca de espaços de dS, tem-se 

procurado entendê-los no contexto da teoria de cordas, a fim de que se possa estabelecer 

uma descrição plenamente quântica do mesmo. Além disto, do mesmo modo como foi 

possível à teoria de cordas dar uma descrição microscópica da entropia de buracos negros, 

a mesma questão se coloca quanto à descrição da entropia associada ao espaço-tempo 

de dS. Contudo, enquanto que a teoria de cordas em espaços-tempos de AdS possui 

uma descrição dual em termos de certas teorias de campos conforme, "residentes em 

suas bordas", até agora não se conseguiu obter rigorosamente uma dualidade semelhante 

para o caso de espaços-tempos de dS. Isto se deve ao fato de que até o momento não se 

conseguiu obter de modo completamente satisfatório uma solução de de-Sitter a partir 

da teoria de cordas. Argumenta-se que o espaço de de-Sitter não pode resultar de uma 

compactificação convencional da supergravidade, da teoria de cordas ou da teoria-M, 

mas sim de modo não-convencional, através do produto do espaço de de-Sitter por uma 

variedade não-compacta [:1.19] (veja-se, também, as referências ali citadas) 2. 

Por outro lado, conforme enfatisado por Strominger [48], mesmo que ainda nao se 

tenha como tratar o espaço de dS na teoria de cordas, ocorre que esta pode não ser a 

2Hull [120], através de uma dualidade entre as teorias de cordas dos tipos II B e II A [13], obteve 

uma decomposição para o espaço de dS, na forma dS5 x H5 , em que H5 é o espaço hiperbólico pentadi

mensional. Baseado nisto, ele propôs uma dualidade entre a teoria de cordas do chamado tipo I I B* , em 

dS5 x H 5 , e uma teoria de campos conforme euclidiana. Essa teoria I I B* deriva da teoria I I A por uma 

dualidade-T do tipo-tempo [120]. Isto representou uma evidência da existência de uma correspondência 

dSjCFT, embora tal exemplo leve a patologias (existência de fantasmas) em ambas as teorias, tanto no 

interior como na borda [120, 121]. 
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única maneira de se obter uma descrição, pelo menos parcial, do espaço de dS. De fato, 

segundo ainda Strominger [48], convém observar que a dualidade entre a física no interior 

de um espaço AdS3 e uma CFT2 , "residente" em sua borda, foi descoberta por Brown e 

Henneaux (1986) [122], a partir de uma análise geral das simetrias assintóticas de espaços

tempos tridimensionais, assintoticamente AdS. Tais autores mostraram que o grupo 

de simetria assintótica é o grupo conforme bidimensional, além do que determinaram 

também a carga central [123] da correspondente C FT. Muito posteriormente, Strominger 
" 	 (1998) [124], usando tal carga central e a fórmula de Cardy 3, mostrou que a entropia 

da CFT leva exatamente à entropia de Bekenstein-Hawking (S A/4, em unidades 

G = c = fi "'B 1) de um buraco negro de BTZ, o qual é um buraco negro em 

(2 + 1) dimensões, assintoticamente AdS [43], Para a obtenção deste resultado, observa 

Strominger [48], não se fez necessário, em princípio, o uso da teoria de cordas. Entretanto, 

obviamente que os argumentos de Brown e Henneaux [122] são reforçados pelos exemplos 

concretos fornecidos pela teoria de cordas. De fato, mais tarde esta dualidade AdS3/CFT2 

foi entendida como um caso particular da correspondência (dualidade) AdS/ C FT , a qual 

se conjectura ser válida em d dimensões. 

j 	 Na ausência de um exemplo do espaço dS na teoria de cordas, Strominger fez uma 

L 	 análise das simetrias assintóticas do espaço dS3 , na mesma linha daquela de Brown e Hen

neaux para o caso AdS3 4. Guiado então pela analogia com a correspondência AdS/ CFT , 

Strominger conjecturou uma dualidade holográfica interior-borda, relacionando a gra

vitação ("quântica"), no (interior do) espaço-tempo de de-Sitter, a uma teoria de campos 

conforme (euclideana), que reside em sua borda, propondo, pois, uma correspondência 

dS3/CFT2 [48]. Strominger propôs, ainda, a generalização desta correspondência, para 

o caso d-dimensional, ou seja, uma possível correspondência dSd/CFTd_l, na qual as 

funções de correlação no interior do espaço de de--Sitter, com pontos na borda, são rela

cionadas às funções de correlação da CFT [48]. 

3A fórmula de Cardy 	[125] fornece a densidade de estados de uma C FT bidimensional, a partir da ,\ 
! ' carga central, o que, portanto, permite que se calcule a entropia de uma CFT bidimensional, uma vez 

dada aquela quantidade [123].

I 4As simetrias assintóticas de dS3 são difeomorfismos que preservam a furma assintótica de sua métrica. 

I O grupo de simetria assintótica de dS3 é o grupo conforme euclideano em duas dimensões. 

! 
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I A noção de que a gravitação quântica no espaço-tempo de de-Sitter pode ter um dual 

I 

I holográfico (euclideano), possivelmente relacionado às suas bordas-conforme passada (1-) 

ejou futura (1+) (ver detalhes adiante), surgiu, de fato, em alguns trabalhos anteriores 

àquele de Strominger, como, por exemplo, os de Hull [120] e vVitten [126] (ver ainda outras 

referências em [48]). Inspirado pelas discussões de tais trabalhos, é que Strominger propôs 

essa dualidade holográfica entre a física no interior do espaço de dS e uma teoria de campos 

conforme (euclidiana), que "reside" na borda deste espaço, isto é, uma correspondênciaI 
Ic 

dSjGFT.~ 
t 

Em [129], Klemm discutiu aspectos da correspondência dSjGFT, de acordo como pro

posta por Strominger, re-obtendo de dois modos alternativos, e independentes, a carga 

central que na álgebra de simetria assintótica do espaço de de-Sitter tridimensi

onal: mediante a anomalia conforme (ou do traço) e, também, através da lei de trans

formação do tensor de momento-energia da CFT, usando, neste último caso, coordenadas 

estáticas. Klemm determinou ainda, em coordenadas estáticas, a função de dois pontos 

j para operadores da CFT acoplados a campos escalares no interior. 

Em analogia com o trabalho de Birmingham et ai. [44], que estabeleceu uma con

I cordância precisa entre MQNs e a localização dos pólos da função de correlação (retar
~ 
~ . dada) das correspondentes perturbações na dual CFT, Abdalla et ai. [49] encontraram 
~ 

uma correspondência análoga, no caso do espaço-tempo de dS tridimensional, ao mostra

rem que o espectro de MQNs, devidos a uma perturbação escalar no interior, coincide 

com os pólos da função de dois pontos da CFT bidimensional, na borda. A investigação 

de tal correspondência para o caso do espaço-tempo de dS quadridimensional, assim como 

sua possível extensão para dimensões maiores, é, naturalmente, uma questão de interesse 

e foi analisada por Abdalla et al., em [50], com o objetivo de investigar a possível gene

ralização do resultado obtido no caso tridimensional, o que resultaria em outra indicação 

da possível dualidade interior-borda, para espaços-tempos de de-Sitter, isto é, da corres

pondência holográfica dSjCFT. Este capítulo, portanto, baseia-se no que foi analisado em 
I 
l [50].
! 
i

-I 
! 
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3.1 o Espaço-Tempo de de-Sitter: Geometria e Es
I trutura Causal 

o espaço-tempo de de-Sitter puro, isto é, vazio, é a solução de vácuo da equação 

de Einstein com o termo cosmológico positivo, isto é, com a constante cosmológica, A, 

positiva [4], 
1 

Rj.tv 2Rgj.tv + Agj.tv = O (3.1) 

o espaço-tempo de de-Sitter d-dimensional, dSd, é mais facilmente visualizado como 

um hiperbolóide (de uma folha), 

TlABX AX B _(XO)2 + (X1)2 + ... + (Xd)2 a2 (3.2) 

imerso no espaço-tempo de Minkowski (d + 1 )-dimensional, cuja métrica é 

ds2 = TlABdXAdX B , (3.3)

I 
em que TlAB = diag( -1,1, ... , 1) e A, B 0,1, ... , d [4]. O parâmetro a é o chamado raio~ 

~j 

de de-Sitter, relacionado à constante cosmológica por A = (d l)(d 2)/2a2 [127, 128]. 

A métrica dSd é induzida pela métrica plana (3.3). A imersão (3.2) é conveniente por 

~ tornar manifesta a simetria O(d, 1) (este é o grupo de isometria de dSd).,
-i Alguns dos sistemas de coordenadas mais apropriados, como, por exemplo, coorde! 

~ nadas globais, coordenadas conforme e coordenadas estáticas, para que se explorem as 

propriedades do espaço-tempo dSd, são discutidos, por exemplo, em [127, 128]. A idéia do 

estabelecimento de tais coordenadas consiste na introdução de uma certa parametrização 

e no uso de (3.1) e do vínculo (3.2). A seguir, faz-se uma breve descrição da métrica 

expressa nas coordenadas acima citadas, sendo que se estará seguindo essencialmente a 

discussão apresentada em [127], que é complementada por aquela da ReI. [128]. 

~ 

~ 
I 

I 

-I1 
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Coordenadas Globais 

A parametrização 

XO . T
smh (3.4a) 

a 
. TXi = w~cosh (3.4b) 

a 

sendo i = 1, ... , d, -00 < T < 00 e com wi dados por 

w1 = cos(h, (3.5a) 

2w sin OI cos O2 , ... (3.5b) 

W d- 1 sin OI'" sin Od-2 cos Od-l , (3.5c) 

dw - sin OI'" sin Od-2 sin Od-l (3.5d) 

em que O ::; Oi < 1r, para 1 ::; i < dI, e O ::; Od-l < 21r. Tem-se, portanto, que 

dnLl = dOf + sin2 OldO~ + ... + sin2 OI'" sin2 Od-2dO~_1 (3.6) 

é a métrica da esfera unitária (d - 1)-dimensional, Sd-l . 

De (3.2) e (3.3), a métrica induzida sobre a hipersuperfície (3.2) é então dada por 

ds2 dT2 + (cosh2 T)dnLl (3.7) 

que constitui a métrica de dSd em coordenadas globais, (T, Oi)' Neste caso, o espaço

tempo de de-Sitter é descrito como uma esfera (d - 1 )-dimensional, que é infinitamente 

grande em T = -00 , é comprimida a um volume mínimo em T = O e volta a expandir-se 

infinitamente à medida que T - +00. 

Coordenadas Conforme 

A partir das coordenadas globais, podem-se definir as chamadas coordenadas con

forme, (T, O.i) , através da relação 

1 
COShT = --T······· (3.8) 

cos a 
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de modo que -00 < T < 00 é mapeado em -7r/2 < ~ < 7r/2 e a métrica (3.7) toma a 

forma 

ds2 = 
1 

(-dT2+ a2drp ) (3.9)2 T d-lcos 
a 

que, como se vê, é conforme à métrica 

_ T 
ds2 _ (cos2 

- )ds2 = -dT2+ a2dntl (3.10) 
a 

Uma vez que métricas conformemente relacionadas têm geodésicas nulas associadas 

idênticas [80] (de fato, ds2 = Oimplica que d'S2 = O), vê-se que a grande vantagem de se 

trabalhar com a métrica de de-Sitter na forma (3.10) consiste na descrição da estrutura 

causal do espaço-tempo, por ser a mesma mais simples que a forma (3.9). 

A estrutura causal de um dado espaço-tempo é codificada no seu diagrama conforme, 

ou de Penrose-Carter, que no caso do espaço de de-Sitter d-dimensional é dado na Fig. 

3.1. Cada ponto deste diagrama representa uma esfera Sd-2 , à exceção daqueles nos lados 

esquerdo e direito, que representam linhas tipo-tempo, situando-se nos pólos norte e sul, 

respectivamente, enquanto que uma linha horizontal representa uma esfera Sd-l. Os 

lados superior (1+) e inferior (1-) são superfícies onde todas as geodésicas nulas iniciam 

e terminam, sendo denominadas, respectivamente, de infinito-nulo futuro e infinito-nulo 

passado. 

Uma característica bastante especial do espaço-tempo de de-Sitter, no que concerne à 

sua estrutura causal, consiste no fato de que um único observador não pode ter acesso a 

todo o espaço-tempo [4]. Um observador localizado no pólo sul (portanto, um observador 

do tipo-tempo) nunca poderá observar nada (receber informação) a respeito de eventos 

que estejam situados acima da linha diagonal que vai do pólo norte, em 1-, ao pólo 

sul, em 1+ (ver Fig.3.2). Além disto, tal observador só poderá enviar informação para 

a região hachurada na Fig.3.3. Portanto, as linhas diagonais (tracejadas) representam 

o horizonte-futuro e o horizonte-passado de um observador tipo-tempo, situado no pólo 

sul. Conseqüentemente, a região causalmente conexa, para um observador tipo-tempo, 

situado no pólo sul, corresponde à intersecção das duas regiões mencionadas, ou seja, 

àquela hachurada na Fig.3.4, sendo então a região que é totalmente acessível a um único 

observador no pólo sul. 
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Figura 3.1: Diagrama de Penrose para o espaço-tempo de de-Sitter d-dimensional (dSd). A coordenada 

conforme temporal, T, varia (tomando-se a = 1) de -7f!2, em 1- , a +7f!2, em 1+ . 
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Figura 3.2: Diagrama de Penrose para o espaço-tempo de de-Sitter, mostrando o passado causal de um 

observador tipo-tempo, no pólo sul. 
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Figura 3.3: Diagrama de Penrose para o espaço-tempo de de-Sitter, mostrando o futuro de um observador 

tipo-tempo, no pólo suL 
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Figura 3.4: Diagrama de Penrose para o espaço-tempo de de-Sitter, mostrando a região causalmente 

conexa de um observador tipo-tempo, no pólo suL 
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Coordenadas Estáticas 

Dentre os sistemas de coordenadas em que se pode expressar a métrica de de-Sitter, 

o de coordenadas estáticas é particularmente útil para a determinação de MQNs J uma 

vez que permite que a métrica seja escrita numa forma que lembra a de um buraco negro 

de Schwarzschild, já permite a identificação de um horizonte de eventos cosmológico, 

associado a todo observador estático. 

Introduzindo-se um parâmetro r, tal que [128, 129] 

-(Xo? + (Xd? = a2f(r) , (3.11) 

sendo 
2r

f(r) = 1-- (3.12) 
a2 

logo, (3.11) descreve uma hipérbole de raio via2 - ;"2. 

Usando-se (3.2), chega-se ao vínculo 

(Xl? + ... + (Xd- I )2 = r2 
, (3.13) 

de modo que as coordenadas Xl J ••• , X d- l descrevem uma esfera (d 2)-dimensional, Sd-2, 

de raio r. Parametrizando-se a hipérbole (3.11) por 

t
Xo = va2 - r 2 cosh (3.14) 

a 

x d = vI~a2::-_-r-=-2 sinh! (3.15) 
a 

é fácil ver, de (3.3), que a métrica induzida sobre a hipersuperfície (3.2) é então dada por 

ds2= - f(r)de + f-l(r)dr 2+ r2dnL2 (3.16) 

em que dn~_2 é a métrica da esfera unitária Sd-2 , ou seja, 

dnL2 = def + sin2 elde~ + '" + sin2 el -_- sin2 ed- 3deL2 (3.17) 
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Esta é a forma da métrica dSd em coordenadas estáticas. De (3.16), vê-se que um observa

dor em r = O encontra-se envolvido por um horizonte de eventos (cosmológico), localizado 

em r = a. Deve-se mencionar que as coordenadas estáticas não cobrem inteiramente o 

I espaço-tempo de de-Sitter, mas, tão-somente, a região interior ao horizonte cosmológico 

I (O ::; r ::; a), que corresponde ao triângulo direito no diagrama de Penrose-Carter, 

,I mostrado na Fig.3.5 [35]. Esta, corresponde precisamente à região causalmente conexa 
·1 

do espaço-tempo, para um observador tipo-tempo, que agora se encontra em r O. Osi 
~ f infinitos-nulo passado e futuro, I± , correspondem a r = 00 . 

1+ 
, i 
I 

.... 
.... r=oo " ".1 .... " 

.... " 
.... "i .... " I .... -I:'~ " 

.... ~ " 'I .... '7 " 
.... 

....I " " 
.... " 

.... " " O O 
11 11;.... 

I 
I ;.... ><./ / ~ j, 

" " 
//'b-" " 

-'Ç: " 
" " " " " " " "" r=oo "

I 

Figura 3.5: Diagrama de Penrose para o espaço-tempo de de-Sitter, mostrando a região (hachurada) 

casualmente conexa (O ::; r ::; a); r a corresponde às linhas tracejadas e ]± correspondem 

ar=oo. 

Distância Geodésica 

Em virtude do cálculo da função de dois pontos de Hadamard, invariante de de-Sitter 

(ver Seç. 3.3), é conveniente que se defina o invariante P(X, X'), associado aos pontos 
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X e X' , no espaço de de-Sitter. Define-se então (ver, por exemplo, [127]) 

a2P(X,X') 'fJABX AX'B (3.18) 

I relacionado à chamada distância geodésica entre dois pontos, D(X, X'), por P cos(Dja).I 
I Em coordenadas estáticas, usando-se (3.14-3.15), pode-se facilmente expressar P(X, X') 

como! 
(t t') , 

, 
! a2P(X, X') = -Vr2 - a2Vr,2 - a2cosh -a- + rr' cos e (3.19)I., 
~ 

em que e = 8(rt, rt') denota a distância geodésica entre dois pontos na esfera unitária 

I Sd-2. Posteriormente, restringir-se-á a análise para o caso d = 4 , para o qual 

I cos 8 = sin esin e' cos( rjJ rjJ') + cos ecos e' , (3.20) 

como facilmente se pode obter em termos dos usuais ângulos polar e azimutal, e e rjJ, 

respectivamente. 

3.2 Perturbações Escalares do Espaço-Tempo de de
I Sitter 
I, 

No regime de perturbações lineares, uma dada perturbação pode ser expressa em 

termos de um campo-teste, de certa massa e spin, que se propaga em uma dada geometria 

de fundo, fixa. Conseqüentemente, perturbações escalares do espaço-tempo de de-Sitter d

dimensional, dSd) podem ser descritas simplesmente pela equação de Fock-Klein-Gordon, 

(O J.í2)<I> = ( v=ggtLV 8v <p) - p,2<I> O , (3.21) 

em que J.í é a massa do campo escalar <I> e gtLV é a métrica de dSd, que em coordenadas 

estáticas é dada por 

gliv = diagonal (- f(r), f-1(r), r21d_2) (3.22) 
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sendo a matriz identidade sobre Sd-2. Então, tem-se que 


~ = J-det(gf.lv) r(d-2) sind
- 3 OI, sind

-
4 O2,,, sin Od-3 (3.23) 


e, de (3.21), pode-se obter 

1 1 
rd-20t [rd- 2(- f-I (r))8t<I>(t, r, n)] + rd-20r [rd

1 2 ( 2V <I> t, r, n) - p, <I>(t, r, n) = O ,r 2 d-2 

em que n denota o conjunto de variáveis angulares e \12 
d-2 

unitária Sd-2 . 

A equação (3.21) é separável com o ansatz 

<I>(t, r, n) = e- iwt Rc(r)Yé{m} (n) 

2f(r)8r<I>(t, r, n)] + 

(3.24) 

é o laplaciano sobre a esfera 

, 	 (3.25) 

em que Yé{m} (n) são os harmônicos (hiper- ) esféricos sobre Sd-2 e obedecem a 

v:_ Yé{m}(n) -f(f + d 3)Yé{m}(n) . (3.26)
2 

Em Yé{m} , t é um inteiro positivo e m é um índice coletivo (m = mIl m2, ... , md-3) [130]. 

Assim, tem-se para a dependência radial, Rc, que 

f(r) d (f(r)rd-2dR(r)) + 	[W2 f(r) (t(t+r~-3) +p,2)] R(r)=O (3.27)
rd- 2dr dr 

em que a partir daqui será omitido o índice f em Rf'(r). 

Definindo-se 
2r 

Z=2 	 (3.28)
a 

a equação (3.27) pode ser escrita como 

~z(z - 1)2 
d2 

R(z) + ~(z 	 l)[z(d + 1) (d _ 1)] dR(z) + 
a2 dz2 a2 dz 

+ [W2 - (1 z) C~(f :~z- 3) 	+ p,2) ] R(z) O . (3.29) 

Tomando-se, agora, como 	ansatz 

R zU(l - z)f3 F(z) , (3.30) 
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a equação (3.29) pode ser transformada em 

d2F(z) 1 dF(z)
z(z-l) dz2 +2[(40:+4,13+d+1)z-(40:+d 1)] --+

dz 
d - 1 2a2 

+ (o: + ,13)2 + 2 (o: + ,13) + p 4 I F(z) + ( 

+(4,62 + w2a2)z [40:2 + 20:(d 3) e(e + d - 3)](z 1) F(z) = O ,
4z(z - 1). i 

I· (3.31) 

que é uma equação hipergeométrica, isto é, 

z(z  1) ~~_l\-J + [(1 + A + B)z  C] d~~Z) ABF(z) = O, (3.32) 

desde que 

40:2 + 20:(d  3) e(e + d  3) 

4,132 + w2a2 = 

O 

O 

cujas soluções são 

(i) 

(íi) 

(iii) 

(iv) 

o: 

o: 

o: 

o: 

l 
'2 
l 
'2 

, 

) 

,6= 

,13=

,13 

,13= 

Para o caso (i), as constantes A, B, e C são dadas pelo conjunto 

= B± = e+iaw 
2 

![d -1 ± J(d  1)2 - 4p2a2] 

c=e+ d -
1 

2 

(3.33) 

(3.34) 

Há, portanto, duas soluções para R(z) , a saber 1 

R(z) zl/2(1 _ z)iaw/2F (f. + iaw + h_, f. + iaw + h+, f. + d  1, z) 
222 

(3.35) 
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R(z) zl/2(1 Z)íaw/ 2 F (f + iaw + h+ i + iaw + h_ 
2 ' 2 ,i d 2 1 Z) (3.36) 

em que F é a função hipergeométrica [131] e 

h± = ~ [d-1 ± (3.37) 

Os correspondentes MQNs são soluções das equações 

c- A =-n C B -n (3.38) 

~.e., 

d - 1 i + iaw + h± 
i+--- +n 

2 2 
o 

d - 1 i +iaw 
f+-

2 
- 2 n = O 

As freqüências quase-normais são então dadas por: 

iaw = 2n e d 1 h± (3.39) 

ou seja, 

iaw 2n + e + (3.40) 

o que significa que há quatro conjuntos de soluções: 

± iaw R = 2n + e + h+ ±iawL = 2n+f+h_ (3.41) 

em que se incluíram as soluções complexo-conjugadas. 

O caso (ii) é obtido de (i) por conjugação complexa e as freqüências quase-normais 

são soluções que implicam no caso (íi) como uma solução. Além disto, MQNs podem ser 

obtidos a partir da simetria f ----+ -(f + d 3), que implica nos casos (iii) e (iv) acima, ou 

seja, tem-se também o seguinte conjunto de MQNs : 

±iawR=2n (f+d 3)+h+ iaw L = 2n - (f + d - 3) + h_ (3.42) 
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3.3 	 Função de Correlação de Dois Pontos para Ope

radores na Teoria de Campos Conforme na Borda 

do Espaço de de-Sitter 

Funções de dois pontos na teoria de campos em espaços-tempos de de-Sitter foram 

bastante estudadas na literatura (ver [132] e referências ali citadas). Isto decorre do fato 

de que o espaço de de-Sitter é um espaço maximalmente simétrico 5. Assim sendo, no 

caso, por exemplo, de uma teoria de campo escalar, as funções de dois pontos, G(x, x') , 

podem ser expressas em termos de um invariante de de-Sitter, desde que se considerem 

estados invariantes de de-Sitter. Por exemplo, a função de dois pontos de Hadamard de 

um campo escalar lJl(x) , associada, portanto, à equação de onda (3.21), é definida por 

G(x, x') cte < OI {1Jl(x) , lJl(x' )} la > 	 (3.43) 

que, para x =f. x' , satisfaz, tendo-se em vista (3.21), a 

- ,i)G(x, x') = O 	 (3.44) 

em que é o d'alambertiano em dSd. 

Para estados la > invariantes de de-Sitter, tem-se que G(x, x') é uma função apenas 

da distância geodésica entre os pontos x e x' , ou seja, uma função apenas de D(x, x') , 

ou, equivalentemente, de P(X, X') (ver (3.18)). É fácil ver que P(X, X') é um invariante 

de de-Sitter. Obtém-se, assim, a função de Hadamard invariante de de-Sitter. Como 

conseqüência, consegue-se expressar (3.44) como uma equação diferencial ordinária, em 

termos de P, o que será mostrado a seguir. 

5Um espaço (métrico) d-dimensional é dito ser maximalmente simétrico se sua métrica admitir o 

número máximo de vetores de Killing, a saber, d(d + 1)/2 (para uma discussão de isometrias e espaços 

maximalmente simétricos, veja-se [133]). Além do espaço de de-Sitter, são exemplos, em se tratando 

de geometrias pseudo-riemannianas, o espaço de anti-de-Sitter e o de Minkowski. E como exemplos de 

espaços riemannianos dessa classe, têm-se o plano euclideano, a esfera e o espaço hiperbólico. 
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Como P(X, XI) = P(X(x), XI(X')) ,tem-se que G(P(X, XI)) = G(x: Xl). Deste modo, 

sendo 
1
~8 ( r-;:. f.i1/DxG(x, Xl) J=9 f.i y -gg 81/G(x, Xl)) (3.45) 

e como a métrica (3.22) é diagonal, obtém-se que 

(~f(r)) 8r G+ f(r)8;G+ ~8m (~gmn8nG)DxG(x, Xl) = f(:) 8;G + y-g 
(3.46) 

com m, n = (), <P . 

Abrindo-se as componentes em () e <p, e sendo r 2 sin () , obtém-se 

cos () 1 
I -1 2 2 82(2f)DxG(x, x) = f(r) 8t G + 8r! + -:;: 8r G + f8r G - 8 G+r2 sin () a 2" aG +r 

Como G(x, Xl) = G(P(x, Xl)) , seguem-se que 

8f.iG(x, Xl) = 8f.iG(P(x, x')) = 8pG8f.iP 

e 

81/8f.iG(x, x') = 8~G8f.iP81/P 8JJf.iP 

das quais se derivam 

8;G = 8~G(8tP)2 + 8pG8; P 

8r G = 8pG8r P , 

82G = 82 G(8 p)2 + 8 Ga2Pr p r P r 

8aG = 8p G8eP , 

8~G = 8~G(8aP/ 8pG8~P 

e 

8âG = 8~G(8<pP)2 + 8pG8;P 

De (3.19) e (3.20), têm-se que 

18t P = --vr2- a2Jr'2 - a 2 sinh (t--- ti) 
a3 a 
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a2 p 1 Jr2 - a2Jr'2 - a2 cosh (t-=-t') (3.57)t a4 a 

Logo, de (3.50), LPTTI-SP 

. 2 (t -ti) vi . (t -t')a;G = a~Ga-6(r2-a2)(r' _a2 
) sinh2 -a- -apGa-4 v'r2 - a2 r,2 - a2cosh -a- . 

(3.58) 

De (3.19), ve-se que 

-r . 1vi (t -t')arP -..., (r2 a2)-1/2 r,2 - a2cosh -a- + a
2 
r' cos 8, (3.59) 

da qual se segue que 

1 
(3.60)a;p = r" - a 


De (3.19) e (3.20), tem-se 


rr'aop = :2 (cos Osin O' cos( cP cP') - sin Ocos O') (3.61) 
a 

da qual restulta 
, 

2 -rr ( O' , (') ')aop = -2- sin sm O cos cP cP - cos Ocos O (3.62) 
aI 

I 
De (3.19) e (3.20), tem-se 

Osin O' sin( cP - cP') (3.63) 

da qual deriva 
a~p = -rr' Osin O' cos( cP - cP') (3.64) 

Portanto, de (3.54) e (3.55), obtêm-se 
,

r 
a~G = a~G(cos Osin O' cos( cP - cP') - Ocos 01)2 _apG : (sin Osin O' cos( cP - cP') - cos Ocos O') 

a 
.1 (3.65) 

e 
2 a ,r r atp 

2G ifpG : sin2 0sin2 0'sin2 (cP - cP') - apG : sin Osin O' cos( cP - cP') (3.66) 
a a 
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I Finalmente, de (3.47), tem-se que 

422DxG = P )OpG - 2 POpG (3.67) 
1 -\(1

a a 

Logo, de (3.44), finalmente, tem-se que 

(p2 _ l)o~G + 4PopG + J.L2a2G O . (3.68) 

Em d dimensões, o resultado acima é generalizado para [134, 129] 

2
2 d G dG 2 2 ( )

(1 - P )dp2 - dP dP - f-l a G P = O , (3.69) 

que, por meio da mudança de variável z (1 + P)/2, torna-se uma equação hiper

geométrica [134]: 

2
z(l - z) d G + d (1- - z) -dG f-l 2a2G(z) = O . (3.70)

dz2 2 dz 

É simples de se verificar que a Eq. (3.70) é invariante pela transformação z ~ 1 - z. 

Logo, duas soluções linearmente independentes são F (h+, h_,~; z) e F (h+, h_,~; 1 - z) , 
sendo que F é a função hipergeométrica e h± são as quantidades dadas por (3.37). Tais 

soluções são singulares em z 1 e z = O, respectivamente. O ponto z 1 corresponde 

ao cone de luz. Uma vez que se está interessado em pontos no infinito-nulo, dentre estas 

soluções deve-se considerar aquela que tenha singularidades apenas no cone de luz. A 

única solução que é deste tipo é [132] 

G(z) = ReF (h+l lL, ~; z) (3.71) 

't.e., 

G(P) = Re F (h+, h_,~; 1 ~ P) (3.72) 

A fim de se calcular explicitamente a função de correlação de dois pontos, para um 

operador O, da CFT na borda, acoplado ao campo <I> , no interior, restringir-se-ão agora 

as considerações para o caso quadridimensional (d = 4). Os resultados podem ser natu

ralmente extendidos para qualquer dimensão. Em total analogia com a correspondência 
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AdSjCFT, Strominger [48] propôs que a função de correlação de dois pontos pode ser 

obtida por meio de uma expressão equivalente àquela usada em tal correspondência. Ana

logamente como considerado em [48, 129], no estudo da correspondência dS3 jCFT21 será 

considerado, aqui, que a função de correlação consistirá no coeficiente quadrático de <l>_ 

na seguinte expressão: 

lim j dtdOdcPdt' dO' dcP' sin Osin O' (rr~? x 
r->OQ 1- a 

[<l>(t, r, O, cp)ã;..G(t, r, O, cP; t', r', O', cp') ã;..t <l>(t', r', O', cP') L=r' (3.73) 

em que dr", = (- f(r))-1/2dr. 
+-+ 

Sendo AâB _ AâB - (âA)B , pode-se escrever a expressão entre colchêtes em (3.73) 

como 

+-+ ( ,+-+ ,<l>(x)âr.G x, x )âr.t<l>(x) <l>(x)âr• G(x, x')âr.I<l>(x') + 
âr. <l>(x)G(x, x')âr.t<l> (x') + 

+ âr. <l>(x)âr.,G(x, x')<l>(x') + 
<l>(x)âr.,âr.G(x, x')<l>(x') , (3.74) 

em que <l>(x) = <l>(t, r, O, CP) , <l>(x') = <l>(t', r', O', cp') e G(x, x') == G(t, r, O, cp; t', r', O', cp') . 

Sendo G = G(x, x'), então: 

âr.G= d
dr 
r", =(-f(r))1/2âG (3.75)r, 

âr~G = (- f(r'))1/2ârtG , (3.76) 

âr.<l>(x) = (- f(r))1/2âr<l>(x) , (3.77) 

âr~ <l> (x') ( - f (r')) 1/2âr,<l>(x') (3.78) 

De (3.75), tem-se 

âr~âr.G = (- f(r))1/2( - f(r'))1/2ârtârG(x, x') (3.79) 
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Voltando-se à Eq. (3.74), e utilizando-se as equações (3.75-3.79), é imediata a obtenção 

I de 

I 
<p(x )15;. G(x, x')ã;>I> (x') (- j(r) )1/2( - j(r') )1/2 [<p(X )8rG(x, x')8r,<P(x') + 

- 8r<p(x )G(X, x')8rt <p(x') + 8r<p(x)8rt G(x, X')<p(X') + 

<p(X)8r,8rG(x, X')<p( X')] . (3.80) 

L, Como em [48, 129], impõe-se na borda-conforme j- a seguinte condição de contorno 

I para o campo <I> : 


lim <I>(t, r, O, cf;) r-h-<I>_(t, O, cf;) . (3.81 ) 

r-+oo 

Obter-se-á, a seguir, o comportamento assintótico de G(x, x') ,em coordenadas estáticas, 

na borda-conforme j-, de acordo como mostrado em [129]. 

Tem-se, de (3.72), que 

G(P) "-' Re (h+, h_,~; ~) (3.82) 

para P -+ 00. 


Porém, de (3.19), vê-se, de imediato, que 


-rr' [ (t - tI) ]lim P(t, r, fl; t', r', fl/) -2- cosh -- - cose (3.83)f'.J 

r,r/-+oo a a 

que diverge. No entanto, sendo 

d. z _r(~)r(h: h+)(_z)-h+ (h+,h+ d2 + 1, h+ - h_ + 1;:;;1) +(h+ +-l> h_)F(h+l h_, 2' ) - r(h_)r(2 _ h+) 

(3.84) 

e F(a, /3, ~/; O) = 1, é fácil ver que 

r(~)r(h- - h+) (-P) -h+ + (h+ +-l> h_) ,
G(P) r-.J ,,/, _ h+) 2 (3.85)\-n/ti 

para P -+ 00, que pode ser reescrita, tendo-se em vista (3.83), como 

. ( I I ') r( )r(h_ - h+) (rrl)-h+ [ (t tI) 1111n G t,r,fl;t,r,fl f',J ( -2 cosh -- -cose +(h+ +-l> h_).( ) )r,rl.-oo r h_ r - h+ 2a a 
(3.86)
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No caso d = 4,I 
lim G(t,r,8,</J;t',r',8',</J') I+(rr:)-h+ [COSh(t-t') cose]-h+ +(h+~h_) , 

r,r'->oo 	 2a a 
(3.87) 

em que 
r(~)r(h_ - h+) 

(3.88)
1+ = r(h_)r(~ 	 h+)I, e cos e é dado por (3.20), ao se considerar o caso quadridimensionaL 

De (3.81), tem-se que 

or<I>(x) = -h_r-CL+1)<I>_(t, 8, </J) 	 (3.89) 

e 

orl<I>( x') = -h_ (r') -CL+ll<I>-(t', 8', </J') (3.90) 

I 
I De (3.87), tem-se que 

-I
.! 

I+h+ r-Ch++1)(r')-h+ A-h+ I_h- r-CL+1) (r')-h-OrG(X, x') 	 (3.91)
2a2 	 2a2 

e 

I+h+ (r')-Ch++llr-h+ A-h+ I_h- (r')-Ch-+llr-horlG(X, x') 	 (3.92)
2a2 	 2a2 

em que 

(t t')A = cosh -a- cose . 	 (3.93) 

Para que se completem os termos necessários para o cálculo da expressão (3.80), falta 

ainda o termo 

Or'OrG(x, x') = 	 or~ [OrG(X, x')] 


l+h+2 
 (r')-Ch++ll A-h+ 

+1) (r't(h_+l) A-h_ (3.94)
2a2 
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Substituindo-se as equações de (3.89) a (3.94) em (3.80) e, em seguida, levando-se o 

resultado à Eq. (3.73), e usando-se ainda que (- f(r))1/2( - f(r' ))1/2 r;;; para r ~ 00 1I'V 1 

obtém-se, após alguns cancelamentos e o agrupamento de termos semelhantes, que 

1 r8 
L = dtded4>dt'de'd4>' sin esin e'2 6 <p- (t, e, 4» (h+ -h-l"f+A-h+ r -2(h++h_+l)<p- (t', e', 4>') . 

1- a 
(3.95) 

De (3.37), tem-se, para o caso quadridimensional (d = 4), que h+ + 3 e h+-h_ 

)9 - 4J.l2a2 • Substituindo-se estas relações na expressão acima, vê-se que 

2L = 1dtded4>dt'deid4>' sin esin e' ~<P- (t, e, 4» (4J.l2a - 9)/+A-h+<p_ (t', e', 4>') 
1- 2a 

(3.96) 

ou seja, substituindo-se a expressão para A , tem-se que 

L = 1dtded4>dt'deid4>' sin e<p - (t, e, 4» ,cte sin e (t', e' ,4>')fi, ' <p
1- [cosh e~t ) - cose] 

(3.97) 

Logo, substituindo-se na equação acima a expressão para cos e , a função de correlação 

de dois pontos, na borda 1- , é dada por 

ete 
< O(t, e, 4»O(t' ,e', 4>') > 

[cosh e~t') - (sin esin O' cos(4> - 4>') + cos ecos e')] 
(3.98) 

que generaliza, para 3+ 1 dimensões, a expressão correspondente ao caso 2+ l-dimensional, 

obtida no estudo da correspondência dS3/CFT2 , em [129]. 

Para a obtenção de (3.98), foi usada a condição de contorno (3.81). Contudo, como 

enfatizado por Strominger [48], (3.81) não é uma condição mandatória, sendo que se 

pode também escolher <p(t, r, e, 4» = r-h+<p+(t, e, 4» no infinito. Isto conduz a funções 

de correlação similares, obtidas pela troca h+ +--7 h_. Portanto, de agora em diante, 

simplesmente será usado h, sendo que, ao fim, obter-se-á o conjunto total de soluções 

escolhendo-se um ou outro valor de h. Assim, denota-se que 

J (rr')3
D(<p, <p1

) _ lim dtded4>dt'de'd4>' sin esin e'-2- x 
r---->oo a 

[<p(x )ã;. G(x, x')ã;~ <p(X') L=rl - (3.99) 

73 



= JdtdOd4>dt'dO' d4>' . I sinO sin O'if!_(t, O,4»iJL(t', O', 4>'). . (3.100)
[cosh(t~t ) - (sinOsinO' cos(4) 4>') + cosOcosO')Jh 

Agora, substitua-se na equação acima o ansatz if!_(t, O, 4» = e-iwtyr(O,4». Deve-se 

notar que até este ponto não há, a priori, nenhuma relação entre o parâmetro w neste 

ansatz e aquele denotando os MQNs relativos às perturbações no interior, em (3.25), 

ainda que se esteja empregando a mesma notação. Segue-se então que 

iwt iw
Dww 

1 
= JdtdOd4>dt'dO'd4>' sin,O sin o'.yr(~, 4>)Y/f' (O', 4>')c e- 't' . 

[coshe~t ) - (sm Osm O' cos(4> - </>') + cos Ocos O')]h 
(3.101) 

que pode ser convenientemente escrito na forma (a menos de um fator constante, C, que 

vem da normalização dos harmônicos esféricos) 

Dww1 = C6mm1 6(W w') JdTdOdOldcpsinOsinO'Pt(cosO)PP(cosO' ) x 

eím'P e-iWT [cosh (~) - (sin Osin O' cos cp + cos Ocos O')] -h (3.102) 

em que cp = 4> - 4>' e T = t ti . 

Objetiva-se obter o espectro das perturbações, ou seja, os pólos em w em (3.102), o 

que não é tão difícil, já que cada pólo é caracterizado pelo comportamento assintótico do 

integrando, para T -t 00. De fato, um pólo 1/(w2 -w6) corresponde a um comportamento 

assintótico exp( -iWOT). Logo, expandindo-se (3.102) em potências da quantidade 

E =. ~(T\(sinOsinO'coscp+cosOcosO') (3.103) 
cos a 

tem-se 

J
dTe-iwT h h(h + 1)

Dww' = C6mm'6(W - w') cosh [ ao + aI cosh(~) + a221 cosh2(~) + 
'a 

h(h + l)(h + 2) + ... ] (3.104)+a3 31 h3(1:.). cos a 

em que 

ao = JdOdO' sin Osin O' Pt (cos O)P; (cos O') Jdcp eim'P (3.105) 
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aI Jd(}d(}'sin(}sin(}'Pr(cos(})Pf.~(cos(}') Jdrpeim<p x 

[sin () sin ()' cos rp cos () cos ()'] , 	 (3.106) 

aN 	 Jd(}d(}' sin () sin ()' pr (cos ()) Pp (cos ()') Jdrpeím<p x 

[sin () sin ()' cos rp + cos () cos (}'t (3.107) 

É simples resolverem-se as integrais em rp, por meio da relação de ortogonalidade '''. 

de exp(imrp). Isto fixará o valor de m em cada termo da expansão. As integrais em 

() e ()' são um pouco intrincadas, podendo, porém, ser manipuladas usando-se integrais 

padrões (corno, e.g., em [131]) envolvendo os próprios pr((}) 's e contribuições envolvendo 

senos e cossenos. Por exemplo, até o termo de segunda ordem na expansão em e , serão 

encontradas integrais do tipo 

ao 	 21rÓm,o 1: dx'PJ,(x') 1: dxPJ(x) (3,108) 

aI 	 1rÓm.11: dx'Pf.~(x')(l- X'2)1/21: dxpl(X)(l- X2)1/2 + 

21rÓm.o 1: dx'Pe~(X')x' 1: dxPJ{x)x , (3.109) 

1ra2 2"Óm .2 11-1 dx'Pe~(x')(l - X,2) 11-1 dxpI(x) (1 x2) + 

21rÓm.l111 dx'pl(x')x'(l- X'2)1/21: dxpl(x)x(l- X2)1/2 +I 
l 
í 	

21rÓm.o 1 
1 

1dX'Pf.~(x')x'21: dxPJ(x)x2+ 
l 	 1 
I 	

1rÓm,ol: dx' PJ,(x')(l - X,2) 1 1 dxPJ(x)(l x2) + 

1r2"Óm .-2 11-1 dx' Pi-; 2(x') (1 - X,2) 11-1 dxPe-2(x) (1 x2) (3.110) 

em que x cos () e x = cos ()' . 

O cálculo das integrais acima fixa os valores de Re R' que conduzem a uma contribuição 

não-nula para os coeficientes ao, aI, e a2. Isto pode ser facilmente feito usando-se, para 
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algumas integrais, a ortogonalidade dos Pt(()) 's, e, para outras, fazendo-se uso de uma 

tabela. Quase todas as integrais que aparecem em ao, aI , e a2 podem ser expressas como 

o produto de Pt 's com o mesmo índice m, o que permite então que se obtenham para 

aquelas integrais 

2 fJ1: dxPeO(x) , (3.111)2e + 1 e,o 

2(e + 1)! fJ 
., 1: dxpl(x)(1 - X2)1/2 (3.112)(2e+1)(e-1)! e,1 

2 fJ1: dxpl(x)x , (3.113)2e + 1 e,1 
1 

2 2(e+2)! fJ11dxpl(x)(1 - x ) = (3.114)
3(2e + 1)(e - 2)! e,2 

2(e + 1)! fJ1: dxpl(x)x(1- X2)1/2 (3.115)
3(2e+1)(e-1)! e,2 

2 4 fJ 4 fJ1: dxpl(x)x (3.116)3(2e + 1) e,2 + 3(2e + 1) e,o 

de onde se vê que apenas e, e = O; 1; 1; 2; 2; (0,2) contribuem para as integrais acima, 

respectivamente. As integrais contendo Pe-m podem ser resolvidas por meio da relação 
p-m = (_1)m(e-m)! pm 

e (Hm)! e . 
Resta ainda, em (3.54), a integral f~1 dxPl(x)(1- x2) , que não pode ser escrita como 

um produto dos Pt 's com o mesmo m. Neste caso, pode-se recorrer a uma tabela de 

integrais [131] e então obter-se 

1: dx' Pe~(x')(1 - X,2) 1: dxpl(x)(1 - x2) = 

~ (I e) (3.117)r(2+%+~)r(2-%)r(%+1)r(-%+~) x ~ 

Conclue-se que apenas e, e = 0,2 contribuem com um valor não-nulo para as integrais 

em (3.117). 

É fácil verificar que as contribuições não-nulas para as integrais em cada termo de 

ordem superior na expansão (3.104) são similares àquelas mostradas acima. Com efeito, 

para o termo de terceira ordem têm-se as contribuições e, e = 1,3, e, como mostra a 
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inspeção de um termo genérico aN na expansão, as contribuições de f, f', neste caso, 

serão do tipo f, I!' = N) N - 2) N - 4, .... Isto permite, portanto, que se escreva (3.102) 

como 

J . [ (7)J -(h+f+2N)
Dww' = 8(w w') L CN dTe-~WT cosh -;; (3.118) 

N=O 

A integral que aparece acima tem pólos em 

z 
w -(2n + f + h±) (3.119) 

a 

em virtude do comportamento do integrando para valores suficientemente grandes de 7 . 

O espectro (3.119) coincide exatamente com as freqüências quase-normais (3.41), ob

tidas da perturbação no interior do espaço-tempo, exceto apenas pelos valores ±Ç' ± 1/2, 

em que Ç' = .J9 - 4J.l2a2 . Isto pode ser facilmente verificado por inspeção do espectro do 

interior, dado por (3.41-3.42). 

Conclue-se, portanto, que os MQNs, devidos a perturbações escalares no interior do 

espaço-tempo de de-Sitter, estão contidos no espectro da função de dois pontos da teoria 

conforme na borda do espaço. Isto representa uma forte evidência de que, de fato, se 

pode descrever holograficamente o espaço-tempo de de-Sitter. 
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Capítulo 4 

Modos Quase-Normais e a 
, 

Quantização da Area de Buracos 

Negros 

que efeitos quânticos da gravitação tornem-se preponderantes na escala de 

Planck, cuja massa (energia) e comprimento são, respectivamente, Mp = Vii rv 1019GeV 

e lp = Vii rv 1O-33C1n , em unidades G = c = 11, extremamente distantes; portanto, das 

possibilidades de acesso em laboratório. Porém, Bekenstein coloca a seguinte questão: é 

possível que algum efeito quântico da gravitação possa vir a manifestar-se numa escala 

de energia bem abaixo da energia da escala de Planck 7! [58]. 

De acordo com Bekenstein e M ukhanov, sendo a área de um buraco negro quantizada, 

há a possibilidade de que ocorram "transições entre níveis de área", em pura analogia 

com transições atômicas, sendo que em tais processos poderia haver a emissão de um 

quantum (ou até de quanta) de quaisquer dos campos existentes na natureza [135]. No 

caso de a emissão ocorrer em quantum, ter-se-ia, portanto, um correspondente espectro 

de linha, que compreenderia certas freqüências que seriam múltiplos inteiros de uma 

10 comprimento de Planck é definido por lp 
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certa freqüência fundamental, que no caso de um buraco negro de Schwarzschild seria 

inversamente proporcional à sua massa, o que se verificaria em todas as escalas de massa 

[135]. Resulta então, segundo Bekenstein e Mukhanov, que isto forneceria um meio para 

que se detectassem efeitos de gravitação quântica, bem abaixo da energia da escala de 

Planck, por meio, simplesmente, de uma espectroscopia de buracos negros [135]. 

I 

A quantização da área de buracos negros (estacionários) foi proposta por Bekenstein, 

ao sugerir que numa teoria quântica da gravitação, a área do horizonte de eventos de um 

buraco negro deveria ser quantizada, possuindo um espectro discreto e uniformemente 

espaçado [57, 58, 59]. No entanto, deve-se ressaltar que a quantização da área de buracos 

negros proposta por Bekenstein é uma quantização heurística, não sendo resultado de 

uma formal Teoria Quântica da Gravitação, mas que, porém, tem sido bastante explo

rada desde sua proposição, tendo contribuído para lançar alguma luz em tal direção 2 . . ! 
~ Como o próprio Bekenstein ressalta [58J, tem-se uma situação tal como aquela do modelo 

(semi-clássico) de Bohr para o átomo de hidrogênio, que serviu de guia para diversos 

desenvolvimentos que, nele baseados, ajudaram a conduzir à formulação da Mecânica 

Quântica, propriamente dita, desenvolvimentos estes que pertencem ao que depois ficou 

conhecido sob a denominação de "Velha Mecânica Quântica J1 [136]. De fato, Bekenstein 

considera que buracos negros desempenham, para a busca de uma teoria quântica da gra

vitação, um papel semelhante àquele desempenhado pelo átomo de hidrogênio nas origens 

da Mecânica Quântica. 

Convém, agora, que se discutam, brevemente, quais resultados conduziram Bekenstein 

a conjecturar que, numa teoria quântica da gravitação, um buraco negro deve ter um es

pectro discreto e uniformemente espaçado. Para isto, baseou seus argumentos no fato que 

a área do horizonte de eventos de um buraco negro, não-extremo, comporta-se, classica

mente, como um invariante abíabático, isto é, para pequenas variações, a variação da área, 

A, de seu horizonte de eventos é nula (8A = O) (ver, por exemplo, [58]). Invocando-se 

o Princípio de Ehrenfest, de acordo com o qual "qualquer invariante adiabático clássico 

2Na Gravitação Quântica de Laço, sendo esta, formalmente, uma teoria quântica de gravitação, pode

se construir um operador de área e obter-se a expressão para seu espectro. Em particular, 

descrever a área de um buraco negro (ver Apêndice B). 
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corresponde a uma grandeza quântica com espectro discreto" [137], a área do horizonte 

de eventos de um buraco negro de Kerr-Newman, não-extremo, deveria ter, portanto, um 

espectro discreto. Além desta, outra "evidência" na qual se baseou Bekenstein para con

jecturar a quantização da área de buracos negros, foi o fato de que quando uma partícula 

quânticaé assimilada (absorvida) por um buraco negro, há, necessariamente, uma variação 

(acréscimo) de sua área, sendo este independente do valor dos parâmetros característicos 

do mesmo (massa, carga elétrica e momento angular). 
;" ') Como mostrado por Christodoulou e Ruffini, se uma partícula (neutra) clássica é capI . 

turada (no horizonte) por um buraco negro de Kerr-Newman, não-extremo, de um ponto I de retorno radial de seu movimento, tal processo é reversível, sendo que a área do buraco 

negro permanece invariante, comportando-se, então, como um invariante abiabático (pro··1" cesso de Christodoulou-Ruffini [138]) 3. Neste processo, como a partícula assimilada é 

clássica, a mesma segue uma trajetória bem definida, além do que deve ser uma partícula 

pontual, a fim de que sua absorção pelo buraco negro deixe a área do mesmo inalterada. 

De fato, considerando-se que a partícula absorvida é quântica, a mesma deve ter uma 

dimensão finita, isto é, um raio (próprio) finito, b. Inspirado pelo teorema de Ehrenfest, 

da Mecânica Quântica, Bekenstein admitiu que o centro de massa de tal partícula move-se 

numa trajetória clássica e, por meio de uma análise semelhante àquela de Christodoulou 

e Ruffini, mostrou que, agora, a absorção de uma partícula pelo buraco negro implica, 

necessariamente, num aumento da área do horizonte de eventos do mesmo, sendo que 

tal acréscimo é mínimo quando a partícula é capturada na posição em que seu centro 

de massa está num ponto de retorno de seu movimento e correspondendo exatamente a 

uma distância própria do horizonte de eventos igual a b, o raio da partícula. Tal variação 

mínima da área do horizonte é dada por [58, 139] 

• 1 

(8A)min = 81fjJb (4.1) 

em que jJ é a massa de repouso da partícula. Este resultado não é válido para buracos 

negros extremos, caso em que o acréscimo mínimo na área dependeria dos parâmetros 

característicos dos mesmos [58, 591. 

3Tal processo não permanece válido para buracos negros extremos (ver, por exemplo, [58, 59]). 
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Ao se tomar o limite b --+ O em (4.1), recupera-se o caso do processo reversível de 

Christodoulou-Ruffini, para o qual a variação da área é nula. Todavia, como enfatizado 

por Bekenstein, quanticamente tal limite não é permitido, uma vez que uma partícula 

(pontual) quântica é sujeita ao Princípio da Incerteza, de modo que se a mesma se encon

tra com grande precisão no horizonte de eventos, a componente radial de seu momento 

terá uma grande indeterminação, o que impede que se cumpra, portanto, a condição de 

ponto de retorno. Ademais, nota ainda Bekenstein, uma partícula puntiforme quântico

relativística não pode ser localizada com precisão maior do que seu comprimento de onda 

de Compton, isto é, hlJ.l (c 1). Assim sendo, Bekenstein propõe que o menor acréscimo 

possível na área do horizonte de eventos de um buraco negro seja dado por (4.1), ao se 

fazer a troca b --+ çhlJ.l, sendo ç '"'-' 0(1). Deste modo, tem-se que 

(8A)rnin = 81rh == Il~ (4.2) 

em que l~ h, em unidades G = c = 1. 

No caso da assimilação de partículas quânticas (portanto, de tamanhos finitos) eletri

camente carregadas, por um buraco negro de Reissner-Nordstrom, a versão da análise de 

Christodoulou e Ruffini foi feita por Hod, há alguns anos atrás [140], sendo que, neste 

caso, tem-se que (8A)min = 4l~) que é um valor menor que aquele para o caso de uma 

partícula neutra. 

Por conseguinte, dos casos tratados por Bekenstein e Hod, vê-se que (8A)min independe 

dos parâmetros característicos do buraco negro. 

Já que há um incremento mínimo da área de buracos negros não-extremos', Bekenstein 

sugere que (OA)rnín, como dado em (4.2), corresponda, numa teoria quântica da gra

vitação, ao espaçamento entre os autovalores da área dos mesmos. Além disto, devido ao 

fato de que (OA)rnín, como dado em (4.2), não depende dos parâmetros característicos do 

buraco negro, sendo, portanto, uma constante universal, Bekenstein segere ainda que o 

espaçamento do espectro de área seja uniforme. Diante de tais argumentos, Bekenstein 

propõe que para buracos negros de Kerr-Newman, não-extremos, o espectro quântico de 

área seja dado por 

An = (OA)min. n = Il~. n n = 1,2, ... (4.3) 
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em que { é uma constante adimensional (o espaçamento do espectro), indeterminada. 

Na seção seguinte, será visto como Hod propõe que seja feita a determinação de tal 

espaçamento, através do uso das "oscilações clássicas"de um buraco negro, quer dizer, de 

seus MQNs. 

4.1 A Proposição de Hod 

Hod [55] propôs que se pode obter o espaçamento do espectro quântico da área de 

um buraco negro b em (4.3)), através do conhecimento do espectro de suas "oscilações 

clássicas", ou seja, a partir do espectro de MQNs do mesmo. Para isto, fez uso do espectro 

assintótico de MQNs fortemente amortecidos, de um buraco negro de Schawarszchild, e 

invocou o Princípio da Correspondência de Bohr, mais precisamente na seguinte versão: 

"freqüências de transição para números quânticos grandes devem ser iguais às freqüências 

de oscilação clássicas" (ver, por exemplo, [137]). 

O possível papel de MQN s de buracos negros na descrição de seus aspectos quânticos 

foi inicialmente conjecturado por York, ao fazer uso dos MQNs (apenas dos primeiros so

bretons) de um buraco negro de Schawarszchild, para a obtenção da radiação de Hawking 

do mesmo [56]. York foi então quem primeiro sugeriu uma relação entre MQNs e aspectos 

quânticos de um buraco negro. 

O comportamento assintótico dos M QN s gravitacionais fortemente amortecidos, 2. e., 

compartes imaginárias muito grandes, para o caso de um buraco negro de Schwarzschild, 

foi obtido numericamente por Nollert [60], ao aperfeiçoar um método numérico, devido a 

Leaver [141], em que a determinação dos MQNs é feita através do uso de frações continu

adas, sem que haja a necessidade de se lidarem com as correspondentes soluções nume

ricamente, as quais são exponencialmente divergentes (devido às condições de contorno 

para MQNs) , o que é um enorme obstáculo para a determinação numérica dos MQNs, 

como se enfatizou ainda no Cap.l. Neste método, os MQNs aparecem como soluções 

de uma equação implícita, dada em termos de uma fração continuada, infinita. Através 

deste método, Leaver pôde obter sessenta MQNs gravitacionais de Schwarszchild (para 
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e= 2 e e 3), portanto, ainda um pequeno número de MQNs, mas que, por outro lado, 

indicava que poderia haver uma inifinidade deles, para cada valor de e, o que, de fato, 

foi demonstrado (não só no caso de perturbações gravitacionais, mas, também, escalares 

e eletromagnéticas) por Bachelot e Motet-Bachelot [142], num dos estudos matematica

mente mais rigorosos sobre MQNs de buracos negros. Porém, a análise de Bachelot e 

Motet-Bachelot não forneceu um método numérico para a determinação dos MQNs com 

partes imaginárias muito grandes, o que foi conseguido, como dito, por Nollert [60], ao 

melhorar a convergência do método de Leaver, que se tornava pior à medida que as par

tes imginárias dos MQNs aumentavam em relação às partes reais, sendo então que pôde 

obter MQNs com partes imaginárias arbitrariamente grandes com tal modificação que 

implementou. A forma assintótica desses MQNs é dada por (ver, também, [34]): 

2lvlwn = 0,0437123 - ~ (n + ~) + O(n-1
/ ) n -400 (4.4) 

Portanto, vê-se que a parte real dos MQNs com parte imaginária muito grande (corres

pondentes a n -4 00) tem um valor assintótico constante de, aproximadamente, 

O, 0437123M-1 
) sendo independente do índice de multipólo, e. Este resultado de No

llert foi primeiramente confirmado, também numericamente, por Andersson [61] e Liu 

[62], e, mais recentemente, por Cardoso et alo [143]. A dedução analítica do mesmo só foi 

dada recentemente, por Motl [73] e Motl e Neitze [74], como será discutido na Seç. 4.3. 

Hod fez então a seguinte observação: uma vez que O, 0437123 ~ In 3/81r , a parte real 

dos MQNs gravitacionais assintóticos (fortemente amortecidos), de um buraco negro de 

Schwarzschild, Rewn = O, 0437123M- 1 , pode portanto ser escrita como 

In 3 
WR Rewn 81rM 

(4.5) 

ou seja, 

WR TH In 3 (4.6) 

em que TH = 1/81rlvI é a temperatura de Hawking do buraco negro, em unidades tais que 

c = G = /),B = ti = 1 . 

Invocando o Princípio da Correspondência, Hod então propôs que a variação da massa 

do buraco negro, devida à "emíssâo de um quantum", ocorreria com uma freqüência de 
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transição dada por (4.5). Deste modo, a variação da massa do buraco negro seria dada 

por [55] 
liln 3 

DM = nwR = 87rM (4.7) 

Por outro lado, sendo a área, A, de um buraco negro de Schwarzschild, de massa M, 

dada por (ver, por exemplo, [76]) 

A = 167rM2 (4.8) 

então, sua variação é dada por 

DA = 327rM Olv! , (4.9) 

que combinada com (4.7) leva a ! 

I DA = (4ln 3)fí (4ln 3) l~ (4.10) 

resultado do qual se deduz, portanto, comparando-se com (4.3), que 'Y = 4ln 3 é o 

espaçamento do espectro de área de um buraco negro de Schwarzschild. 

Seguindo a proposta de Hod, Dreyer [63] pôde fixar um parâmetro livre que aparece no 

espectro de autovalores de área no contexto da Gravitação Quântica de Laço (Loop Quan

tum Gravity (LQG)) [14]. Tal parâmetro é o chamado parâmetro de Barbero--Immirzi. 

Para alguns detalhes sobre este trabalho de Dreyer, veja-se o Apêndice B. 

Até antes dos trabalhos de Motl [73] e Motl e Neitzke [74], poder-se-ia dizer que o 

resultado (4.5), ou equivalentemente (4.6), era apenas uma simples coincidência numérica. 

Porém, tais autores obtiveram analiticamente tal resultado, conforme será discutido na 

Seç. 4.3. 
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4.2 	 Quantização da Area de Buracos Negros Quase 

Extremos de Kerr e Schwarzschild-de-Sitter 

Seguindo a sugestão de Hod, analisou-se em [145] a quantização da área de buracos 

negros quase extremos, dos tipos Kerr e Schwarzschild-de-Sitter, já que em tais casos se 

conhecem analiticamente os espectros de MQNs. Logo, esta seção é inteiramente baseada 

na Ref. [145], cujas discussões serão aqui, porém, apresentadas com mais detalhes. 

Um buraco negro de Kerr é dito ser extremo, quando seu momento angular específico, 

a, é igual à sua massa, M, isto é, JVl = a, caso em que os horizontes de eventos e 

de Cauchy coincidem (r+ r_). No entanto, ao invés deste limite extremo, pode-se 

considerar o regime em que a é muito próximo de 1vl , ou seja, quando a ~ M , que mais 

apropriadamente pode ser caracterizado pela condição 

M-a 
E = « 1 	 (4.11) 

Tais buracos negros denominam-se quase extremos. Neste caso, como a aproxima-se de 

seu máximo valor, tem-se que se trata de um buraco negro que gira muito rapidamente. 

Detweiler, baseando-se numa aproximação devida a Teukolsky e Press [148], mostrou 

que para um buraco negro de Kerr muito próximo de seu limite extremo, ou seja, estando 

em seu estágio quase extremo (a ~ JV1), há uma infinidade de MQNs, que podem ser 

analiticamente obtidos, via a equação de Teukoslky e o uso das condições de contorno 

para MQNs, quando W ~ mn, em que n = 41T aiA é a velocidade angular do horizonte 

de eventos do buraco negro, e e= m, sendo dados por [149, 150] 

1 (ç -2n1T )w JVl ~ 	m ( 4.12) n 4m exp 28 + iT}2 

em que n 0,1,2, ... indexa o modo, m é o autovalor azimutal do modo, enquanto que 

ç, 8, e T} são constantes positivas (para mais detalhes, ver [148, 149, 150]). Vê-se então 

que, contrariamente ao caso de Schwarzschild, no qual n 00 dá modos fortemente -----7 

amortecidos, agora, têm-se modos praticamente não--amortecidos, cujas freqüências são 

muito próximas do valor W ~ mn ~ 
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Os MQNs (4.12) são relativos a urna perturbação escalar não-massiva de um buraco 

negro quase extremo de Kerr. Já no caso gravitacional (ver [150]), os correspondentes 

modos são dados por urna expressão bastante similar àquela em (4.12). 

A fim de usar a proposição de Hod no caso em questão, necessita-se primeiramente 

determinar a variação da área do buraco negro. Em unidades G c = 1, a área do 

horizonte de eventos de um buraco negro de Kerr e sua gravidade superficial são dadas, 

I respectivamente, por (ver, por exemplo, [76]) 

! 2A = 41T(r! + a ) (4.13)

I 
.! 

e 

"" 1. ~ 4A (r+ r_) (4.14), 
'j 

Corno no trabalho de Hod, espera-se que a parte real dos MQNs para n grande co

rresponda a urna variação de energia do buraco negro igual a 8/vI nwR. Portanto, 

tomando-se o limite n -+ 00 em (4.12), tem-se simplesmente que 

m 
n -+ 00 (4.15)Wn~ 2M 

de modo que se tem 

nrn 
(4.16)8/vI = 2Af 

"I, 

Supondo-se que a perturbação se dá por uma onda escalar composta de quanta que 

carregam momento angular nm, então, a «absorção de um .MQN' 1 com freqüência (4.15), 

além de uma variação da massa do buraco negro, provocará uma variação de seu momento 

angular) de uma quantidade nm) isto é, 

8J nm (4.17) 

Logo, sendo a = J /M , tem-se que 

8a = nm (~ - 2~2 ) (4.18) 
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Fazendo-se uso das relações (4.16), (4.17) e (4.18), pode-se obter, de (4.13), que para 

um buraco negro de Kerr quase extremo, a variação de sua área é dada por 

(4.19)DA 8~nm(1+J~~a) 

que, em vista da condição (4.11), pode ser considerada como, aproximadamente, dada 

por 

bA ~ 87rme~ . (4.20) 

Considerando-se a absorção de um quantum (m 1), vê-se que este resultado concorda 

com aquele proposto por Bekenstein, dado por (4.2) 

Assim, fazendo-se uso da conjectura de Bekenstein, expressa por (4.3), pode-se pres

crever a quantização da área de um buraco negro de Kerr quase extremo como 

2An ~ 87rmlpn (4.21) 

com n = 1,2, .... 

Para pequenas variações, a variação da área de um buraco negro relaciona-se às va

riações de sua massa e de seu momento angular pela primeira lei da termodinâmica de 

buracos negros (ver, por exemplo, [116]), 

bNI = KoA + flOJ (4.22) 

Para a ~ NI , pode-se expressar K e n, respectivamente, como 

K""'
""' 

1
1 JNI2 - a2 ( 

167r M2 
JNI2 - a2) 

NI 
(4.23) 

e 

n ~ _a_ (1
2M2 

JfVf2 
NI 

a2 M 2 
- a 2 

) 

+ NI2 (4.24) 

Deste modo, nota-se que de (4.18), (4.19), (4.23) e (4.24), pode-se obter que 

KbA + nbJ ~ ~: = bM (4.25) 

isto é, a primeira lei da termodinâmica de buracos negros é satisfeita para buracos quase 

extremos, como esperado. 
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Um segundo caso em que se conhece analiticamente o espectro de MQNs de um buraco 

negro quase extremo, é aquele que diz respeito a um buraco negro quase extremo de 

Schwarzschild-de-Sitter. Como visto no Capo 2, este é o caso em que a massa do buraco 

negro é muito próxima do limite de N ariai (MN = RI3-13), caso em que os horizontes 

do buraco negro e cosmológico coincidem (exclusivamente nesta seção, o raio de de-Sitter 

será denotado por R). 

I 
Como no caso de Kerr, será considerada a variação de lvl, sendo que se é útil fazer 

uso de M e R em termos de re e re (ver Eq.s (2.80) e (2.81)), isto é, 

I 2AIR2 = rere(re + re) ( 4.26) 

2 2 + 2I R = re + rere re (4.27) 

1 A expressão analítica para os MQNs de um buraco negro quase extremo de SdS foi 

obtida por Cardoso e Lemos [42] e é dada por 

(4.28)[~O-~-i(n ~)lwn "" e· 2 4 2""e 

em que n = O, 1, ... , Vo = ",,;I!( I! + 1), para perturbações escalar e eletromagnética, e 

Vo = ",,~(I! + 2)(1! - 1), para perturbações gravitationais; ""e é gravidade superficial do 

buraco negro. 

Um vez que se está considerando a proximidade do limite extremo da solução de SdS, 

ou seja, 
r - re e« 1 (4.29) 

re 
pode-se escrever a massa do buraco negro como 

R
1vf NIN + p.. +p.. ( 4.30) 

em que p.. tem valor pequeno relativamente a NIN . Logo, uma vez que se pode considerar 

R v3/A fixo, o uso de (4.26), (4.27) e da condição (4.29) leva a 

óM = Ólt = re/j.róre (4.31 )
2R2 
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em que ó'r = re - re· 

Semelhantemente ao que foi feito no caso de Kerr quase extremo, será considerado 

que 5M nwR e, em virtude de (4.28), e substituindo-se a expressão para /'i,e (ver Eq. 

(2.77)), pode-se escrever 

ó'r / 1
5M h2re2 V(I! + 2) (I! - 1) 4 ( 4.32) 

em que se usou R2 
""' 3r; , bem como considerou-se Vo para o caso gravitacional. " 

A variação da área do horizonte do buraco negro, isto é, 

5Ab = 81rre5re (4.33) 

. ~ dá então que 

5Ab 241rhV(1! + 2)(1! - 1) : (4.34) 

para o caso gravitacional, e 

5Ab = 241rhVI!(1! + 1) : (4.35) 

nos casos escalar e eletromagnético. 

Sendo f 2: j , em que j é o spin da perturbação, então, tomando-se o valor mínimo 

para t em cada caso, pode-se, de acordo com a proposta de Bekenstein, prescrever o 

espectro quântico de área para um buraco negro quase extremo de SdS como: 

2 ~ 2Abn n5Ab lp r-v 121rV 15lp n , ( 4.36) 

~ 

com n = 1,2, ... , ou 121r J7l~ n, no caso de perturbações escalar e eletromagnética. 
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4.3 	 Determinação Analítica de Modos Quase-Normais 

Assintóticos 

Nollert [60] obteve numericamente a forma assintótica dos MQNs fortemente amorte

cidos de um buraco negro de Schwarzschild. A obtenção analítica de tal resultado foi feita 

há pouco tempo, por Motl e Neitzke [74], ao considerarem a continuação analítica, para 

o plano-r complexo, da equação de perturbação de um buraco negro de Schwarzschild e 

o cálculo da monodromia associada. Este método baseia-se na continuação analítica da 

coordenada radial. Corno observado por Motl e Neitzke, deve-se notar que a continuação 

analítica da variável radial, r , já foi várias vezes empregada na literatura para o cálculo 

de MQNs, sendo que uma revisão sobre a aplicação do uso de métodos que envolvem a 

complexificação de coordenadas, para este objetivo, pode ser vista em [147]. 

Nesta e na próxima seção, para que se a notação de Motl e Neitzke [74] e se 

facilitem comparações, se considerará o sinal positivo em é iwt , tal que, para MQNs, se 

terá agora Im w > O, ao invés de Im w < O, quando o sinal negativo é escolhido. Assim 

é iwxsendo, as condições de contorno para MQNs serão agora dadas por 'lj; rv , X --t =f00 . 

A idéia do método de Motl e Neitzke consiste em se estudar o comportamento da 

solução 'lj;(r) à medida que se percorre um contorno I no plano-r complexo e, então, 

determinar-se a monodromia por dois modos distintos: um cálculo local, via integração 

direta da equação diferencial que descreve as perturbações, e um cálculo global, usando-se 

a condição de contorno no horizonte de eventos do buraco negro. A comparação da mo-

nodromia calculada local e globalmente fornece as freqüências quase-normais assintóticas. 

Conforme foi visto no Capo 2, as perturbações axiais da métrica de Schwarzschild são 

descritas, na região exterior ao buraco negro (2111 < r < (0), pela Eq. (2.30) isto é) 

d ]2([(1-	2~ +w 
2 v(r)) 'I/>(r) ~ O ( 4.37) dr 

com V(r) dado por (2.43). 

A Eq. (4.37) é urna equação diferencial de segunda ordem, com pontos singulares 

regulares em r O e r + = 2M (r = 00 é um ponto singular irregular). Uma vez estendida 
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analiticamente ao plano-r complexo, qualquer solução da mesma, 7jJ(r) , na região exterior 

ao buraco negro ("região física"), extende-se a todo o plano-r. No entanto, agora, tal 

solução será, em geral, multivalente em torno dos pontos r = O e = 2M. 

Analisando-se o problema em termos da equação mais simples (2.30), ou seja, 

2 
d 7jJ(x) + (w2 _ V(x)) 7jJ(x) = O (4.38) 

em que V(x) = V(r(x)) , vê-se, de (2.29), isto é, de 

x = r + 2M In (2~ - 1) (4.39) 

que ao se complexificar r, a coordenada x passa a ser multivalente, com os ramos di

.1
I 
, 

ferindo por !J..x = 21finr+ (n E Z), em que r+ = 2M. Assim, um contorno fechado 

no plano-r pode corresponder a um contorno aberto no plano-x. São justamente estas 

multivalências que desempenham um papel-chave no método de Motl e Neitzke. Estas, 

estarão associadas à determinação da monodromia em torno de um caminho fechado no 

plano-r. Basicamente, a idéia deste "método da monodromia" consiste em se fazer uso das 

condições de contorno para MQNs para se calcular a monodromia de 'Ij;(r) , à medida que 

se percorre um contorno convenientemente escolhido no plano-r (ver Fig. 4.1). A com

paração da monodromia calculada local (via resolução direta da equação diferencial para 

a perturbação) e globalmente (aplicando-se diretamente apenas as condições de contorno 

para MQNs) permitiu a determinação dos MQNs tais que Imw» Rew. 

Entretanto, a ambigüidade em x, acima mencionada, é somente devida à sua parte 

imaginária, de modo que se pode especificar o sinal de sua parte real no plano-r, o que 

será útil adiante. De (4.39), tem-se que 

r
Rex Rer + lnl- -11 ( 4.40) 

r+ 
i8que, sendo r: pe , pode ser escrita como 

Rex r+pcos()+r+lnlpei8 11 ( 4.41) 

Impondo-se, agora, a condição de que Re x < O, e considerando-se p -> O, conclue-se 

facilmente que () < 1r / 4. Assim, pode-se demarcar a região em que Re x < O1 conforme 

ilustrado na Fig.(4.1). 
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Figura 4.1: (a) O plano-r complexo e o contorno ,. Tomando-se 2M 1, tem-se que r + = 1. A parte 

mais escura marca a região onde Re x < O; (b) O contorno correspondente àquele em (a), 

no plano-z complexo (ambas as figuras foram extraídas da Ref. [74]). 

Uma vez que r é complexo, pode-se simplesmente definir a condição de contorno em 

r+ , pois as funções são distinguíveis aí por suas monodromias. De fato, de (4.39), 

tem-se 
ln(r~ -1)e±iwx = (4.42) 

Sendo 
1 dr~cln (;+ - I) Jc r - r+ 

(4.43) 

a variação que In (~ I) adquire ao longo de uma volta num contorno C , que envolve 

a singularidade r = r+ , então, segue-se que 

r )±iwr+- I e±iwr X -7 =FOO (4.44)( r+ 

Isto implica que para que próximo de r = r + (x -7 (0) se tenha 7jJ rv eiwX , eXlge
21Twrse simplesmente que 7jJ(r) tenha monodromia e + , numa curva fechada, no sentido 

horário (sinal + em (4.43)), em torno de r = r+ . 

Uma vez que, para r -700, V(r) se anula mais rapidamente que I/Irl , à medida que 

se vai para o infinito no plano-r, em qualquer direção, as assíntotas de uma solução 7jJ( r) 
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de (4.38) tendem a 

'lj;(r) C+e+íwx + C_e-íwx ( 4.45) A.J 

Conforme já se disse, há uma ambigüidade ao se definirem e±iwx , o que implica numa 

ambigüidade compensador a ao se definirem C±) ainda que seja para 'lj;(r) fixa. Tal am

bigüidade decorre do fato de que 'lj;(r) é multivalente, já que se trata de uma solução 

de uma equação diferencial com singularidades. Em conseqüência, quando se percorre o 

contorno I na Fig. (4.1) e se retoma ao ponto inicial, os coeficientes C± não retornam aos 

seus valores iniciais, uma vez que este retorno se dá, necessariamente, num ramo diferente 

para 'lj;(r). Assim, C± têm monodromias não-triviais. De fato, em vista da condição de 

contorno em r + ) apenas C_ terá monodromia não-trivial. 

Globalmente, a obtenção da monodromia é muito simples. Na 4.1, a curva I 

envolve uma singularidade em r = r+, em torno da qual ambos x(r) e 'lj;(r) são multi
27Cwrvalentes. A condição de contorno (4.44) implica que 'lj;(r) adquire uma fase e + , em 

qualquer contorno envolvendo r+ , no sentido horário, enquanto que e-iwx é multiplicado 

por . Portanto, estas duas fases implicam que C_deve ser multiplicado, após uma 

volta ao longo do contorno I, por é 7Cwr+. Este é o valor global da monodromia. Já o 

cálculo local da mesma requer uma análise mais detalhada, conforme se seguirá. 

Seguindo-se [74], para se definir a condição de contorno em x = 00 , faz-se simplesmente 

a continuação analítica de 'lj;(r) , via uma rotação, para a linha Im (wx) O. Resulta, 

assim, que se terá um comportamento assintótico puramente oscilatório sobre a linha real 

wx, o que implica que é possível selecionar-se urna solução particular especificando-se 

suas assíntotas. Ajustar-se-ão as assíntotas ao longo da linha Re x O (que corresponde 

à parte esquerda do contorno I entre A e B na figura 4.1) e serão usadas as condições 

de contorno para se determinarem os MQNs. Tomando-se o limite em que w é quase

puramente imaginário (modos fortemente amortecidos, i. e., w ioo), vê-se que a linha 

Im (wx) = Oé levemente inclinada em relação à linha Re x ~ O . 

Sendo 

Im(wx) = RewImx + ImwRex ( 4.46) 
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I 
então a condição Im(wx) = O implica em 

Imx 
Imw = -Rew Rex (4.47) 

que para w quase que puramente imaginário dá 

Rex~ O ( 4.48) 

Deste modo, a linha I m(wx) = O é levemente inclinada em relação à linha Re x = O . 

, Sendo 


I Re(wx) = RewRex - ImwImx (4.49 ) 


I tem-se de (4.47) que 
Rew

l wx Re(wx) = R Ixl 2 (4.50)
ex1 

da qual se segue que x 00 é levado em wx -+ 00, assumindo-se, inicialmente, que 

Re w > O. Logo, a condição de contorno no infinito é 

'ljJ(x) ~ wx -+ +00 (4.51 ) 

De acordo com Motl e Neitzke, é mais conveniente, contudo, introduzir-se a variável 

z = x + cte (4.52) 

em que a constante aditiva será escolhida de modo que se tenha z = Opara r = O. Isto 

implica em se tornar o ramo n = O para log ( -1) = (2n + l}rr i. Assim sendo, tem-se 

z = r + 2M log (2~ - 1) - 2Mrri (4.53) 

Corno mencionado, o cálculo local da monodromia localmente será feito interpolando

se as assíntotas ao longo da linha Im (wx) = O (ou ao longo de Im (wz) O, para 

w quase-puramente imaginário). Iniciar-se-á em A e mover-se-á ao longo do contorno 

I, rumo à origem (ver figura 4.1). As assíntotas em A podem ser ajustadas àquelas 

próximas da origem. Antes, a fim de se obter a solução próxima da origem, deve-se 

expandir x próximo de r O. Expandindo-se (4.53) em torno da origem resultará 

2r 
Zrv (4.54)

2 
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em que se considera 2M = 1 . 

Assim, numa vizinhança em torno de r O, ou seja, para z pequeno, obtém-se, de 

(2.43), que 
j2 1 

V(z) _ V(r(z)) ~ =---- ( 4.55) 

Em virtude de (4.55), (4.38) pode ser reduzida a 

2
d 1/J(r) + (w2 + 1 O ( 4.56) 

dz2 

isto é, a uma equação de Bessel, cuja solução geral, para um j genérico, é dada por
.1 

! 

1/J(z) = A+C+VWZJj/2(WZ) A_C-VWZJ_j/2(WZ) (4.57) 

que dá a solução próxima à origem. 

Agora, se interpolará a solução (4.57) com as assíntotas longe da origem. Tomando-se 
! o comportamento assintótico de (wz) p81'a wz --t 00, podem-se escolher as constantes 

-1 
.- " ~ c± , em (4.57), tais que 
l 
j 

1 
! 

c±vwzJ±v(wz) ~ 2cos(wz Ct±) WZ --t 00 ( 4.58) 

em que 
11 

Ct± = 4 (1 j) ( 4.59) 

e o fator 2 em (4.58) é introduzido apenas por propósito de normalização. 

De (4.58) e (4.57), pode-se escrever para as assíntotas em A 

A_eio- )e-iwZ1/J(z) "-' (A+e- io+ + )eiwZ (A+eiO+ WZ --t 00 . (4.60) 

Fazendo-se uso da condição de contorno (4.51), tem-se para as assíntotas em A 

- )e-iwZ'ljJ(z) ~ (A+eio+ + A_eio WZ --t 00 (4.61) 

além do que se obtém a relação 

A+e-iO+ + A_e-io- O ( 4.62) 
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Para que se siga o contorno r até B , tem-se que contornar a origem. Logo, deve

se realizar uma rotação de 31r/2 no plano-r, o que corresponde a 31r no plano-z) como 

imediatamente se vê de (4.54). Usando-se o comportamento assintótico da função de 

Bessel próxima à origem, pode-se interpolá-Io à solução assintótica. De fato, usando-se 

para a função de Bessel próxima à origem o comportamento 

J±v(z) (~) ±v (4.63)rv 

" '! 
após a rotação de 31r tem-se que 

c±vwzJ±v(wz) rv é ia±2cos(-wz - [t±) wz ---7 -00 (4.64) 

que combinada com (4.57) dará para as assíntotas em B 

é ia )eiwz'IjJ(z) rv (A+éia+ + - )e-iwz + (A+e7ia+ + A_e7ia
- , wz ---7 -00. (4.65) 

Pode-se ir de B de volta a A ao longo do grande semi-círculo no semi-plano-z na Fig. 

4.1, correspondente a Irl ---700. Nesta região, tem-se que x ---7 00, o que implica que V(x) 

tende aproximadamente a zero aí, de modo que, em (2.30), w2 domina sobre o mesmo, 

o que permite que se possa aproximar, em tal região, a solução da equação por ondas 

planas. Com isto, o coeficiente de poder ser considerado essencialmente constante ao 

retornar-se para A, o que não é válido para o coeficiente de eiwz , que dá uma contribuição 

exponencialmente pequena para 'IjJ(r) na região onde Re x > O. Conseqüentemente, de 

(4.61) e (4.65), que a monodromia em torno do contorno r é dada simplesmente por 

e6ia+ sin 3'llj/2 
(1 + 2 cos 21rv) (4.66)

e2ín+ sin 1rj/2 

em que se levou em conta (4.62). 

Comparando-se com o valor obtido globalmente, tem-se 

é 7rW -(1 + 2 cos 21rv) (4.67) 

Caso se tivesse escolhido Re w < O) se teria que considerar a rotação no sentido 

oposto, revertendo-se então as considerações feitas relativamente aos pontos A e B , bem 
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como percorrer-se o contorno I no sentido anti-horário. Neste caso, obter-se-ia (4.67) com 

e-41rw , de modo que as duas possibilidades podem ser expressas como 

e€(Rew)41rw = -(1 + 2 cos 27rv) (4.68) 

Tomando-se o módulo na equação acima, obtém-se que 

147rRewl = In 11 + 2cos7rjl (4.69) 

Restaurando-se o fator 2M, conclue-se, portanto, que o espectro assintótico de MQNs 

fortemente amortecidos, de um buraco negro de Schwarzschild, é dado por 

( 1) '"w = i n + - "'e ± _e In 11 + 2 cos 7rj I (4.70)
2 27r 

com n ~ 00 e sendo "'e 1/41\11. 

Motl e Neitzke generalizaram o resultado (4.70) para buracos negros de Schwarzschíld 

d-dimensionais, verificando, deste modo, a predição que havia sido feita por Kunstatter 

[66]. Além disto, determinaram ainda os MQNs assintóticos, fortemente amortecidos, de 

um buraco negro de Reissner-Nordstrom, quadridimensionaL Deve-se, também, mencio

nar que o mesmo método foi aplicado, por Neitzke, na determinação dos coeficientes de 

reflexão e transmissão, assim como no caso Reissner-Nordstrom quadridimensional, no 

limite de freqüências imaginárias grandes [151]. A generalização para o caso de Schwarzs

child d-dimensional é praticamente direta, no caso de perturbações escalares (j = O), o 

que foi tratado por lVIotl e Neitzke [74], assim como, uma vez conhecido o potencial (ver 

[108]), para perturbações gravitacionais, conforme tratado por Birmingham [152]. 

todos estes casos d-dimensionais, a expressão assintótica para os MQNs toma a forma 

[152] 

w TH log 3 + 27ri TH (4.71 ) (n + ~) 
com n ~ 00, em que TH é a temperatura de Hawking, em d-dimensões. 
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4.4 	 Modos Quase-Normais Assintóticos de Buracos 

Negros Pequenos de Schwarzschild-de-Sitter 

o contéudo desta seção é baseado no trabalho [146]. Empregando-se técnica de mo

nodromias, faz-se a determinação dos MQNs assintóticos de buracos negros pequenos de 

Schwarzschild de-Sitter, i.e., cujos raios dos horizontes de eventos são muito menores que 

o raio do horizonte cosmológico (rc » re). Como será mostrado, quando a constante 

cosmológica é tomada estritamente como nula, recupera-se o resultado obtido por Motl e 

Neitzke, para o caso Schwarzschild. 

Embora a região física de interesse para o problema de MQNs de um buraco negro de 

Schwarzschild-de-Sitter seja re < r < rc , uma extensão analítica para a região O < r < rc 

é essencial para uma análise pelo método da monodromia. Como será visto adiante, os 

casos Schwarzschild e Schwarzschild-de-Sitter têm a mesma característica, no que diz 

respeito ao comportamento do potential na região próxima à singularidade do buraco 

negro (r = O). 

Como no caso de Schwarzschild, no caso de um buraco negro de Schwarzschild de

Sitter, devido aos termos logarítmicos na coordenada tartaruga, agora dada por (2.84), a 

continuação analítica para o plano-r complexo implica que x é uma função multivalente 

de r. Novamente, entretanto, Re x é não-ambiguo, e se pode determinar seu sinal no 

plano-r. A multivalência de x(r) é aqui também fundamental na análise. Juntamente 

com a multivalência de 'ljJ(r) em torno do ponto singular (regular) re , ela conduzirá à 

determinação dos MQNs assintóticos, analogamente à análise da Seç. 4.3. 

Como em [74], será introduzida também a variável z x cte. Escolhendo-se a 

constante tal que z = O para r = O) e o ramo n = Opara In(±l), tem-se de (2.84) que 

z x - 1ri/2K,e , sendo K,e dado por (2.77). 

Fazendo-se a continuação analítica de r) podem-se novamente distinguir as funções 

e1"iwx por suas monodromias em r r e , O que permite que se defina a condição de contorno 

e7fW/ Keem r re exigindo-se simplesmente que 'ljJ(r) tenha monodromía e27f(w/2Ke) = ) 

num contorno-horário em torno deste ponto. Note-se, porém, que não se pode fazer o 
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mesmo com relação ao ponto r re, pois, agora, sendo r complexo, x não tende a 

infinito, para r re. Entretanto, considerando-se o caso particular de buracos negros 

pequenos (Irei> > Irei ), pode-se considerar, aproximadamente, que Ixl » 1 , para r ~ re, 
como se pode ver da expansão de x(r) quando Ire/rei» 1. Portanto, isto, ao lado 

do comportamento assintótico em torno da origem, reduzirá o problema a uma análise 

totalmente análoga àquela do caso de Schwarzschild. 
1 

Seguindo-se [74}, 	 para se definir a condição de contorno em r e , faz-se simplesmente I, " 
I 	

a continuação analítica de 'IjJ(r) , via uma rotação para a linha Im (wx) O. Resulta, 

assim, que se terá um comportamento assintótico puramente oscilatório sobre a linha real I wx. Tomando-se o limite em que w é quase-puramente imaginário (modos fortemente 

amortecidos), que a linha Im (wx) = O é levemente inclinada em relação à linha 

Re x O. Novamente, devem-se ajustar as assíntotas ao longo da linha Re x ~ O (que 

corresponde à parte esquerda do contorno, entre A e B na figura 4.2) e se usar as 

condições de contorno para se determinarem então os MQNs assintóticos. 

Como na Seç. anterior, assumindo-se inicialmente que Re w > O, tem-se, em virtude 

da condição Im (wx) O , que x +00 é levado a wx = +00 , na aproximação de buracos 

negros pequenos. Sobre esta linha, a condição de contorno em x +00 é 

e-iwx 
rv'IjJ(r) wx ~ +00 	 (4.72) 

o cálculo local da monodromia será também feito interpolando-se as assíntotas ao 

longo da linha Im (wx) O (ou ao longo de Im (wz) = O, para w quase puramente 

imaginário). Iniciar-se-á em A e mover-se-á ao longo do contorno" rumo à origem (ver 

figura 4.2). As assíntotas em A podem ser ajustadas àquelas próximas da origem. Antes, 

a fim de se obter a solução próxima da origem, deve-se expandir x próximo de r = O . 

Para z pequeno, expandindo-se (2.84), obtém-se que 

Z rv o:r + ,i3r2 	 (4.73) 

em que 

(4.74)o: = ~ (~:re ~:re - ~~o) -O 

99 



1 

,. j 

como decorre do uso de (2.77-2.79), e 

1(1 1 1){3=- --2---2---2 (4.75) 
4 ""crc ""ere ""oro 

B- -I....... 

A----r-

Figura 4.2: O plano-r complexo e o contorno ~/. A parte hachurada marca a região onde Re x < O. 

Portanto) próximo à origem, o potencial comporta-se como 1/z2 , ou seja, 

2


V(z) "-' 4A1 {32._ (4.76) 

Observe-se que (4.73) foi deduzida sem o uso da aproximação para buracos negros 

pequenos, de modo que próximo à origem o comportamento (4.76) permanece válido em 

geral. Note-se também que em (4.76) pode-se agora incluir a perturbação escalar. 

Em virtude de (4.76), (2.30) pode ser reduzida a uma equação de Bessel, sendo, por

tanto, a solução próxima da origem dada por 

'ljJ(z) = A+c+VWZJv(wz) + A_cVWZJ_1/(wz) (4.77) 

em que o índice v é dado por 

v = ~Jl + (4lVI{3)2(j2 - 1) (4.78) 
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A seguir, irá se interpolar a solução (4.77) com as assíntotas longe da origem. Tomando

se o comportamento assintótico de J±v(wz) , para wz -+ 00, podem-se escolher as cons

tantes c± , em (4.77), tais que 

c±vwzJ±v(wz) "-' 2cos(wz - Oó±) wz -+ 00 (4.79) 

em que Oó± = H1 2v). 

De (4.79) e (4.77), e fazendo-se uso da condição de contorno (4.72), pode-se escrever 

para as assíntotas em A 

I 'l/J(z) (A+é:l:+ + A_él<- )e-íwz wz 00 (4.80), rv 

, 
I 
i sendo que I 

A+e-iO:+ + A_e-io:- O (4.81) 

Para se seguir o contorno até B , tem-se que contornar a origem. Logo, deve-se realizar 

uma rotação de 37r/2 no plano-r, o que corresponde a 37r no plano-z. Usando-se o 

comportamento assintótico da função de Bessel próxima à origem, pode-se interpolá-lo 

à solução assintótica. De fato, usando-se para a função de Bessel próxima da origem o 

comportamento 

J±v(z) "-' (~) ±v (4.82) 

após a rotação de 37r tem-se 

c±vwzJ±v(wz) rv e6iO:±2 cos( -wz - Oó±) wz -+ -00 ( 4.83) 

que combinada com (4.77) dá para as assíntotas em B 

o:- )eiwz'l/J(z) rv (A+éiO:+ + A_e5io:- )e-iwz + (A+e7iO:+ + A_e7i , wz -+ -00. (4.84) 

Pode-se ir de B de volta a A ao longo do grande semi-círculo (Irl ~ Irei). Nesta 

região, levando-se em conta a aproximação de buracos negros pequenos, tem-se que 

x ~ 1, o que implica que V (x) tende aproximadamente a zero aí, de modo que w2 

domina sobre o mesmo, o que permite que se possa aproximar, nessa região, a solução da 

equação de onda por ondas planas. Com isto, o coeficiente de e-iwz poder ser considerado 
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essencialmente constante ao retornar-se para A, o que não é válido para o coeficiente 
íwzde e , que dá uma contribuição exponencialmente pequena para 'IjJ(r) na região onde 

Rex > o. Conseqüentemente, de (4.80) e (4.84), vê-se que a monodromia em torno do 

contorno l é dada simplesmente por 

A+éiQ+ + A e5íQ 


(4.85)A+eiQ+ + A_eia - = - (1 + 2 cos 21fv) 

'''I 
em que se levou em conta (4.81). 

O cálculo global da monodromia em torno de l pode ser obtido por meio do uso da 
iwzcondição de contorno de MQN em Te, uma vez que a única singularidade de 'IjJ(r) ou e-

dentro de tal contorno ocorre neste ponto. A condição de contorno em Te implica que, 

e1fW Keapós uma volta-horária completa ao longo do contorno, 'IjJ(T) adquire uma fase / , 

1fW Keenquanto que e-iwz adquire uma fase / • Assim, deve-se multiplicar o coeficiente de e-

c iwz nas assíntotas de 'IjJ(T) por e21fW/Ke • 

Por conseguinte, comparando-se a monodromia local, (4.85), com a global, tem-se que 

e2rrW/Ke (1 + 2 cos 21fv) ( 4.86) 

Analogamente ao caso de Schwarzschild, se se tivesse escolhido Re w < O, ter-se-ia que 

considerar a rotação no sentido oposto, revertendo-se então as considerações feitas relati

vamente aos pontos A e B, bem como se percorrer o contorno l no sentido anti-horário. 

Conclue--se, portanto, que o espectro de lVIQNs assintóticos fortemente amortecidos, de 

um buraco negro pequeno de Schwarzschild-de-Sitter é dado por 

w 
( n +!) i ± 1 In 11 2cos21fvl (4.87) 

K,e 2 21f 

com n -+ 00. 

A parte real das freqüências quase-normais fortemente amortecidas é então 

K,eRew In I1 + 2 cos 21fVI ( 4.88) 
21f 

A expressão (4.87) tem a mesma forma que aquela obtida por Motl and Neitzke, para o 

caso de Schwarzschild, Eq. (4.70), sendo que para A = O, (4.87) reduz-se à Eq. (4.70). De 
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fato, escrevendo-se (4.75) como 4M/3 = [1 + e tomando-se aí o limite Te --+ 00, 

O que corresponde a tomar a = 00 (e, portanto, A O ), vê-se que 4M/3 = -1. Além 

disto, ao se tomar o limite a = 00 em (2.75), recobra-se a métrica assintoticamente plana 

do buraco negro de Schwarzschild, cuja gravidade surperficial associada ao seu horizonte 

de eventos é Ke = 1/2Te , em que, agora, Te 2M. fato, tomando-se o limite de Ke 

com a --+ 00, obtém-se Ke = 1/2Te . Finalmente, em vista de (4.78) e (4.87), recupera-se 

então o resultado de Motl e Neitzke (ver Eq. (4.70)), 

I 	 87rMWn = (2n + 1)7ri In 11 + 2cos7rjl ( 4.89) 

o resultado (4.87) mostra que a parte real dos modos assintóticos possui um valor:1 
'I 
,! 

constante, o que não concorda com o comportamento oscilatório encontrado por Konoplya 

~ 
~ ·i 	 e Zhidenko [153], no caso de perturbações gravitacionais (j = 2). Todavia, para o caso 

eletromagnético (j = 1 ), tem-se que Re w = O , em concordância com o resultado daqueles 

autores. Há que se mencionar, também, que o comportamento da parte imaginária dos 

modos dados por (4.87) concorda apenas parcialmente com aquele encontrado em [153J, já 

que não exibe comportamento oscilatório em seu espaçamento, encontrado tanto no caso 

gravitacional como eletromagnético, em [153J. De acordo com [153], um termo oscilatório 

deveria aparecer em Imw, além de (n + ~)Ke' 
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Capítulo 5 

Conclusões
I 

I 

I, 

Na primeira parte dos problemas considerados nesta tese, estudaram-se as perturbações 

escalares de um espaço de de-Sitter d-dimensional, tendo sido determinados de maneira 

exata os correspondentes MQNs. No caso do espaço-tempo de de-Sitter quadridimensi

onal, foi mostrado que os MQNs estão, à exceção de apenas quatro deles, contidos no 

espectro da função de dois pontos da correspondente teoria de campos conforme tridi

mensional, "residente" na borda do espaço-tempo. 

Embora o cálculo da função de dois pontos tenha sido realizado no espaço-tempo 

de de-Sitter quadridimensional, a correspondência mencionada pode, em princípio, ser 

generalizada para d dimensões, caso em que, presumivelmente, os MQNs, devidos a per

turbações no interior do espaço-tempo, estariam, com exceção de um pequeno número 

deles, contidos no espectro da função de dois pontos da teoria de campos conforme (d -1)

dimensional, "residente" na borda do espaço-tempo. Com efeito, isto parece mesmo ocor

rer, pois a forma da função de dois pontos, como dada na Eq. (3.101), poderia ser direta

mente generalizada para d dimensões. Neste caso, haveria necessidade de lidarem-se com 

harmônicos hiperesféricos e o denominador de (3.101) tomaria a forma [cosh ~ - cos 8l-h , 

em que 8 8(D, D') é distância geodésica entre dois pontos na esfera unitária Sd-2 . 

Seguindo Strominger, deve-se enfatizar o fato de que o espaço-tempo de de-Sitter não 

pode, todo ele, ser acessado por um único observador, e que tentar descrevê-lo como um 
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todo seria o análogo de se tentar descrever ambas as regiões, interna e externa, ao hori

zonte de eventos de um buraco negro. Apesar da discussão aqui tratatada ter envolvido 

uma região menor que o espaço de de-Sitter todo, mostrou-se que há evidência de que 

uma teoria de campos conforme dual, na fronteira do espaço-tempo, pode vir, de fato, 

a descrever bem a projeção holográfica do interior do espaço-tempo, fornecendo, por

tanto, um forte indício de uma correspondência dS/CFT, já que os modos do interior 

são completamente descritos na região do espaço que pode ser acessada por um único 

observador. 

O resultado obtido dá suporte à existência de uma possível correspondência 

dS/CFT. Quanto à interpretação do pequeno número de modos que ficaram de fora do 

espectro da teoria de campos conforme, nada se sabe afirmar. Todavia, para quantidades 

extensivas, como entropia, presume-se que eles não contribuirão. 

O rigoroso estabelecimento de uma correspondência dS/CFT não foi ainda atingido, 

pelo fato de até então não haver uma descrição completamente satisfatória do espaço

tempo de de-Sitter na teoria de cordas. No entanto, a evidência aqui estabelecida, jun

tamente com outras que têm sido descritas na literatura (ver Capo 3), conduzem à ex

pectativa de que a gravitação em espaços-tempos de de-Sitter, assim como no caso de 

espaços-tempos de AdS, também tem um caráter holográfico, constituindo-se, portanto, 

em mais uma provável realização do Princípio H olográfico. 

Outra questão abordada nesta tese, diz respeito ao possível papel que MQNs as

sintóticos (em geral, fortemente amortecidos) teriam na descrição do espectro de área 

de buracos negros quânticos. Esta idéia baseia-se na hipótese de Hod [55], de que 

as freqüências quase-normais assintóticas de um buraco negro podem, invocando-se o 

"Princípio da Correspondência" (Bohr), ser usadas para a determinação do espaçamento 

daquele espectro de área. Fazendo-se uso desta hipótese, prescreveu-se como a área de 

buracos negros quase-extremos, de Kerr e Schwarzschild-de-Sitter, seria quantizada. Para 

isto, admitiu-se também a hipótese de Bekenstein [58, 59], segundo a qual o espectro 

de área de um buraco negro seria discreto e uniformente espaçado. Deste modo, Hod 

propõs que esse espectro seria dado por An 5At'~ n, em que 5A seria a variação da 

área causada pela absorção de um modo quase-normal. No caso SdS, obteve-se que o 
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espaçamento do espectro de área seria dado pelas Eq. 's (4.34) e (4.35), que difere daquele 

para o caso Schwarzschild assintoticamente plano, em que é dado por 4ln 3. Este valor 

provém da parte real dos MQNs assintóticos daquele tipo de buraco negro. Já no caso 

Kerr quase-extremo, o resultado, dado pela Eq. (4.20), é compatível com aquele proposto 

por Bekenstein, em (4.2), ao se considerar a absorção de um quantum. Tanto no caso 
}~, 

Kerr como no de SdS, a diferença encontrada em relação aos casos não-extemos, é reflexo . ! 
1 direto da natureza completamente distinta entre os espectros assintóticos de MQNs. 
l. 
I Ainda acerca do papel que MQNs assintóticos podem vir a desempenhar na descrição 
i 

da área de buracos negros, considerou-se a determinação dos MQNs (fortemente amorteI cidos) de um buraco negro pequeno de Schwarzschild-de Sitter. Para isto, foi feito uso do 
:.J 

"método da monodromia", devido a Motl e Neitzke [74], que se baseia no cálculo das mo
" I 

J nodromias associadas ao problema de condições de contorno que é posto pela determinação 
.. ~ 

dos MQNs de um buraco negro, quando se estuda, no plano complexo, a equação que des

creve as perturbações do mesmo. Considerando-se tal complexificação, verificou-se que a 

contribuição dominante para o potential, na região próxima à origem, tem exatamente o 

mesmo comportamento que no caso de Schwarzschild assintoticamente plano. Uma vez 

que, em termos da coordenada tartaruga, as condições de contorno para MQNs em SdS 

são do mesmo tipo que para o caso de Schwarzschild, foi possível determinarem-se as mo

nodromias envolvidas e obter-se uma expressão para os MQNs assintóticos. A expressão 

obtida, Eq. (4.87), tem forma muito similar àquela do caso de Schwarzschild, sendo que 

se reduz a deste último ao se tomar nula a constante cosmológica. O resultado (4.87) mos

tra que a parte real dos modos assintóticos (Re w) possui um valor constante, o que não 

concorda com o comportamento oscilatório encontrado por Konoplya e Zhidenko [153], 

no caso de perturbações gravitacionais (j = 2). Todavia, para o caso eletromagnético 

(j 1 ), tem-se que Re w O, em concordância com o resultado daqueles autores. Há 

que se mencionar, também, que o comportamento da parte imaginária dos modos dados 

por (4.87) concorda apenas parcialmente com aquele encontrado em [153], já que não 

exibe comportamento oscilatório em seu espaçamento, encontrado tanto no caso gravita

cional como eletromagnético, em [153]. De acordo com [153], um termo oscilatório deveria 

aparecer em Im w, além de (n + ~) A:e . Deve-se mencionar que a completa concordância 
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com os resultados de [153] foi posteriormente obtida por Cardoso et alo [154]. 

Por fim, no que diz respeito à investigação do comportamento assintótico dos MQNs no 

caso de perturbações de spín semi-inteiro, até recentemente não havia estudos desponíveis 

na literatura. Tendo-se em vista a hipótese de Hod, este é um caso em que é muito 

interessante conhecer-se qual seria o valor da parte real dos MQNs assintóticos, uma 

vez que permitiria a comparação com valor correspondente nos casos de spin inteiro, 

isto é, 0,1 e 2. Isto permitiria, no caso de um buraco negro de Schwarzschild, saber 

se o espaçamento de seu espectro de área seria universal, ou seja, independente do tipo 

de perturbação considerada. No caso de perturbações de Dirac (spin-1/2), estudou

se, em [155] (Castello-Branco et al.), o comportamento assintótico dos correspondentes 

MQNs (ver Apêndice C). Para isto, fez-se uso do método de Leaver [:1.41], que, através 

de frações continuadas infinitas, permite determinarem-se numericamente os MQNs com 

partes imaginárias grandes (fortemente amortecidos). Em [155], obteve-se que a parte 

real de tais modos é aproximadamente nula, ou seja, Re w ~ O. Portanto, o valor de 

Re w , no caso do mais simples buraco negro, que é o de Schwarzschild, não teria um valor 

universal. Além do mais, pela hipótese de Hod, Re w implicaria que o espectro de área do 

buraco negro não seria discreto. Portanto, neste caso, a hipótese de Hod não seria mais 

adequada para a determinação do espaçamento do espectro de área de um buraco negro 

quântico. Espera-se que uma teoria quântica da gravitação venha a dar a palavra final 

nesta e em outras questões que envolvem a física de buracos negros. 
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Apêndice A 
I, _I, 

I 
 Definições de Quantidades Geométricas
I 
I 
I 
 Nesta tese, adota-se o uso da assinatura +, +) para a métrica do espaço-tempo, 


l gftv' As demais quantidades usadas nos cálculos do Capo 2 são definidas abaixo. 
J 
l Conexão Métrica: 

·'1 

rÀjlV = ~ Àa(gjl,aw + gvajjl gjlv;a) (5.1)2g 

Derivada Covariante: 

AV;jl =\7 jlAV àjlAv r~vAa (5.2) 

Tensor de Riemann: 

À
R jlVp = àvr;jl - àpr~ft r~ar~jl r;ar~jl (5.3) 

Tensor de Ricci: 

Rftv = R ÀjlÀV (5.4) 

Escalar de Curvatura: 

R = gjlv Rjlv (5.5) 
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Apêndice B 

Fixação do Espectro de Área de um Buraco Negro na Gravitação Quântica 

de Laço: a Proposta de Dreyer. i I 

A Gravitação Quântica de Laço (Loop Quantum Gravity (LQG)) é, juntamente com 

a Teoria de Cordas, uma das mais promissoras propostas para se quantizar a gravitação. 

Este status foi adquirido tendo-se em vista a sua previsão de quantização da geometria e 

a dedução da relação entropia-área de Bekenstein-Hawking [14]. 

Na teoria da LQG, uma base para o espaço de Hilbert que descreve os estados físicos 

é dada pelas chamadas redes de spin (spin networks) [14]. 

A área de uma superfície que intercepta um lado da referida rede de spin e que carrega 

o índice j é dada por 

A(j) = 811" ekl /j(j + 1) (5.6) 

em que, aqui, I é o chamado parâmetro de Barbero-Immirzi, um parâmetro livre que 

está associado a uma ambigüidade que existe na escolha das variáveis canonicamente 

conjugadas que devem ser quantizadas [14]. Diferentes valores de I implicam em teorias 

quânticas inequivalentes. Não há nenhuma razão, a priori, para que se fixe qualquer valor 

particular de tal parâmetro. 

Antes do trabalho de Dreyer, o único argumento até então usado para se fixar I era por 

meio do uso da fórmula para a entropia de buracos negros, de modo que se reproduzisse 

o resultado de Bekentein-Hawking. 

Considerando-se um buraco negro no contexto da LQG, pode-se pensar na área de 
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seu horizonte de eventos como sendo conseqüência de um grande número de lados da 

rede de spin, atravessando a superfície. Cada lado da rede, com spin j, contribui com 

uma porção dada por (5.6) para a área total da superfície. No horizonte, cada lado, ao 

atravessá-lo, aumenta a dimensão do espaço de Hilbert da teoria (conforme) na borda do 

mesmo. Cada furo de um lado com spin j aumenta a dimensão por um fator (2j +1) 1 que
f 

é a dimensão da representação de spin j. Para um número N grande de lados com spins 

ji, i = 1, ... , N interceptando o horizonte, a dimensão do espaço de Hilbert da teoria na 

borda é il(2j + 1). 

A entropia de um buraco negro é dada então pelo logarítmo da dimensão do espaço 

de Hilbert da teoria que reside na borda (ver [63] e referências ali citadas). Pode ser 

mostrado que a contribuição estatística mais importante deriva de configurações para as 

quais o spin mais baixo possível, jmin 1 domina [63]. A entropia é portanto dada por [63]I 
l 
! 
i 5 N In (2jmin + 1) (5.7) 

~1 
em que N pode ser calculado a partir da área do buraco negro, A, e da contribuição 

A(jmín) devida a cada intersecção de um dada lado da rede de spin. Deste modo, tem-se 

que N A/A(jmín)' Obtém-se então que 

N= A 
81f e~, Vjmin(jm~n + 1) (5.8) 

Usando-se em (5.7) a relação entropia-área de Bekenstein-Hawking (5 A/4e~L vê

se, de imediato, que 
In (2jmin + 1) = 1 

21f, Vjmin (jmin + 1) 

que implica em 
In (2jmin + 1) 

, = 21fVjmín(jmin + 1) 

A representação mais baixa, não-trivial, do grupo SU(2) tem jmin 

(5.10), dá 

,= In 2 

o que fixa, portanto, o parâmetro de Barbero-Immirzi. 
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(5.9) 

(5.10) 

= 1/2, o que, de 

(5.11) 



Dreyer buscou, porém, fixar r de um modo um pouco diferente do acima, sem fazer 

uso tão direto da relação entropia-área. Para isto, ele usou a conjectura de Hod, sobre 

MQNs de um buraco negro e seu espectro de área, obtendo, como será visto adiante, um 

valor diferente para r . 
De acordo com Dreyer, no contexto da LQG, o candidato mais natural para uma 

"transição entre níveis de área" de um buraco negro quântico, a que se referiria o Princípio 

da Correpondência, de acordo com a sugestão de Hod, seria o aparecimento ou desapare

cimento de um furo no horizonte de eventos do mesmo, devido à intersecção de um lado 

com spin jmin' Isto é, Dreyer assumiu que a variação da área é devida ao aparecimento 

ou desaparecimento de um furo, com j = jmin' Portanto, a área de um buraco negro 

variaria de uma quantidade dada por (5.6), com j = jmin , ou seja, 

bA = A(jmin) = 81r e~r /jmin(jmin + 1) (5.12) 

Com isso, pode-se fixar r através da hipótese de Hod (ver Eq. (4.7)), isto é, exigindo-se 

que uma variação da massa do buraco negro, bNI, correspondente à variação de sua área, 

(5.12), seja igual à energia de um quantum, com freqüência WR, dada por (4.6). 

Comparando-se (4.10) com (5.12), obtém-se 

In 3 
-., (5.13)rD = 21r I. 

Agora, vem a fixação do valor de jmin e, portanto, de rD. De (5.7), (5.8), (5.12) e 

(5.13), vê-se que 

(5.14)S 4R.2 
p In 3 

Por fim, exigindo-se que haja concordância com a fórmula de Bekenstein-Hawking, 

Dreyer impôs que 

21r V2 

In + 1) 
In 3 

= 1 (5.15) 

da qual se conclui que jmin 1, que levado em (5.13) dará: 

rD 
In 3 

(5.16) 

o que fixa o parâmetro de Barbero-Immirzi. 
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Deve-se mencionar que, sendo imin 1 , a conjectura de Dreyer implicaria que o grupo 

de calibre da LQG não mais seria o grupo 8U(2) , mas sim o 80(3). Isto gerou várias 

discussões na literatura. Ressalte-se, por exemplo, o trabalho de Corichi [1561, segundo o 

qual seria ainda possível reconciliar o valor (5.16) do parâmetro de Barbero-Immirzi, sem 

que houvesse necessidade de mudança do grupo de calibre da teoria, mantendo-se, pois, 

o 8U(2). É desejável que assim seja para que se possa incluir a descrição de férminos na 

teoria. 
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Apêndice C 
Ij " , 
1 

Modos Quase-Normais Assintóticos de Perturbações de Dirac de um Bu

raco Negro de Schwarzschild 

i 
I 
j Neste apêndice, tratar-se-á da discussão feita na Ref. [1551, sobre o comportamento 
! 
1 assintótico dos MQNs associados a perturbações (não-massivas) de Dirac, de um buraco 
i 

I:,~ 
, .~ 

negro de Schwarzschild. 

A equação de Dirac num espaço-tempo curvo é dada por [157]: 

("'/eatt (8tt + r tt) + ~C) 'li = o (5.17) 

em que m é a massa do campo de Dirac, 'li, ea
tt são as chamadas tétradas, definidas 

através da métrica, g/LV' por gttV 1]abeatt eb v' sendo que 1]ab = diag( -1, 1, 1, 1) é a métrica 

de Minkowski. E rtt é a conexão de spin, dada por r tt = H,a, ~lle/ebv;tt, em que la são 

as matrizes de Dirac e ebv;tt é a derivada covariante de ebv [157]. 
Considerando-se, agora, um campo 'li, não-massivo, propagando-se num fundo de 

Schwarzschild, a Eq. (5.17) pode ser reduzida a uma equação onda, com um potencial adi

cional, do mesmo tipo daquela encontrada nos casos das perturbações de spin inteiro (0,1 

e 2). Admitindo-se uma dependência temporal e tomando-se 'li = (1 2~'f) -1/41jJ, 

tem-se 
2(~2 +w - V(x)) 1jJ(x) O (5.18) 
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em que x é a coordenada tartaruga, sendo que o potencial efetivo é dado por [90]: 

V(r(x)) = (r) = 1!Llf(r) (I~I ± ~J f(r)) (5.19)
r2r dr 

em que f(r) = (1 - 2~) e !L = ±(j + ~) , sendo j e± 1 e eé o índice de multipolo. 

Sendo V± potenciais supersímétrícos (podem ser obtidos de um mesmo potencial), eles 

têm o mesmo espectro de MQNs [90], de modo que se pode escolher, por exemplo, apenas 

V+ para que se trabalhe. Em termos de x , tal potencial tende a zero, tanto no horizonte 

de eventos do buraco negro, como no infinito, ou seja, V(x - ±oo) O. 

Em [155], os MQNs foram determinados usando-se o método de Leaver [141], que 

consiste em expressar as soluções de (5.18), em termos da variável radial r, por meio 

de uma série de potências, em que as condições de contorno para MQNs traduzem-se 

numa condição de convergência para a série. Tal condição pode ser expressa como uma 

equação que envolve frações continuadas (infinitas). Os coeficintes da expansão são de

terminados por uma relação de recorrência, cujos coeficientes serão funções de w. As 

freqüências quase-normais cOlTesponderão aos valores de w tais que a série de potências 

seja convergente em r = 00 [141]. 
Os MQNs satisfazem às condições de contorno: 

1j;(x) e±iwx x- ±oo (5.20)f"V 

Seguindo-se Leaver [141], tome-se 

1j; (x) = e±iwxu (x ) (5.21) 

em que u(r) tem uma singularidade regular no horizonte de eventos e irá se impor que 

seja finita em x - 00 , de modo que a série 

u(r) = f(r)2s L
00 

an f(rt/2 (5.22) 
n=O 

seja convergnte em r = 00. Tem-se que 

f(ry ex e-iwx (5.23)x~ 00 
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com s = -2/vliw. 

Substituindo-se (5.21) e (5.22) em (5.1S), pode-se obter uma relação de recorrência 

de cinco termos, que, após uma série de eliminações de Gauss, pode ser reduzida a uma 

relação de recorrência de três termos, a saber, 

an+1D:n(W) + an!3n(w) + an-1In(W) = O (5.24) 

Quando W for uma freqüência quase-normal, a razão dos coeficientes da série é finita, 

podendo ser encontrada a partir de frações continuadas [141], a saber: 

an+1 D:"'-1 !3n In+1In -----~C_:-:;::y:;:-::-:I-
1 D:n
an D:n !3n-1 {3n-2- Ctn-3/n-2!- .. !3n+1 - {3n+2- Ctn+2/n+3/... 


Ctn 2/n Ctn +l/n +2 
(5.25) 

Tem-se então uma equação implícita para W , em termos de frações continuadas inver

tidas. Assim, os MQNs são então as raízes da fração continuada invertida: 

D:n-1In D:n l n +1 
(5.26)!3n - Ct n -2/n-l Ct n +l/n +2 

!3n-1 - (3n-2- Ctn-3/n-2!- .. !3n+1 - (3n+2- Ctn+2/n+3!- .. 

que pode ser resolvida numericamente, uma vez encontrados D:n(W), !3n(w) e In(W) . 

A principal diferença para o que se sabe sobre o regime de forte amortecimento para 

perturbações devidas a campos de spin inteiro (escalar, gravitacional e eletromagnética) 

é que, agora, o espaçamento na parte imaginária não é i/4M, mas sim i/SM. A parte 

real de W (ver Fig. 5.1 e Fig. 5.2) cai rapidamente a valores próximos de zero, valores 

que já não podem ser encontrados com precisão razoável pelo método de Leaver. Isto 

ocorre já em torno de n = 400 - 500, para f.-L = 1 e em torno de n = SOOO, para 

f.-L = 2. Note-se que quanto maior a razão Im wn / Re Wn , mais lentamente é a convergência 

da série de potências. Assim sendo, tem-se que ser cuidadoso ao se encontrar MQNs 

com parte imaginária grande, sendo que se deve verificar a convergência aumentando o 

"comprimento" da fração continuada, até que o resultado para Wn não se altere. Tendo-se 

em conta isto, o "comprimento" da fração continuada é, por exemplo, de 5 milhões de 

termos, para n = 7000. Resulta que, para obter-se a convergência no métedo de Leaver, 

necessita-se de um tempo de computação numérica muito grande. É em função disto 

que não se pôde obter modos com valores de n acima daqueles mostrados nas figuras 5.1 

115 



o. 

-Im(w) 

Re(w) 

0.175 

0.15 

I, , 
!, 

Figura 5.1: Parte real de w, como função da parte imaginária, para /-1 = 1. 

e 5.2, Deve-se notar ainda que para valores de n maiores que 500, é demasiadamente 

grande o tempo requerido para se calcular um a um os modos, de forma que se necessitou 

saltar vários valores de sobretons, como mosrtado na Fig.5.2. No entanto, mesmo com 

um número não tão grande de modos individuais calculados, acredita-se que se tenha um 

panorama do comportamento no regime assintótico. 

Como se pode ver das figuras 5.1 e 5.2, os MQNs demonstram o seguinte comporta

mento assintótico: 

Re Wn ~ O para n ---+ 00 (5.27) 

-z 
Imwn+1 - Imwn ~ 8M para n ---+ 00 (5.28) 

Pode-se obter analiticamente a fórmula para o espaçamento da parte imaginária, Eq. 

(5.28), usando-se, por exemplo) um procedimento devido a Choudhury e Padmanabhan 

[158], que usa a aproximação de Born para determinar, como em Mecânica Quântica, 

amplitudes de espalhamento 1. Para modos formente amortecidos, a amplitude de espa

lDeve-se lembrar que os MQNs podem ser interpretados como pólos dos coeficientes de transmissão e 

reflexão, no problema de espalhamento associado ao potencial das perturbações de um buraco negro de 

Schwarzchild (ver Cap.1). 
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Re(w) 

0.35 

0.3 

0.25 
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o . 
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. 1 
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- Im (w) 

J 
!, 
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, Figura 5.2: Parte real de w, como função da parte imaginária, para fL = 2. , 

lhamento é dada pela fórmula [158]: 

1
+00 


S(k) = V[(x)]e2ikXdx (5.29)
-00 

A contribuição significante para esta integral vem apenas da região próxima ao horizonte 

de eventos do buraco negro. Usando-se (5.19) para V[r(x)], encontra-se que 

S(k) combinações de r(4ikM) e r((1/2) + 4ikfv1)r-v 

Vê-se, portanto, que os pólos de S(k) ocorrem quando (1/2) + 4ikM -n, ou, 4ikfv! = 

-n (n 2: O é um inteiro), i.e., em kn in/8fv!, o que concorda com o valor observado 

numericamente, através do método de Leaver (ver Eq. (5.28)). 
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