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RESUMO

A existência de processos quanticos previstos por

Stephen H. Hawking, capazes de permitir, através de um efei^

to túnel, a emissão de radiação do buraco negro, veio incre

mentar o contexto de possíveis processos de produção de raios

gama cósmicos. Neste trabalho mostra-se que raios gama de uV
kl

tra-alta energia (v =10 Hz) podem ter. sido produzidos nos

instantes iniciais do Universo pela explosão de mini-buracos

negros primordiais, e que as explosões desses mini-buracos ne

gros ocorridas no intervalo de 10 s a 10 s apôs o ins

tante inicial, podem ter gerado uma radiação cujo estado a_

tuai é o da radiação de fundo de 2.7°K .
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ABSTRACT

• i f " •

• • * • - . ' ,

Tirie quantum nechamcal effects near a collapsing

black hole as shown by Stephen W. Hawking in 1974 to pro

duce streaming particles through tunneling effect was ex

plored in the context of cosmic gamma ray production. In

this thesis,we show the possible production of gamma rays
«fi

of high energies (v * 10 Hz) in the initial stages of

the formation of the Universe by the explosion of primordial

mini black holes.These mini black hole'explosions happening
_"»3 _37

at 10 s to 10 s after the start perhaps may account

for the existing universal cosmic background radiation of

Z.7°K. f
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

11
Na década de 70 Stephan W.Hawking conseguiu m<rs

trar a possível existência teórica de processos quinticos ca_

pazes de permitir, através de um efeito túnel, a emissão de

radiação do Buraco Negro. Esta possibilidade de tuneiamento

altera bastante a visão clássica do Buraco Negro que, basi^

camente consiste no estágio final do colapso gravitacional

sofrido por uma estrela cuja massa inicial de criação exce_

da o limite de 2.4 II .

0

Ainda nessa década, descobriu-se também que Bura

cos Negros poderiam explodir quando suas massas fossem reduzidas»

pelo processo de evaporação, a um valor inferior a IO9 g.

Estas conclusões, originaram-se do estudo da natureza dos Bu
11,U 17 _ _ 29

racos Negros que S.W.Hawking , B.J .Carr ,P.Meszaros , Ya.B.
12

Zei'dovich et ai., desenvolveram, combinando princípios de



Ittividade e mecânica quântica.

A possível formação de Buracos Negros nos instaji

s primordiais do universo» a essa altura já havia sido pre

sta por Hawking que viu no Big-Bang as condições favoráveis

ra a criação, inclusive de mini'buracos negros com até

10~ g de massa.

Buracos Negros dessa magnitude, devem ter explodi^

logo apôs a sua formação, pois o tempo de vida (T) de um

raco Negro de massa (M) ê da ordem de 10"27M3

De modo análogo, Buracos Negros mais massivos áe

v ter explodido mais tarde e aqueles cuja massa inicial foi

0 0 g devem explodir na época atual. Hawking e Carr a_

editam, entretanto, que a quantidade de Buracos Negros pr[

rdiais dessa magnitude seja pequena comparada com o grande

nero de mini-buracos negros criados no Big-Bang.

A temperatura de um Buraco Negro, a medida em que

radia energia, é de modo geral, expressa por32

TdS * d(MC2) - «do - ftdL

le f í a temperatura do Buraco Negro, M sua massa, • seu

tenciai eletrostático, a sua velocidade angular, Q sua

*ga, L seu momento angular e S, o parâmetro que define a

:ropia do Buraco Negro, indepentemente das propriedades da
32

é , o qual e dado por

S =



onde n é um número puro (n = 1/4, segundo as previsões de

Hawking), k é a constante de Boitzmann.

+(i2 - q2 - a2) ]+ a2 j

1/2
,-33L n w = (ITG/c3) «1.61 x 10"* cm

pw

sendo i = 2GM/c2 ; q = (GQVc") 1 , a » L/Mc .

No caso particular de Q = L » 0 íBuraco Negro de

Schwarzchild) a expressão da temperatura T, reduz-se a:

T = ?!cis Hc2 . trc3
S (8wkGM2)/(1Tc) 8 kGM

Como se verifica, a temperatura é inversamente pro

porcional a massa, de modo que Buracos Negros mais massivos

irradiam menos energia, i.e., possuem sua temperatura efetj_

va menor. A medida que a massa do Buraco Negro vai sendo pro

gressivamente diminuída pela sua evaporação, maior se torna

a sua temperatura. Trata-se assim de um processo catastrõfi,

co i.e., quanto menor a massa maior a temperatura, quanto

maior a temperatura, mais o buraco eniite, quanto mais . emite



>s nassa ele fica, e assim por diante. Assim próximo ao fî

de suas vidas a taxa de emissão deve ser tão alta que em

rminado instante eles explodem.

Ao explodirem, a energia liberada seria no mínimo,

irdem da eneraia produzida pela explosão de uma bomba de

tonelada de TNT. Hawking previu que se o buraco negro ex

isse quando sua massa fosse da ordem de IO9 g, então em

s ele liberaria 10 ergs de energia. Pelos padrões as_

ômicos é insignificante - o Sol irradia 3.000 vezes mais

gia a cada segundo - mas e equivalente a uma explosão sj_

ânea de 1 milhão de bombas de hidrogênio de 1 megaton.

Estas altas taxas de emissão de energia,colocam os

cos negros primordiais como importantes fontes de raios

cósmicos.

A aproximadamente um século atras Maxwell unificou

nterações elétricas e magniticas. Quinze anos atrás Steven

berg, Abdus Saiam e Sheldon Glashow mostraram que as inte

es fraca e eletro magnética eram essencialmente a mesma

ração. Em eventos onde a energia é acima de 100 GeV (mas_

os Bósons W e Z responsáveis pela interação fraca) as ijn

ções fraca e eletromagnética são unificadas. Entretanto,

metria entre estas forças é espontaneamente quebrada para

res abaixo do limite acima.

Nos instantes primordiais do universo, quando sua

eratura era extremamente alta, presume-se a existência de

simetria em que. as quatro interações estiveram unificadas;,

o resfriamento do universo esta simetria foi quebrada. A



primeira quebra de simetria, constitui pois, uma fase de

transição, onde o universo t*»ria passado da chamada era da

grande unificação para SU(3) x SU(2) x U(l).

De acordo com as teorias da grande unificação

(GUT's = Grand Unified Teories) sabemos que esta quebra

de simetria teria ocorrido num tempo t = 10"35s após o

instante inicial. v;'": |P%r

Dos trabalhos de Hawking sabemos que inúmeros Kj_

ni-Buracos Negros de massa M =10~5g. formados no Instante

inicial, teriam explodido muito antes do fim da era da grajn
1/2

de unificação e, após o tempo de Planck (tTG/c5) » 10~lf3s.

Assim, admitindo-se que, em sua maioria, as explosões dos

citados Mini-Buracos Negros, ocorreu ate um tempo da ordem

de (10~35s/100) aproximadamente 10* s. Somos levados a

presumir que uma grande densidade de fotons de ultra-alta

energia foi produzida no intervalo de 10 s a 10" s após

o instante Inicial. '

Neste trabalho, estuda-se a produção de raios ga.

ma cósmicos pelas explosões de mini -buracos negros primojr

diais, ocorridas no intervalo de 10"**3s a 10"37s após

o instante inicial. Nostra-se que raios gama de freqüência

v - IO1*1 Hz podem ter sidos produzidos pela explosão de mi_

ni-buracos negros nessa época. Estuda-se o estado atual dejs

sa radiação, chegando-se a conclusão que o mesmo correspoji

de ao da radiação de fundo de 2.7°6. Estas conclusões, nos

levam então a supor que possivelmente a origem da radiação

de 2.7°K seja esta i.e., advenha das explosões de mini-bura



cos negros primordiais ocorridas no intervalo de IO"1*3 s a

10'37s após o Big-Bang.

No Capítulo II são descritos os processos mais co

nhecidos de produção de raios gama cósmicos para que se po£

sa comparar os espectros possíveis de serem produzidos por

estes processos com os produzidos pelos processos de evap£

ração e explosão de mini-buracos negros primordiais.

No Capitulo III fazemos uma descrição da estrutura

dos buracos negros, abrangendo, desde o buraco negro classy

co até os mini-buracos negros primordiais, produto de inhoino

geneidades nos instantes iniciais do Universo. Este estudo ,

é importante na assimilação dos conceitos desenvolvidos no

capítulo seguinte.

No Capítulo IV, analizamos todo o estudo realiza^

do oor Hawking, Carr et ai,, acerca da evaporação e expio

são de buracos negros primordiais, destacando os resultados

matemáticos advindos desses trabalhos. A partir daí, consi^

derando o intervalo de massa previsto por Hawking em que po

dería ocorrer a explosão, estabelecemos o limite de * )0~s g

para a explosão dos buracos negros primordiais. Isto permj_

tiu mostra que a explosão desses buracos negros, produzia

fõtòns (alem de cutras partículas elementares) de frequên

Cia v * 10 Hz e que os fotons produzidos pelas explosões

de mini-buracos negros primordiais, ocorridas no Intervalo

de tempo IO"1*3 s a 10" s após o instante Inicial, forma,

ram uma radiação cujo estado atual, e o da radiação de 2.7°K.

No Capítulo V, discute-se a deteção de raios gama



cósmicos de ultra-alta energia (E > 10 e V), objetivando
_ _ « M

a futura constatação da radiação de freqüência v = 10 Hz

produzida pelas explosões de buracos negros primordiais que

estariam ocorrendo na presente época.

No Capítulo VI apresentamos as conclusões e sû

gestões para futuros trabalhos.

No Apindice listamos algumas constantes AstrofTsJ^

cas, freqüentemente utilizadas neste trabalho.

Adotamos o C.G.S como sistema de unidades.



CAPÍTULO II

PRODUÇÃO DE RAIOS 6AMA CÓSMICOS

Dentre os processos de produção de raios gama c<>s

micos, quatro deles são bastante conhecidos:

1) Processo Compton Inverso

2) Processo Bremsstrahiung

3) Processo Sincroton

4) Processo de decaimento de Mêsons Neutros .

PROCESSO COMPTON INVERSO

Este processo consiste basicamente no seguinte :

elétrons de alta energia (raios cósmicos) interagem com fõ

tons de baixa energia (radiação de fundo de 2.7°K, luz das

estrelas, etc,,)produzindo elétrons e fõtons de alta energia,

de acordo com a seguinte reação:



(2.1)

elétron de fóton de bai elétron fõton de
alta energia xa energia espalhado alta energia

Trata-se de um processo capaz de produzir raios g£

ma de aita-energia, e tem sido largamente considerado como

uma importante fonte de raios gama cósmicos pois fõtons pro

venientes da luz das estre las , e a radiação universal de

2.7°K propiciam este tipo de interação.

Considerando-se a colisão de um elétron de energia

E = a m c2 com um fõton de energia e, conclue-se,da cinema,

tica da interação, que a energia e' do raio gama produzido

é dada por:

(2.2)

No caso particular de radiação de corpo negro onde,

como sabemos, podomos considerar a seguinte relação

e = hv - kT (2.3)

resulta, na equação (2.2) que:

c' « IO'23 o 2T (2.4)
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Assim, fótons de freqüência v*, dada por

v1 * IO10 o 2T (2.5)

podem ser produzidos.

No caso da radiação de baixa energia ser a Iini^

nosa (v = IO1** Hz) verifica-se que a frequincia v' dos f£

tons produzidos i da ordem de :

» IO1" (-§—)%io26 E2 (2.6)
m e 2

PROCESSO BREHSSTRAHLUHG

Quando uma partícula carregada eletricamente S£

fre uma desaceleração, ela emite um fõton cuja energia (Ey)

é igual a variação ocorrida na energia cinitica da partícii

la i.e., se K é a energia cinitica inicial da partícula e

K' a sua energia cinitica apôs a desaceleração então, uni

fõton de energia

E^ • hv = K - K' (2.7)

é emitido da partícula.

A radiação assim produzida, dá-se a denominação

de kfLzmiòtiahlung, do alemão brems (» frenagem, desacelera

+ òtfiahlung (« radiação).
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Dentre os casos de produ,ão de raios gana, de iji

teresse astrofísico, ., bremsstrahlung de elétrons i o

mais conhecidt. Geralmente nerte caso a desaceleração e

causada pela interação do elétron com um núcleo pesado

(Fig. 2.1). A partícula interage com o núcleo atravis do

campo coulombiano, tranferindo-lhe momento e portanto,se£

do desacelerada. - v

Feixes de elétrons podem, ao interagirem com um

núcleo, perderem quantidades diferentes de energia e assim,

um vasto espectro de fõtons pode ser produzido.

0 fõton de máxima freqüência (vma ) possível de

ser produzido, ocorreria quando o elétron perdersse toda a

sua energia cinética, no processo de colisão. Neste caso

K' - 0 , de forma que :

K m c 2 -i

v - * * e
u,, ( ' - l ) (2.8)

max li n •! V 2

Verifica-se nessa equação que raios gama só são

produzidos neste processo se os elétrons forem relativist^

cos, i,e., se v * c.

A seção de choque eficaz para bremsstrahiung ,

no caso de elétrons reiativisticos de energia E e núcleos

de carga e Z , é dada por:
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o(E,E ) = 4f ( ** Z J IH-^r ~ í)fr-) (2.9)
1 tr « 2 c 5 m e 2 T

No caso ulVia-xítat-ivlòtlco (Energia cinética muito maior

que a energia de repouso) a expressão é a seguinte:

>t2 retr

No caso de bremsstrahiung produzida pela colisão

de elétrons com gãs interesteiar, a equação (2.10) pode.ser

escrita na seguinte forma:

a(E,Ev) - ^-^(4-) (2.11)

onde < M> é a massa média (em gramas) dos átomos "alvo", e

<X> é a densidade média do gãs interesteiar (em gramas/cm2).

Com base nos valores encontrados por Dovshenko e

Pomanskii (1964)1;

* 62.8 g/cm2 para Hidroginio puro (2.12)

«93.1 g/cm2 para Hélio puro (2.13)

pode-se determinar1
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X * 65 g/cm* (2.14)

Assim, a partir das equações (2.11) e (2.14) detejr

•inou-se que a intensidade espectral I(E ) , da radiação pro

duzida pela interação dos elétrons (raios cósmicos) com o

gás interestelar, seria expressa por: ..,'.:':.

:>-.•

I(E ) • 3.4 « 10 <BL> *E para E > E (2.15)

onde n i a densidade de elétrons em cm"3 e L o comprimejn

to da trajetória do fluxo d4. elétrons através do gás interes^

telar. s

PROCESSO SINCROTON

Radiação sincroton, ou bremsstrahiung magnético é

a radiação emitida por uma partícula carregada espiralando

num campo magnético, (fig. 2.2). A descrição matemática do

processo é bem conhecida. Um elétron sofre uma perda de ene£

gia por radiação sincroton na seguinte taxa

- - 4 °T c o* »H (2.16)
SINC *
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8 •> 8 e2 2 -25 —
e a* = rT*rr. = "T * ( ) * 6.65 x io cm2 é a secção

m e c
2

choque eficaz total (secção de Thompson); ç a veloc^

e da luz ; o = E/me c
2 = (1 - v 2 / c 2 ) " l / 2 e pH = H

2/8w a

sidade de energia magnética.

FÕtons de radiação sincroton (elétron relativis^

j) têm uma freqüência característica * dada por:

> H é a componente do campo magnético perpendicular ao

io de movimento do elétron.

Assim, partindo-se dessa relação, verifica-se que

letron relativistico de energia Z em GeV) espiraiando

campo magnético de amplitude H (en/ Gauss),produzirá fÔ

de energia E (em GeV) dada por:

E - 1,9 x IO"11 HE2 (2.13)

Segue-se pois dessa equação que num campo magnet^
s 5x10" Gauss (campo encontrado no espaço íntereste

. i preciso que elétrons tenham energia de =108 GeV p£

'oduzirem raios gama da ordem de 1 GeV. Em comparação

) processo de Compton Inverso, no caso de interação com

: das estrelas, a produção de fõtons de aproximadamente

energia ( * 1 GeV) requerem que elétrons tenham apenas

GeV. Assim, vê-se de imediato que nos casos de inte
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Frton de Brems>s trahlung

elecron

Fig.2.1 - Bremsstrahiung de Elétrons

Fig.2.2 Radiação Sincroton (Bremsstrahlung Magnético)
Um elétron espiraiando .iuin camoo magnético
emite radiação sincroton (a) elétron não re
lativistico (b) elétron relativistico.



1(

resse astrofísico , fontes de radiação sincroton podem ser

consideradas como fontes negligenciãveis de raios tjama.Excetuajt

do-se entretanto, o caso dessas fontes estarem em campos

Magnéticos, fortes como, por exemplo, no caso dos pulsares.

PROCESSO DE DECAIMENTO DE HESONS NEUTROS

O méson neutro (*°) t ia um tempo de vida muito

curto (2.3 x IO"16 s ) e apôs es te , desintegra-se num par de

raios gama:

w° - Y + y (2.19)

Os mésons «° possuem massa de repouso igual a:

n^ = 264 B e (2.20)

a qual é ligeiramente menor que a massa dos mésons ir carre

gados (*+ , n~), 273 me.

Enquanto o méson ' *~ i a anti-particuia do méson

TT+ , o méson «° é a sua própria anti-partícula, distinção

esta que compartilha apenas com o fõton.

Vários são os processos de produção de mésons nejj

tros (também chamados de pions). Tais processos são geraT_

mente denominados de "pionização".

Diversos trabalhos têm sido publicados, discutin

do processos de produção de mésons neutros. Dentre estes,
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os processos mais conhecidos são os seguintes: (a) produção

de pions pela colisão de prõtons de alta energia» através

de reação

(2.21)

Y + Y

(b) produção de pions pela interação de raios gama cósmicos

de ultra-alta energia com protons, via a seguinte interação:

Y + p _ p + v° (2.2?)

Y + Y

0 primeiro processo resulta geralmente da colisão

de prõtons de alta energia (E > 1 GeV) com os protons (h^

drogênio) existentes no meio interestelar e intergalãtico.

0 segundo, pode constituir um importante processo de produ

ção de raios gama se, como sugeriu Hayakawa (1963),os raios

gama cósmicos de ultra-alta energia forem universais.

Os misons neutros, desintegram-se em dois fÕtons
3

com energia na faixa

{$/• „.«„
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Nesta expressão B = v^/c, sendo vv a velocidade do mison ir°

Sendo que a energia mais provável para cada fóton í E o / 2 ,

onde E 0 é a energia total do meson v° . Assim,

hv a \ E*° = I í—h ] " V ^ * 0.072 Ep (2.24)
p

onde E é a energia total do prõton.

Para o caso ultra-relativistico,

(2*.25)

de modo que

hv = 1 (—2- ) 2 m oc
2 = 4,78xl08 E2 (2.26)

' m c2 v p

P

Verifica-se então que o decaimento de mesons v°,

pode produzir r^ios gama de alta energia, constituindo in<hj

bitãvelmente um processo de grande importância do ponto de

vista astrofísico.

Recentes observações feitas por Clark, Garmire e

Kraushaar indicam que existe um fluxo apreciável de raios

gama (E > IO2 MeV) associado ao disco gasoso de nossa gaiji

xia. Acredita-se que este fluxo de raios gama seja origina

rio do decaimento de grande número de mesons T,°, constante

mente criados na região.



19

CAPÍTULO III

ESTRUTURA DOS BURACOS NEGROS

As flutuações na densidade que ocorrem freqüente

mente no Interior das nebulosas, fazem com que certas regiões

de maior densidade, atraiam gravitacionaimente a matéria ci£

cundante. Assim, a medida em que mais matéria vai «endo a

traída, o campo gravitadonai desses centros ou glóbulos vai

aumentando, o que por sua vez, obriga a matéria ali colocada

a se concentrar cada vez mais.

A energia cinitica dos átomos em queda livre sobre

o centro dos glóbulos i dissipada, aumentando a energia ei mi

tica media do gãs, o que provoca um aumento na sua tempera tu
ra. Com o aumento da temperatura a tendência do gãs e se

expandir, assim, a pressão térmica resultante atua no senti^
d<> de Impedir que o colapso continue. Entretanto, grande pa£

te da energia térmica e emitida em forma de ondas eletroma£



néticas (principalmente na faixa expectral do infra-vermelho)

e isto faz com que» a pressão térmica não seja - suficientemen

te intensa a ponto de se sobrepor a ação da atração gravita

cional.

Assim, os glóbulos vão atraindo cada vez mais mate

ria e se contraindo, o que aumenta ainda mais a temperatura

no seu interior.

Quando todo o gás da nebulosa já se acha concentr?

do no glóbulo, praticamente cessa a adição de novos átomos at

glóbulo. A partir dai, ele passa a ser denominado de pnoto-

e.&ttiila. O processo de contratação e auto-aquecimento .cont-

nua, entretanto, e quando a temperatura atinge valores prõx

mos de 1,2 x IO7 °K, inicia-se o ciclo de fusão do hidrog

nio, pela cadeia de reações prõton-proton:

Hi + H1 — > D2 + e+ + v

(3.1)

D 2 + H1 — > H* + Y

Com essas reações termonucleares a temperatura d

núcleo aumenta ainda mais, até atingir cerca de '«,5 x107°K

a pressão do gás ser de 2,7 * IO9 atmosferas, o que é suf

ciente para conter a compressão gravitacional. Assim, a ma

sa do gás atincje um estado de equilíbrio que é mantido pel

fusão constante do hidrogênio. Surge assim, uma nova estrêl

A partir desse instante, costuma-se dizer que a i

trila passou a queimar hidrogênio. A quantidade, de *nerg
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produzida vai depender» obviamente, da porção inicial de ãt<>

mos de hidroginio existente no instante em que a estrela nas,

ceu. Uma estrela gigante, azul* que possui alta temperatura»

irá consumir mais hidroginio, num período mais curto de tem

po, que uma pequena e fria estrila equivalente ao Sol que ,

por sua vez queima uma grande quantidade de hidrogênio mais

rapidamente que uma pequena estrila do tipo

A vida de uma estrila está intimamente relacionada

ao esgotamento de seu combustível nuclear. Não havendo mais

energia para contrabalançar as forças gravitacionais, tem

início o processo de contração da estrila. Nessas condições,

3 equação de gás perfeito

P = n kT (3.2)

onde n é a densidade de partículas, não mais descreve o

comportamento da matéria. Surge então a necessidade de se

elaborar modelos levando em conta o tipo de interação dom^

r2p.te ent.-e as partículas, para cjda densidade. Diversos tr£

nesse sentido vem sendj publicados desde 1930 (Landau,

mer, Volkoff , Chandrjsekhar et ai., ).

0 destino de uma estrela, no final de sua vida, es

'-5 diretamente relacionado a sua massa.

Se a massa da estrela é inferior a 1.4 M . ela se

'ornará,como mostrou '. *\ jipJrasekhar , uma anã-bxanca ( estrê

'a muito densa, p = 10' g/cm? , de dimensões comparáveis as

áa Terra, cuja matéria se encontra em estado degenerado,pois



onstitue um gás de núcleos e elétrons) Uma massa maior que

ste limite não poderia ser mantida em equilíbrio pelos el<£'

rons degenerados e a estrela entraria em colapso. Assim, a

assa estelar ê, neste caso, estabilizada por este estado da

atêria.

Se a massa da estrela está* compreendida entre 1.4 M

2.4 M , a contração não termina quando a matéria atinge o

stado degenerado, mas continua até que ocorram reações do t_̂

o:

p+ + e" > n + v (3.3)

u seja, um prõton absorve um elétron, transformando-se num

eutron e emitindo um anti-neutrino (que escapa livremente ,

renando energia para fora da estrela). Quando a uma dada deri .

idade, os neutrons assim produzidos, formam um estado degene_

ado, podem gerar pressão suficiente para conter o colapso,

sta nova configuração estável ocorre quando a densidade da

strêla é da ordem da densidade dos núcleos dos átomos ('IO15g/cm3)

e chamada de estrela de neutrons (estas estrelas possuem

iimetros da ordem de algumas dezenas de kilometros)

6

Arnett e Bowers mostraram que estrelas de neju

rons não podem ter massa superior a:

C e < < 5 M 0 > ( p * / P N Ü C )
1 / 2 * 2'4

= 10 g/cm3 e a densidade dos núcleos dos átomos e
K U C 4

= (0,5 a 5) p . Assim, o que ocorrerá se uma estrela
O NUC
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tiver massa maior do que 2,4 M ? Existirá novo estado de

matéria capaz de estabilizar a estrutura ? Estudos realize

dos por Chandrasekhar 7 , Oppenheimer e Snynder 8 e Wheeler 9,

indicam que se uma estrila tem massa maior do que 2.4 N , não

existe mais estado da matéria capaz de interromper a contra

ção, e a estrila transforma-se-ã num bumaco nigKo.

Jã no século XVIII, a idéia de buracos negros era

conhecida. Foi Laplace (1799) o primeiro a conceber, a pro

vavel existência de corpos celestes tão densos que a própria

luz seria incapaz de escapar do seu campo de gravidade .
30

Laplace possuía como única base para as suas elucubrações a

teoria da gravitação universal de Newton.

A teoria da relatividade generalizada, prediz que

fõtons interagem com o campo gravitacional. A aceleração a

que estão submetidos faz com que a sua trajetória seja curva

quando o ângulo entre o feixe de luz e a direção da acelera^

ção não é nulo. Eles perdem energia quando viajam contra o

sentido do vetor de aceleração e ganham energia quando vi£

jam no mesmo sentido. Na teoria Newtoniana.a aceleração da

gravidade é dada por:

(3-5)

Imaginemos agora, um fluxo luminoso que deixa a su

perfTçie de uma ectrela em contração. A medida que o campo

gravitacional vai sendo intensificado, mais energia perdem os

fõtons do fluxo luminoso ao serem irradiados da est r i la .



Haveria um estágio da contração em que a energia do

i. que escapa fosse nula (frequincia nula, comprimento de

infinito)?

Na teoria da relatividade generalizada, Einstein usajfi

geometria diferencial, derivou equações as quais relacio

a curvatura do espaço-tempo com a densidade de matéria-e_

ia nele contiaa. Na forma tensorial, tais equações se es_

em:

R é o tensor de Ricci, R i o invariante chamado de

lar de curvatura do espaço, g é o tensor métrico o qual

ne a métrica do espaço-tempo, A é a constante cosmolõgica

é o tensor energia-quantidade de movimento da matéria.

A mais importante solução exata destas equações foi

da por Schwarzschild 10 em 1976. De acordo com os resu2

5 obtidos, a aceleração da gravidade se escreve:

9 - ™ ] (3'7>
2GMA c2r

§m notar que para r muito grande esta expressão se re

a (3.5). Note-se também que para

r •- r s = ^ (3.8)
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ocorre uma singularidade: A gravidade se torna infirita. Es,

te é o chamado HOLÍO dz Schwaizchild e seu significado é que,

nada, nem mesmo a luz pode escapar de um corpo de massa M

quando esta estiver contida numa esfera de raio igual a rs.

Assim, se por exemplo, uma esfera atinge um estágio de coji

tração tal que esta condição se verifica, dizemos que ela tor

nou-se um buraco-negro.

0 raio de Schwarzchild delimita, pois, uma esfera

dentro da qual não sai nenhuma informação. Os únicos parãme

tros que podemos de4 ?rminar do buraco negro são: sua massa,

carga e rotação. Obviamente tudo que ultrapassa esta sup?r

fície limite, também denominada de honizontt dz evento* , ja_

mais retornara ao nosso Universo.

Teoricamente, podem existir buracos negros de ^

quer massa (e portanto de qualquer raio) .Assim,poderiam exis_

tir buracos negros tão pequenos cuja massa seria da ordem da

massa de alguns átomos. Como poderiam ser formados estes mi

.\i-buiazoi» nzQKOò? Certamente não seria pela evolução de uma

estrela.
11

Em 1971, Stephen W.Hawking sugeriu que inúmeros

mini-buracos negros poderiam ter sido formados nos instantes

primordiais, como conseqüência do estado extremamente denso

da matéria nessa época. Uma sugestão similar foi feita por
12

Va.B. Zel'Dovich e I.D. Novikov , poucos anos antes,mas foi

a análise de Hawking que levou a comunidade científica a

siderar seriamente esta possibilidade. Antes do trabalho de

Hawking, acreditava-se que buracos negros só poderiam ser
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g. 3.1 - Diâmetro do Horizonte de Eventos. No caso de bu

racos negros sem carga e rotação o diâmetro do

horizonte de eventos é diretamente proporcional

a massa do buraco
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criados pelo colapso gravitacional das estrelas de massa

M>2.4 H , conforme já vimos.

Não há também limite superior para a massa de um

buraco negro. Maxi-buracos negros podem ser formados, por

exemplo, pelo acréscimo de massa a buracos negros pré-exi\s

tentes. Convém notar que a densidade de um maxi-buraco ne

gro pode ser tão baixa, menor que a da água, como imagina^

va Laplace.

Em 1918 H.Reissner e G. Nordstrom encontraram

outra solução para as equações de Einstein. Nesta solução

descreve-se um buraco negro com massa e carga (elétrica ou

magnética). Este tipo de buraco negro recebeu a denomina

ção de buraco negro de Reissner-Nordstrõm .

Acredita-se que a existência real dos buracos ne

gros de Reissner-Nordstrõm não é muito importante,pois se£

do a força eletromagnética muito mais intensa que a gravj^

tacional, pode ocorrer que um buraco negro, com enorme cam

po eletromagnético, atraia um grande número de cargas opojs

tas o que, acabara por neutralizar a carga do buraco-negro.

Desse modo, um buraco negro com carga sõ terá possibilida^

de de existir realmente se sua carga for muito pequena com

relação a sua massa.

0 maior avanço com relação ao buracos negros sõ
13

ocorreu, entretanto, depois de 1963 quando R.P.Kerr , co^

cebeu uma nova solução para as equações de Einstein.Tal s£

lução, descreve um buraco negro- com massa e rotação. Dois

anos depois, talvez em virtude das descobertas dos
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Horizonte de Eventos

S ingularidade

Fig.3.2 - Estrutura de UM Buraco Ne
gro Estático (Buraco Negro de Sch
warzchild). Consiste num horizonte
de eventos cercando uma singu1arida_
de (infinita curvatura do espaço-tem
po). Não possuem nem carga nem rot£
çio.

Horizonte de Eventos
'Externo

Horizonte de Eventos
Interno

S ingularidade

Fig.3.3 - Estrutura de um Buraco-Ne
gro Carregado Elétricamente. Este t_̂
po de buraco negro possue um seguji
do horizonte de eventos (interno)que
será tanto mais próximo do outro
quanto maior a carga do buraco.

Horizonte de Eventos
Externo

Horizonte de Eventos

Interno
S ingularidade

Fig.3,4 - Estrutura de um Buraco Ne
gro Rotacionai . Se a rotação é mu2
to rápida o horizonte interno se ej«
pande enquanto o externo encolhe.
Neste tipo de buraco negro a sinĝ j
laridade i um círculo no plano do
equador do buraco,perpendicular ao
eixo de rotação.
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13

vários pesquisadores entre eles Newman e Kerr, publicaram s<>

luções de buracos negros con massa, carga e rotação. Do re

sultado deste trabalho, foi então possível, o desenvolvimen

to dos estudos que levaram a teoria que mostrou, que, os bu

racos negros podiam irradiar energia.

A associação destes novos conceitos aos buracos ne

gros primordiais, previstos por Hawking, levou então ao estu

do da evaporação desses buracos negros, chegando-se a conclii

são que. esta culminaria com uma violenta explosão.
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CAPÍTULO IV

RAIOS GAMA DE BURACOS NEGROS PRIMORDIAIS

11
Em 1971, Stephen W.Hawking sugeriu que inúmeros

>s negros, com massa de ate * 10"5g poderiam ter sido

)S nos instantes primordiais do Universo.

Partindo do principio que o colapso gravitacional
11

>rocesso essencialmente clássico, Hawking deduziu que bu

negros não poderiam existir com raio inferior ao com
, 1/2 _3,

xto di Planck (Gtr/c3) * 10 cm (limite para o qual

ições quânticas na métrica do espaço-tempo são conside?

de ordem unitária). Desse modo, o mínimo raio de Schwarz

teria esse valor e, a este corresponderia uma massa de

ria, obviamente, a menor massa possível para um buraco
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negro.

Isto pode ser confirmado por outro caminho,
11

me mostrou Kawking . Ou seja, considerando que objetos co

lapsados não podem ter raio de.Schwarzchild menor que o com

primento de onda hc/E , onde E, è* a energia da partícula,

a qual poderá ser maior que Mc* no caso ultra-relativistico,
11,17

e que a temperatura T do buraco-negro, pode ser expressa

por:

T = J L E Í _ = (fi-ÇLJll)l (4.2)
8*6 k M q k "

onde q i o número de espécies de par t ícu las que consti tue

M. p é a. densidade do buraco . Seque-se que :

¥ • w • — — Í * • O"* <4-3'
k(pc5h3/qk")

e assim, para sa t is fazer a condição de que > < r , devemos
S

ter

i/-

1/2

Portanto,considerando que M - (c6/G3p) , Hawking previu que

devemos ter:
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(4.4)

como q >1» conclue-se que objetos colapsados não podem ter

massa inferior a 10* g.

Em 1974, B.J.Carr e S.W.Hawking mostraram que a

maioria dos buracos negros primordiais deviam ser mini- bura_

cos negros. Isto concordava com as evidencia observacionais

que são contra a existência de buracos negros gigantes.

1 5

No mesmo ano, Hawking descobriu que os buracos

negros poderiam emitir partículas e assim, evaporarem.

Este efeito, consiste basicamente no seguinte :

Qualquer campo energético suficientemente intenso pode, em

princípio, levar a uma criação espontânea de partículas.Este

processo sempre envolve a produção de pares de partículas.C£

mo o campo gravitacional do buraco negro i muito forte, par

ticulas podem ser criadas ao pares, próximo ao seu horizonte

de eventos. Algumas delas, as mais próximas do buraco negro,

serão absorvidas por ile enquanto que outras poderão escapar

para o espaço cósmico. Como a energia para criar as partícii

Ias provim do campo gravitacional, o fuga de algumas delas

para o espaço, causa uma redução na energia do campo graviU

cionai, e consequentemente a redução na massa do buraco. Nes
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te efeito, a probabilidade das partículas escaparem para o

infinito esta relacionada as dimensões do buraco negro, sen

do tanto maior quanto menor as dinftnsões deste. Assim, bura

cos negros muito pequenos (dimensões sub-atômicas) poderão

ter alta taxa de emissão de oarticuias enquanto que em bura^

cos maiores esse efeito se torna praticamente desprezível.

17

A teoria de Hawking com respeito a emissão de par_

ticulas (neutrinos, elétrons, fõtons, nucleons, etc.) esta

belece que um buraco negro de massa M, potencial eletrostá

tico * e velocidade angular n pode emitir partículas de

carga e número quãnticos n e energia E, na seguinte taxa:

dN rdE F ,E - n+rn - e*». ,1 ' ,* C \
—- = exp ( ) ±1 ( 4 . 5 )
dt 2ir1r I 1 T < / 2 I T C I

aqui o sinal + e - aplica-se para fermions e bosons ,

respectivamente, r é a probabilidade do buraco negro emitir

partículas (tanto maior quanto menor as dimensões do buraco

negro), < é a gravidade na superfície do buraco negro ( a

qual é função de M, n e • ).

16

Em 1975, Gibbons mostrou que para qualquer buns

co negro com massa menor que IO5 Ma, ocorre uma auto - neu

tralização do buraco (pois o buraco emite preTerencialmente

partículas com carga igual a sua, absorvendo as de carga dj_

ferente) *num intervalo de tempo muito menor que seu tempo

de vida, o que permite que se possa assumir * = 0. Aliado a
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este fato, os buracos negros emitem preferencialmente partT

cuias com spips orientados no sentido do seu momento angij

lar, o que tende a reduzir ft. EmtMfra o momento angular não

seja reduzido a zero tão rapidamente quanto o potencial e!<e

trostãtico • , costuma-se admitir a = 0 , (q.v., Carr, B.J.

(1976) Astrophys. J., 206, 12) em decorrincia de que bura_

cos negros primordiais não devem ser gerados com grande ino

mento angular.

Quando * e ft sao nulos, a .gravidade na superfície

reduz-se a c"*/4GM, de modo que a equação (4-5), reduz-se a:

«•••>

Rigorosamente, a energia de cada uma das partícu
17

Ias emitidas depende do t ipo de partícula,mas segundo Carr ,

constitue uma boa aproximação, assumir-se que todas as pa£

t icu las são emitidas com erergia E, dada por:

Assim, admit1ndo-se que em qualquer ins tan te , durante a emis_

são das p a r t í c u l a s , todas elas têm energia dada pela equ£

ção ( 4 . 7 ) , então a d is t r ibuição de energia integrada nc tem

po para todas as part ículas do buraco negro, de massa

c i a i M, obtida da equação (4 .6 ) é, para E> 10z 2H"1 (eV) ,

da por :
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-3 -1 11 13 15 £og M(g)

. 4.1 - Temperatura de um Buraco Negro Primordial . um buraco

negro irradia partículas de acordo com sua temperatu

ra a qual depende somente da massa do buraco.
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dN 'E * x 105" (eV"1) (4.8)

Pode-se constatar na equação (4.Z) que quanto me

nor a massa do buraco negro, maior a sua temperatura. Desse

modo, como a massa do buraco diminui progressivamente com a

evaporação, a sua temperatura será crescente (Fig. 4.1). De

imediato verifica-se que o processo de evaporação é um pr£

cesso catastrófico, ou seja, quanto menor a massa maior a

temperatura, quanto maior a temperatura mais1 ele emite,quafi

to mais emite menos massa ele fica e assim por diante.
15 18 ' _

Hawking e depois Carr previram que proximo do final de

sua vida, um buraco negro deveria ter uma-elevada taxa de

emissão e que buracos neqros com massa =10" g deveriam e£

plodir imediatamente após a sua formação.

Em geral, costuma-se expressar a massa perdida por

um buraco negro, através da expressão

dM m 1 0 -
8 0

M 2 T i f . io26M"
2
 f (4.9)

dt

onde M i a massa inicial do buraco negro (em gramas) e f

e um fator numérico que especifica o número de tipos de par,

tículas elementares emitidas pelo buraco negro, (de acordo

com o elenco de partículas elementares 1 <f <<100 ).

Resulta da equação (4.9),a expressão do tempo de

vida (T) de um buraco negro primordial, I.e.,
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[•• • I
M

IO"26 f"1 H2dM =-> T = lff^f"1!!3 (4.10)

considerando-se o intervalo possível para o valor de f, p£

demos inferir que :

T * IO"27 M 3 (4.11)

Assim, por exemplo, um mini-buracn negro primordial

com massa inicial M=10~5g, deve ter um tempo de vida da or

dem de =10"42s. Jã buracos negros cuja vida termina na ip£

ca atual (101?s) devem ter tido massa inicial de =10 g.(FigA2).

Integrando-se a equação (4.8), e substituindo-se o

valor de E na expressão obtida, pelo dado na equação (4.7),

obtemos o número N de partículas emitidas de um buraco ne

gro primordial

N* IO11 M2 (4.12)

Entretanto, estamos Darticularmente interessados

na determinação do número de fõtons emitidos,de modo que res_

ta saber qual a fração desse total de partículas que constj^

tue o número de fõtons.

Em geral, costuma-se denominar de ev, eg,e$,ee,eN,

tjj- i respectivamente as percentagens de neutrinos, gravitons,

fõtons, elétrons, núcleo"s, anti-núclers etc, emitidos, pelo
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Fig. 4.2 - Tempo de Vida de um Buraco Negro Primordial. Este

gráfico mostra como o tempo de vid» de buracos ne

gros primordiais dependem de sua massa.
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buraco. Estes valores de e dependerão em parte da massa do

buraco em cada instante e do spin das partículas emitidas.

E muito complicado a determinaçãoiftlesses valores para o ca_
17

so de mini-buracos negros, entretanto, de acordo com Carr

costuma-se admitir e. = 0.1 para buracos negros de massa ijn
13-5 19

ferior a 10 g. Segundo D.N.Page essa taxa de emissão de
fõtons no caso de mini-buracos negros primordiais pode

gar até 30% (e^- 0.3).

Considerando-se então a equação (4.12),podemos eŝ

timar o número de fõtons emitidos de um mini -buraco negro

primordial através da seguinte relação:

II • * 10 M 2 (4.13)

Com base na equação (4.7) podemos determinar a

freqüência original (v) de cada um desses fõtons, ou seja:

hv = E »(£-£-} M"
1 — < > v - (——) M"1 *1036 H"1 (4.14)

8irB 16ir2G

Segundo as previsões de carr e Hawking a evapora^

ção de um buraco negro deve culminai com uma explosão que

só pode ocorrer quando a massa dele for inferior a 109 g ,

(q.v., Carr B.J. (1976) Astrophys. 0., 206, p.ll). Um mini-

buraco negro com tal massa, libera ao explodir, uma ene£

gia da ordem de Mc2 »1030 ergs. Esta seria uma explosão re

lativamente fraca com relação aos padrões astronômicos. Mas
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eqüivaleria a uma explosão simultânea de 1 milhão de bombas

de hidrogênio de 1 megaton.

Contudo, tal explosão poderia ocorrer quando a ma±

sa do buraco fosse muito menor que IO9 g. Conforme jí vimos

buracos negros não podem existir com massa inferior a IO"5 g,

assim, somos levados a inferir que os buracos negros devem

certamente explodir quando sua massa atinge algum valor COII

tido no intervalo 10~5 g < H <IO9 5

Vamos admitir que a explosão ocorra quando a massa

do buraco negro for » 10~5g. Em primeiro lugar, para bura_

cos negros dessa magnitude, o valor esperado da taxa de emijs

são de fõtons e , está na faixa de 10 a 30%, conforme jã vĵ

mos. Adotando-se a média desse intervalo, i.e. fazendo-se

c. = 0.2, verifica-se que ocorrendo a explosão,o buraco - ne

gno se desintegra, emitindo:

MC2 e MC* n

10 M2 » 2 fõtons (4.15)h ( 1 0 M » ) •

de frequlncia,

v - IO3* M"1 = IO1»1 Hz

A explosão de um buraco negro de M=10~ g, em

dois raios gama nos faz lembrar, a desintegração de um ine

son ir0 que também se desintegra num par de raios gama sÕ que

de freqüência muito menor.
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Buracos negros de massa M = 10~5g apresenta, como jã

vimos, um tempo de vida da ordem de = 10~'*2s, de modo que,

se estes foram criados no instante inicial,devem ter explt>

dido num tempo da ordem do tempo de Planck (Gtr/c5) = 10~**3s

(limite mínimo de tempo, ati o qual se pode aplicar class^

camente a relatividade geral).

Tendo-se presente as estimativas de Hawking as quais

prevêm a formação de um grande número de mini - buracos ne

gros no instante inicial (Big-Bang), podemos inferir que uma

grande densidade de fotons de v = 10 Hz, podem ter sido

gerada antes do primeiro segundo após o instante inicial.

Vamos nos ocupar, no entanto, de explosões que po^
-*»3 - 37

sam ter ocorrido no intervalo de 10 s a 10 s, apôs o
Big.Bang. Inicialmente vamos estudar o espectro atual da

radiação de v = 10 ' Hz produzida pelas explosões ocorridas

nessa época.

Como sabemos, a energia de cada fõton sofre degra

dação (Redshift) pela expansão do universo. Assim,os fotons

gerados nos instantes primordiais, têm hoje,uma energia muj^

to inferior a que tinham inicialmente.

Para estabelecer a relação entre a freqüência origi.

nal v do fõton e sua freqüência v' hoje, podemos partir do

elemento de linha de Robertson - Walker, escrito na seguij)
20

te forma

ds2 = c2 dt2 - R2(t) dp2 (4.16)



42

N

N9 de fõtons

IO16 - -

IO*5 -

IO1"

IO13

IO»2

1OU

IO10

io8 J-

1O7 +

IO6 - •

IO5 • •

io1» "•

IO3

IO2

10

l

io
H h
.-5 .«-"( _1

1 1-
io"3 io"2 io" io° io1 io2 io3

M(g>

Fig*; 4.3 - Emissão de Fõtons por Evaporação. O gráfico acima
expressa a relação entre o número de fõtons entity
dos, por evaporação, de um mint-buraco negro
mordia! e a sua massa.
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onde Rft) i o parâmetro de expansão do universo no tempo t

e v uma coordenada medida ao longo da direção radial.

Como fotons propagam-se ao longo da geodesicas que

obedecem a seguinte relação

ds2 = 0 (4.17)

resulta de (4.16) e (4.17) que

dt (4.18)

onde te e tr são respectivamente os instantes da e-ni_s

são e da recepção (deteção)dos fotons.

Devido aos pontos de emissão e deteção estarem am

bos contidos na métrica, podemos considerar que dR(t)=ds=cdt e

assim, resulta que

dv - 0 u = cte (4.19)

Desse modo, se por exemplo, tomarmos dois sucessj^

vos fotons emitidos respectivamente nos tempos te e te + Ate

e recebidos nos tempos tr e tr + Atr, teremos que :

r*r
dt

a c t e
(4.20)

te + ôte



então

dt

, tr + Atr

dt dt At

RTF
At

ou

At At
= (4.21)

Se fizermos Ate = l/v então teremos Atr = l/v* e

então da equação (4.21) resulta que

R(t
=

te V * + Ate *r
(4.22)

Ate« Atr l/v'

da equação (4.22) segue-se que a freqüência v é degradada

(Shifted) de

, R(t ) - R(t ;
7 A v v -v' _ * r' l e'

R(te)

1 .e.,

1 + Z =
R(te)

(4.23)
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das equações (4.22) e (4.23) conclue-sc que :

-i *(*.>1 = v(l + Z) =v — (4.24)
R(tr)

esta degradação pode sei*, éomprovada na observação das linhas

espectrais das galáxias distantes onde R(tr) > R(te). Desta

evidincia, deduziu-se que o Universo encontra-se em expansão.

21

De acordo co» Heinberg a temperatura T da radi£

çlo de fundo, obedece a seguinte relação :

T(t) a R(t) « t e (4.25)

onde e é definido através da chamada tquaçao de z&tado do Uni

VZKIO, p = eu (onde p = pressão e v - densidade). Sendo o

valor mais provável, e = 1/3 (q.v., Carr, B.J.(1976) Astrophys.

J., 206, p.10).

Assim, podemos escrever que a temperatura da ni

diação de fundo no instante de sua emissão T(te) e sua tempe;

ratura no instante de deteção T(tr) são dadas por:

T(te) = K R (te) (4.26)

T(t r) = K R'^t.) (4.27)

onde K ê um coeficiente de proporcionalidade. Segue-se pojr

tanto dessas equações que
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R(te) T(tr)

ainda da equação (4 .25) tiramos que:

| R ( t ) a t l / 2 (4

j

j de modo que, podemos relacionar então o raio do Universo no

\ instante inicial das explosões dos mini - buracos negros
í -i»3 —37

| ti - 10 s, com raio do Universo no instante tf = 10 s i .e . ,
1 - 31 -1,3 -»«

; tempo que marca na era da Grande Unificação (10 s a 10 s)
i

o fim da maioria das explosões dos mini-buracos negros de
j
] M=10~ 5g, conforme jã vimos.

i /2 _ ,

= (-!-) = 10 3 (4-30)
R(tf) t f

i

| pôr outro lado, como os "Redshift" sofridos por radiações e

] mitidas em t i e tf são respectivamente?

! - 1 R(t,)
U (4.31)

- i R(t f) Rí^)
(1 + Z). = i - * IO3 i - (4.32)

f R(tr) R(tr)

onde R(tr) i o raio do Universo atual (instante da deteçío).
17

Assim, como:
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- 1/2

T(t) =10" {-^—7/ para lO'^s < t <10"23s (4.33)
10"23

segue-se que T ( t i ) = 10 °K . De modo que sendo T(t )= 2.7 K

resulta:

i ) • T ( t ) _ 3 2

L- = E- * io 3 2 (4 .34)
R(t ) T(t )

levando-se este resultado em (4.31) e (4.32) obtemos:

- 1 .32
(1 + Z ) . = 10 (4 .35 )

- 1 .29
(1 + Z) f » 10 (4 .36)

portanto, tendo-se presente a equação (4.24), podemos escre

ver que :

v! - v£ (1 + Z ) . = l o " ! 10'32= IO9 Hz (4 .37 )

+ Z ) f * IO**1. 10~29=1012Hz (4 .38 )

• • 1
isto significa que os fotons de v= 10 Hz originados das

explosões de mini-buracos negros primordiais, no intervalo
_«f3

de tempo 10 s a

seguinte espectro:

_i»3 _ 3 7

de tempo 10 s a 10 s, apresentam hoje freqüências no
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Fig. '4.4 - Radiação de Fundo de 2.7 K. Os pontos no grafico

acima representam a radiação observada, (gráfico

tirado do livro "An Introduction to Nuclear A^

trophysics" de Jean Audouze, Cap. II, p. 22

D. Reidel Publishing Company).
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10 Hz < v < 10 Hz

Coincidentemente, este i também o espectro (Fig. 4.4)
22

que tem sido detetada a radiação de fundo 2.7°K.

Vamos verificar agora a densidade de fõtons dessa

radiação no estado atual e compará-la com a densidade da ra

diação de fundo.

Podemos calcular essa densidade de fõtons da seguin

te maneira. Ou seja, dadas as dimensões do volume onde os bu

racos negros estiveram contidos, podemos considerar esta re

gião como um corpo negro pontual a uma temperatura T =1032 °K.

Assim, como a densidade de fõtons emitida de um corpo pontual23

e, como sabemos, =102T3, teremos para essa temperatura:

n(te) * IO
2 T3 »1098fõtons / cm3 (4-39)

Da equação (4.24) pode-se mostrar que a relação eji

tre a densidade de fõtons no instante de sua emissão n(t e)

e no instante de sua deteção n(tr) e dada por:

"(te) 3
( l f Z ) (4'40)

Assim, a densidade de fõtons atual da radiação pro

duzida pela explosão de mini-buracos negros primordiais, é :



50

_, _96 98 2

n(t ) = (1+Z) 3 n(t ) = 10 .10 =10 fõtons/cm3

Como se verifica esta densidade i da mesma ordem

de grandeza que, a que tem sido detetada (=5xio2 fõtons/cm3)

para a radiação de fundo de 2.7°K. (q.v., Boldt, E. Í1969)

"Cosmic Ray Photons", Cap. IV, p.56 em Lectures in High -

Energy Astrophysics - NASA, U.S.A.)

Com base nestes resultados, concluímos que hã

grande possibilidade de que a radiação de fundo de 2.7°K ,

hoje detetada, seja o estado atual da radiação produzida pe

los mini-buracos negros primordiais que teriam explodido

logo apôs o Big-Bang.

Buracos negros com massa maior, teriam explodido

após estes, produzindo de modo análogo radiação de v=10 Hz.

Certamente, como

R(O
(1 + Z) = H- (4-41)

R(te)

tal radiação sofreu um "Kedshift" menor que as primeiras

radiações desse tipo. Assim,estes raios gama teriam sido

degradados para um espectro superior ao da radiação de fun

do. Por extensão, buracos negros primordiais de massa ain

da maior, teriam explodido numa época em que o Universo já

tivesse muito mais expandido que na situação anterior, de

modo que o "Redshift" sofrido pela radiação então produz^

da seria ainda muito menor que o sofrido por radiações de



51

mesma natureza emitidas nos instantes iniciais. Vale ressal^

tar que estamos nos referindo aos fótons que não sofreram

interferência durante a expansão do Universo.

Por conseguinte, um vasto espectro de radiações

com freqüência superiores as do espectro da radiação de

2.7°K, provenientes das explosões dos buracos negros priraojr

diais mais massivos, poderiam ser detetados. Assim , por

exemplo, as radiações extragaiáticas hoje detetadas de
19

E > 10 eV, poderiam ser originárias de buracos negros cu_

ja explosão tenha ocorrido num tempo atras, quando

R(t_)
T_ < 10

R(te)

Poderíamos também, no futuro , detetar fluxos de

radiações de freqüência v = 10 Hz de buracos negros que

tivessem explodindo hoje a distancias de até 10 parsec. Eri

tretanto isto não constitue tarefa fácil uma vez que o nüine
15

ro de buracos negros primordiais com massa inicial M > 10 g

deve ser diminuto e, também porque a deteção de raios ga_

ma de E * 10 eV ainda i difícil, com a tecnologia atual.
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CAPITULO V

DETEÇAO DE RAIOS GAMA DE ULTRA-ALTA ENERGIA

No Capitulo anterior vimos que as explosões dos

buracos negros primordiais, ocorridos durante e expansão do

Universo, teriam gerado fluxos de radiações de freqüência

v=10ltlHz, e que as radiações originárias de explosões te

nham ocorridas de um certo tempo para cã (R(tr)/R(te) < IO
8 )

devem apresentar hoje, devido ao "Redshift" sofridc.frequin j
i

c i a s no i n t e r v a l o de I O 3 3 / 1 0 l + 1 Hz . j
i
|

As explosões desses buracos-negros devem ter ocor i
i

rido em vários pontos do Universo, de modo que a radiação |

produzida, deve apresentar-se hoje como uma radiação 4e na_

tureza universal. Assim sendo, a sua interação com outras

radiações no espaço, principalmente com a radiação de fundo

de 2.7°K , constitue um Drocesso importante. Ou seja, raios

gama dessa radiação são absorvidos, através da radiação de
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fundo de 2.7°K pelo processo conhecido como pioducão de pa

KZÒ i.e., raios gama da radiação interagem com fõtons

y,. da radiação de 2.7°K, produzindo mesons - v e.elétrons
DD

de acordo com a seguinte reação:

-»• e + v + v

'bb U* + w" (5.1)

•—r* e v + v"

_ - 2"»

A produção de mesons-» so ocorre se a energia
19

dos ralos Y for E * 10 eV. No caso contrario o proces^

so de produção de pares resume-se a reação y + YVI +
e + e"

DD
para E > 1 MeV.

Y

0 coeficiente de absorção dos raios Y, K (E )

para o caso de interação com radiaçãp de corpo negro é, se_
25

gundo F.W.Stecker , expresso por :

K (E ) * ̂  (—)% £n(^ü£) (5.2)
^ Y 3A mc2 v

onde T representa a temperatura da radiação de corpo n£

gro com a qual os raios gama interagem» m i a massa das

partículas produzidas k é a constante de Boltzmann e,

1/137 ; A = tr/mc ; v » ̂ nffl (5.3)
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são valores adimensionais.

No caso particular de interação entre a radiação

^ H Z e a radiação

do com a equação (5.2) que :

de I O ^ / I O ^ H Z e a radiação de 2.7°K, verifica-se de açor

_35 _25

10 < Kyy < 10 (5.4)

Isto significa qu§ apenas uma fração muito pequ£

na do fluxo pode escapar de ser destruída pelo processo de

produção de pares.

Assim, em virtude desse processo, seria esperado

que radiações dess'a natureza fossem impossíveis de serem

detetadas aqui na Terra. Entretanto, isto não ocorre pois

fluxos d

tem sido

19 20

fluxos de raios gana cósmicos com energia E »10 eV/10 eV

26

Alguns autores, como por exemplo, Hillas ĵ

deram que sob certas circunstâncias i possível que fluxos

de raios cósmicos de ultra-alta energia, mesmo em presen

ça de radiação de 2.7°K, sofram apenas uma pequena red£

ção na sua intensidade, em contraste com o previsto pela e_
27

quação (5.2). Wdowczyk et ai., também considera que a mejs

ma situação pode ocorrer se os raios y dessa radiação fo

ram produzidos em vários lugares do Universo com energia

acima de 1020eV, e mostra que um espectro na faixa de 10

a 1021eV (Fig. 5.1) pode resultar da interação de fõtons

de E >1019eV com a radiação de 2.7°K. Estes resultados
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tra-A1ta Energia com a Radiação de 2.7°K
(Wdowczyk, I. et a i . , 1971}
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revelam ainda, que existem duas regiões favorecidas para a

deteção desses fõtons: a primeira na faixa de 1012/10l"*eV e a

outra acima de 101BeV. Em ambas as regiões as intensida

des são relativamente altas.

A situação teórica nlo i clara, de modo que no

atual estagio, hã a necessidade de que mais informações, a

cerca desse assunto sejam obtidas da experiincia, tornando

assim possível a continuação dos trabalhos teóricos.

Do ponto de vista experimental, apesar de raios

gama cósmicos de energia de ate 1020eV jã terem sido dete

tados, constitue sem dúvida um desafio a deteção de raios

Y com energia acima desse ."ilor

Um dos maiores sistemas de deteção de raios gama

cósmicos de ultra-alta energia i o de Volcano Ranch (Li ndsley),

do M.I.T., com uma área de cerca 8 km2. Este sistema foi

projetado para detetar raios gama de até 1020eV.

Para detetar raios gama com energia acima de 1021eV,

i previsto um sistema cuja área e no mínimo 30 vezes maior

que o de Volcano Ranch. A construção de tal sistema, pan;

cia. a princípio impossível face as inúmeras dificuldades

apresentadas. Mas, uma sugestão feita por Mc Cusker e
2B

Winn veio entretanto contornar algumas dessas dificulda_

des e, a partir daí, diversos projetos vim sendo desenvol_

vidos nesse sentido: Dentre estes, os pioneiros foram o

grupo de Sydney (Sydney University Giant Air Shower) e o

grupo de Tokyo (Tokyo Large Air Shower Project).
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CAPITULO VI

CONCLUSÃO

Os conceitos expostos neste trabalho, são na sua

maioria de recentTssimo advento. Embora possam parecer bî

iarros a um astrônomo educado na Escola Clássica, se encojt

tram entre os mais simples e óbvios conceitos que caracte

rizam a Astronomia Moderna.

A radiação de fundo de 2.7°K, somente detetada na

década de 60, s uma das evidincias observacionais em que

se apoia a teoria do Big-Bang. Saber pois,como essa radi£

ção se originou é de grande importância no contexto cosmo

lógico.

A possível origem dessa radiação, conforme expli^

cado neste trabalho virá, ao nosso ver, contribuir para uma

melhor compreensão do Universo primordial, cujo conhecimen^

to poderá, talvez, levar a alguma aplicação de ordem prãti^

ca. Entretanto, i prematura qualquer previsão nesse sent£
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do.

Por outro lado, a possibilidade de detetarmos flu

xos de raios gama cósmicos de frequincia v ^OO^Hz,oriundos

de explosões de buracos negros primordiais, ocorridas na e

poça atual, apesar de não ser tarefa fácil, pode ser fascj^

nante e resultar bastante frutífera.

Faço então a sugestão de que estudos nesta ãrea

sejam intensificadas e que outros trabalhos venham a ser

publicados neste sentido, pois acredito que importantes rê

sultados podem advir dessas pesquisas.
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APÊNDICE

CoMtantu

Velocidade da Luz : c = 2.997925x 10locm/s

Constante de gravitaçao: 6.67 x io~ c«3 s~2

.18 _1

Constante de Hubble : Ho = 1,75 » 10 s
-16 o -l

Constante de Boltznann: k = 1,38 x 10 erg. K

Constante de Stefan-Boltzman: o= 5.67 x 10~5erg. cm"2 s" °K~

Elitron-Volt : leV = 1,6 x io" erg.

Massa do Proton em repouso: Mp = 1,67x 10 g

28

Massa do Elétron em repouso: M e = 9,11 xiO" g

Massa do Sol: M = 2 x 10 g
13

Parsec : I p c = 3 , 0 8 x 1 0 km = 3 ,26 a£
Raio C l á s s i c o do E Ü t r o n : ra = - 5 — = 3 x l O ~ 1 3 c m

e m e 2

8 8 - 2 S

Secção de Thompson :oT - j irr2 • 7 x 1 0 cm2

Constante de Estrutura f i n a : o= — = ——
1ic 137

Constante de Planck: h = 6.625x 10" 2 7erg.s

•h - 1.054 x 10 ' 2 7 erg .s

Massa da Galáxia: M = 1 0 n M e = 2



Raio do Universo: R * c/HQ= 10
28cm

Massa Total do Universo: M = | t » — I [5- ?A * 1056g

Idade do Universo: 1 = H~ =10 s

o
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