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Resumo: Nos propomos estudar uma interessante fonte de radiação gravitacional denominada de 
buraco negro Bremsstrahlung. O fenômeno ocorre quando dois buracos negros colidem. A 
justificativa para este nome é que o processo de emissão de radiação gravitacional é análogo ao que 
ocorre na desaceleração de uma partícula carregada eletricamente, processo conhecido como 
Radiação de Bremsstrahlung. Para descrevermos quantitativamente o processo de colisão de dois 
buracos negros e emissão de radiação consideramos a equação de Robinson-Trautman, que é 
solução das equações de Einstein no vácuo e representa fisicamente um sistema isolado radiante.  
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INTRODUÇÃO 

Ondas gravitacionais, além de nunca terem 
sido observadas, são algo difícil até de serem 
simuladas computacionalmente. Porém, tais 
ondas na forma de grávitons, constituem uma 
previsão fundamental da Teoria da 
Relatividade Geral de Einstein e desta forma a 
sua detecção constitui o último e definitivo 
teste para estabelecermos a “verdadeira” 
Teoria da Gravitação. A dificuldade no estudo 
de ondas gravitacionais engloba tanto o 
campo teórico quanto o tecnológico. Por isso, 
antes que possamos detectá-las e 
posteriormente fazer o uso de tais ondas, 
devemos desenvolver modelos matemáticos 
que simulem tais situações. Em um trabalho 
de pesquisa teoria e prática devem se 
desenvolver juntas. Um exemplo é este 
trabalho onde estudamos o comportamento de 
uma fonte de radiação gravitacional, enquanto 
no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais) está sendo desenvolvido o Detector 
de Ondas Gravitacionais Mário Schenberg. A 
dinâmica do buraco negro radiante é descrita 
por uma equação diferencial parcial de 2

a
 

ordem – equação de Robinson-Trautman[1] -
que governa o processo de emissão de 
radiação gravitacional e é dada por: 
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Porém, a equação de Robinson-Trautman não 
apresenta uma resolução analítica, e, para 
solucioná-la, fazemos uso do método 
matemático de Galerkin, onde uma equação 
diferencial parcial é substituída por um 
conjunto finito de equações diferenciais 
ordinárias, utilizando a definição abaixo, 
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onde A0 é uma constante de normalização, 
bk(u) são os coeficientes modais, e Pk(cosθ) 
são os polinômios de Legendre. Aplicando o 
método de Galerkin[2] obtemos a expressão 
para os coeficientes modais, 
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Métodos e códigos numéricos foram 
desenvolvidos para integrarmos as equações 
para os bk. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com vista a garantir a eficácia dos códigos 
desenvolvidos, realizamos três estudos: 
1)precisão na reprodução das condições 
iniciais do modelo, 2) precisão na evolução 
das condições iniciais e 3) a estabilidade da 
evolução da solução numérica. Tendo a 
garantia da eficiência do método numérico 
desenvolvido, passamos a integrar as 
equações dos coeficientes modais com as 
seguintes condições iniciais representando 
uma colisão frontal de dois buracos negros, 
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De acordo com [2] a expressão da massa de 
Bondi do buraco negro é, 
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sendo m0 correspondente à massa de 
Schwarzschild para K=1. Utilizando esta 

expressão e valores para γ como sendo 0.2, 

0.5 e 0.7 e, além disso, fixando o valor de α2 = 
1, obtivemos o gráfico do comportamento da 
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massa final do buraco negro em função das 
massas dos buracos negros individuais. Os 
resultados são apresentados no gráfico abaixo 

 
 

Figura 1 – Gráfico referente ao valor da massa 
final de repouso em relação ao parâmetro de 
massa α1  para todos os valores de   
utilizados. Como era esperado quanto maior a 
massa dos buracos negros maior a massa do 
buraco negro final. 
 
No gráfico a seguir notamos que a velocidade 
do buraco negro remanescente diminui com 
aumento da massa relativa, chegando ao 
ponto que, caso as massas sejam iguais, a 
velocidade final do buraco negro 
remanescente é nula.  

 
Figura 2 – Gráfico referente ao valor da 
velocidade final em relação ao parâmetro de 
massa α1  para    todos os valores de  
utilizados. 

Calculamos ainda a eficiência ou fração de 
massa-energia extraída do sistema pelas 
ondas gravitacionais e verificamos que esta 
grandeza está relacionada com a massa 
relativa. A eficiência pode ser expressa como, 

 

Observamos que devido à desaceleração, a 
perda de energia é maior para a situação onde 
a massa relativa é menor e isto resulta em 
uma maior emissão de energia através das 
ondas gravitacionais. Isso é análogo ao efeito 

Bremsstrahlung que ocorre com uma carga 
elétrica ao ser desacelerada. 

 

 
Figura 3 – Gráfico referente ao valor da 
eficiência de radiação gravitacional em relação 
ao parâmetro de massa α1  para    todos os 
valores de  utilizados. 
 
CONCLUSÃO 

Neste trabalho mostramos que a colisão 
frontal entre dois buracos negros em 
movimento possui uma analogia bastante 
próxima ao que ocorre, em termos de 
velocidade do sistema remanescente, com a 
colisão inelástica clássica entre duas 
partículas massivas. Em relação a emissão de 
radiação gravitacional o processo é 
semelhante ao que ocorre para uma carga 
sendo desacelerada. E por último mostramos 
o comportamento da eficiência devido aos 
valores relativos das massas. 
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