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Notas de aula por Bruno Carneiro da Cunha

Parte 5: A gravitação de Einstein
Contrações; Espaços Maximalmente Simétricos
A partir das identidades de Bianchi, podemos construir tensores derivados do tensor de Riemann, que possuem caracterı́sticas interessantes no que se segue. A primeira definição é o
tensor de Ricci, obtido a partir da contração entre dois dos ı́ndices do tensor de Riemann:
Rac = Rabc b

(1)

e contraindo o tensor de Ricci com a (inversa da) métrica, temos a curvatura escalar:
R = g ac Rac

(2)

O tensor de Riemann pode então ser decomposto em sua “parte traço” e a parte de “traço
zero”:
2
2
Rabcd = Cabcd +
(ga[c Rd]b − gb[c Rd]a ) −
R ga[c gd]a
(3)
n−2
(n − 1)(n − 2)
Onde o tensor Cabcd é chamado de tensor de Weyl ou tensor conforme e possui a propriedade que resulta zero se quaisquer duas componentes forem contraı́das com a métrica. Tal
decomposição só faz sentido se n ≥ 3, pois neste caso ambos os tensores de Ricci e Weyl são
diferentes de zero.
Chamamos espaços nos quais o tensor de Riemann só depende de um valor:
Rabcd =

2
R gc[a gb]d
n(n − 1)

(4)

de espaços maximalmente simétricos. Tais espaços são interessantes pois admitem o mesmo
número de simetrias do espaço euclideano (que também é um espaço maximalmente simétrico,
com curvatura escalar R = 0). Como veremos adiante, a segunda identidade de Bianchi requer
que a curvatura escalar R seja uma constante para espaços maximalmente simétricos.
Vamos listar aqui, para futura referência, os espaços riemannianos maximalmente simétricos
(maximalmente extendidos) tridimensionais, cujo elemento de linha dependem do sinal da curvatura escalar:
R = 0: Neste caso podemos tomar o espaço como euclideano:
ds̄20 = dx2 + dy 2 + dz 2

(5)

R < 0: Neste caso o espaço é dito hiperbólico:
ds̄2− = `2 (dχ2 + cosh2 χ dθ2 + cosh2 χ sen2 θ dφ2 )
A curvatura escalar aqui é R = −6/`2 .

(6)

R > 0: Neste caso o espaço é dito esférico:
ds̄2+ = `2 (dθ2 + sen2 θ dφ2 + sen2 θ sen2 φ dψ 2 )

(7)

A curvatura é R = +6/`2 .
A demonstração de que um espaço maximalmente simétrico está em um dos casos acima
é extensa e está além deste curso de introdução. A prova consiste em uma parte fácil, que é
demonstrar a existência local de um sistema de coordenadas (coordenadas normais de Gauss)
em que a métrica é dada por um dos casos acima, e uma parte difı́cil, que consiste em
“continuar” o espaço além deste sistema de coordenadas. O que se pode fazer de forma mais
direta é demonstrar que os espaços acima têm de fato o tensor de Riemann covariantemente
constante:
∇a Rbcd e = 0
(8)
o que implica que o tensor de Riemann é da forma (4), com R constante. Isto pode ser feito
diretamente a partir da definição do tensor de Riemann a partir da conexão e será deixada
como exercı́cio. Veja os exercı́cios 6 do Capı́tulo 4 e 14 do Capı́tulo 8 de [4] para detalhes1 .
Por último, mas não menos importante, podemos definir, a partir do tensor de Ricci e da
curvatura escalar o tensor de Einstein:
1
Gac = Rac − Rgac
2

(9)

O tensor de Einstein satisfaz uma propriedade importantı́ssima do ponto de vista fı́sico. Para
demonstrá-la, partiremos da segunda identidade de Bianchi:
∇a Rbcd e + ∇b Rcad e + ∇c Rabd e = 0

(10)

e contraindo os ı́ndices c − e, teremos:
∇a Rbd − ∇b Rad + ∇c Rabd c = 0

(11)

agora, multiplicaremos a expressão acima com a inversa da métrica g ad e contrairemos estes
ı́ndices. A resposta será:
2∇a Rab − ∇b R = 2∇a Gab = 0
(12)
ou seja, o tensor de Einstein é covariantemente conservado. Esta identidade será de suma
importância na consistência das equações de Einstein.

O tensor de Energia-Momento
Passamos as últimas seções desenvolvendo um entendimento razoável de como quantificar a
geometria do espaço-tempo, de forma a medir a aproximação de referenciais inerciais. Agora
temos que discutir como esta geometria é modificada pela existência de matéria no universo.
A primeira correção que devemos fazer à última sentença é que “matéria” é sinônimo na fı́sica
relativı́stica de “energia”, então pergunta deve ser mudada para “como a matéria-energia
deforma a geometria do espaço-tempo.”
1

Tenha o devido cuidado com a notação de [4]: o tensor de Riemann está lá representado por R(X, Y )Z,
o que nós chamamos de Rabc d X a Y b Z c . A derivada covariante é representada por ∇X Y , sendo equivalente ao
que chamamos de X a ∇a Y b .
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A resposta para esta pergunta pode, de novo, ser encontrada no conceito de simetria.
Estruturamos a geometria nos últimos capı́tulos de forma que ela não fosse alterada se
mudássemos o sistema de coordenadas usado para representar o espaço-tempo. Formalmente,
dois sistemas de coordenadas estão relacionados por um difeomorfismo do espaço-tempo, e as
propriedades métricas mudam, segundo vimos, de forma covariante segundo tal mudança de
coordenada. Por exemplo, vimos na seção sobre derivadas de Lie que a métrica muda por um
“pull-back” quando aplicamos um difeomorfismo no espaço-tempo.
Vamos requerer da nossa matéria-energia então, que sua dinâmica seja governada pelo
mesmo princı́pio: a invariância por difeomorfismos, ou por mudança de sistemas de coordenadas. Isto, ao menos à primeira vista, parece razoável: temos de fato uma idéia clara que uma
partı́cula “está ali” sem a necessidade de menção a um sistema de coordenadas especı́ficos.
A formalização disto, entretanto, requer um certo traquejo matemático, que desenvolveremos
nesta seção.
O ponto de partida para falar de simetrias em sistemas fı́sicos é o formalismo lagrangeano.
Recordemos o teorema de Nöther, que relaciona cada simetria contı́nua à uma carga conservada, que tem sua prova mais direta quando o sistema puder ser representado por uma função
lagrangeana. De qualquer forma, tal formalismo é bem justificado para as forças fundamentais da natureza, além dos sistemas fı́sicos que consideraremos, o que nos dá uma justificativa
suficiente. Iniciaremos então da densidade de lagrangeana L :
Z
p
S = d4 x − det gL (φ, ∇a φ)
(13)
√
onde φi são nossas coordenadas generalizadas. O termo − det g é o jacobiano associado
à métrica e necessário para que a ação seja invariante por transformações de coordenadas.
Vamos agora estudar a variação da ação acima por um difeomorfismo a um parâmetro gerado
por campo vetorial K a . Das expressões para a derivada de Lie, temos:



Z
Z
√
√
√
∂L
∂L
4
4
L φ+
L ∇a φ
LK S = d x LK ( −gL (φ, ∇a φ)) = d x LK −gL + −g
∂φ K
∂∇a φ K
(14)
onde expandimos o lado direito pela regra da cadeia. Apesar de não colocarmos explicitamente,
há uma soma implı́cita no termo do lado direito. A chave para o que se segue é notar que
a derivada de Lie sempre pode ser escrita em termos de derivadas covariantes usuais ∇a .
Por exemplo, quando as coordenadas generalizadas forem apenas funções do espaço-tempo,
teremos:
LK φ = K a ∇a φ, e
LK ∇a φ = K b ∇b ∇a φ + ∇b φ∇a K b
(15)
E, a menos do primeiro termo que envolve a variação do jacobiano, sempre podemos, por
meio de algumas integrações por partes e condições assintóticas nos campos que nos façam
desprezar os termos de fronteira, e do uso das equações de Euler-Lagrange:
∂L
∂L
= ∇a
∂φ
∂∇a φ
escrever a variação da ação na forma:
Z
Z
√
√
4
ab
S = d x −gT (∇a Kb + ∇b Ka ) = 2 d4 x −gT ab LK gab

(16)

(17)

onde o tensor T ab = T ba assim definido é, de fato, a corrente de Nöther associada à invariância
por difeomorfismos. A equação de movimento nos diz que esta corrente é conservada, assim
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como o tensor de Einstein:
∇a T ab = 0.

(18)

Tal tensor é chamado de tensor de energia-momento.
Na discussão anterior, omitimos a discussão da variação do jacobiano por difeomorfismos.
No que se segue introduziremos algumas ferramentas para facilitar o cálculo deste (e de outros)
termos envolvendo a métrica. Antes de mais nada, vamos introduzir o operador de variação
δ, que funcionará à mesma maneira que a variação de funções em cálculo funcional, ou seja,
satisfará linearidade e a identidade de Leibnitz. Considere agora variações da métrica δgab . A
identidade
g ab gbc = δca
(19)
tem variação nula. Expandindo a variação do lado esquerdo pela regra de Leibnitz, temos:
(δg ab ) gbc + g ab δgbc = 0

(20)

δg ab = −g ac δgcd g db

(21)

ou seja,
que relaciona a variação da inversa da métrica com a variação de gab . A variação que queremos
calcular depende do determinante da métrica, o qual escreveremos segundo a identidade:
det g = exp(Tr(log g))

(22)

onde a função logaritmo é definida para funções por meio de sua expansão de Taylor. A
fórmula acima pode ser vista diretamente para matrizes diagonalizáveis, como é o caso da
matriz gab , que é simétrica, mas vale para qualquer matriz cujo determinante é não nulo (Veja
§16.4 de [3] para o teorema preciso.) Usando a regra da cadeia nas variações de g, temos:
δ det g = exp(Tr(log g))Tr(δg g −1 ) = det gδgab g ab

(23)

Note se assim que a variação do jacobiano por um difeomorfismo gerado por um campo vetorial
pode ser colocado na forma (17) pois neste caso δgab = LK gab = 2∇(a Kb) . Alternativamente,
o teorema pode ser demonstrado usando a definição de matriz inversa como a transposta da
matriz dos cofatores dividida pelo determinante. O cofator do elemento i, j de uma matriz
é simplesmente o determinante da matriz cuja coluna i e a linha j são retiradas. Assim a
derivada do determinante em relação ao elemento i, j da matriz será
∂(det g)
∂ X
=
(−1)σ(P ) g1σ1 · gN σN = det g g ji
∂gij
∂gij P

(24)

que implica a relação acima.
De posse da equação acima, podemos calcular o tensor de energia-momento para qualquer
forma de matéria-energia que possa ser descrita por um lagrangeano. Tudo que precisaremos
fazer é escrever este lagrangeano de forma a deixar a invariância explı́cita o que implica em
escrever a função lagrangeana deste sistema em uma métrica genérica. Infelizmente não há
um procedimento único para fazer isto, mas pode-se, a partir da formulação relativı́stica de
um sistema chegar a pelo menos uma lagrangeana com as propriedades requeridas por meio do
que se chama de acoplamento mı́nimo. Vamos ilustrar este procedimento com dois exemplos.
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A partı́cula livre
O primeiro é de uma partı́cula livre. Vimos na primeira parte destas notas de aula que a
invariância galileiana nos impunha a forma da função lagrangeana de uma partı́cula livre
como proporcional à energia cinética. Para uma partı́cula com invariância de Lorentz, temos
que achar algo análogo. Uma partı́cula clássica segue uma trajetória no espaço-tempo e a
única função que satisfaz a requisição de invariância de Lorentz é o comprimento, ou melhor,
tempo-próprio, da trajetória:
r
Z
dxµ dxν
S = m ds −ηµν
(25)
ds ds
onde a constante m pode ser achada a partir da expansão não-relativı́stica da ação, e é
assim igual à massa de repouso da partı́cula. O princı́pio da mı́nima ação vira assim o
princı́pio do tempo próprio máximo e as equações de Euler-Lagrange da ação acima nos dará
as trajetórias dos observadores inerciais. Note que a ação acima também é invariante segundo
transformações de parâmetros s → s0 (s).
O princı́pio do acoplamento mı́nimo nos permite definir uma ação para partı́culas livres em
um espaço-tempo com uma métrica qualquer gab . Para definı́-la note que o vetor velocidade
segundo nossa definição não depende da métrica da partı́cula, sendo dada pela derivada das
coordenadas. Assim, a nova ação será obtida pela substituição da métrica de Minkowski por
uma métrica genérica gµν :
r
Z
dxµ dxν
.
(26)
S = m ds −gµν
ds ds
Para verificar que esta ação realmente nos leva a equações de movimento certas, vamos calcular
a equação de Euler-Lagrange para a ação acima:
∂gµν µ ν
1
∂L
=− p
ẋ ẋ
ρ
∂x
2 −gαβ ẋα ẋβ ∂xρ
!


d ∂L
d
gρµ ẋµ
p
=−
.
dt ∂ ẋρ
dt
−gαβ ẋα ẋβ

(27)

Expandindo a segunda equação e usando
∂gµν ρ
dgµν
ẋ
=
dt
∂xρ

(28)

juntamente com a condição de parametrização afim gαβ ẋα ẋβ = −1, temos, finalmente:
d2 xµ
∂gρµ
1 ∂gµν µ ν
= − ν ẋν ẋµ +
ẋ ẋ = −gµρ Γαβ µ ẋα ẋβ
(29)
2
dt
∂x
2 ∂xρ
onde Γαβ µ são os sı́mbolos de Christoffel associados à metrica gµν . A equação escrita acima
nada mais é que a equação da geodésica, conforme escrita na parte 3 destas notas. Assim a
condição de acoplamento mı́nimo impõe, via o princı́pio da mı́nima ação (ou máximo tempo
próprio) que as partı́culas livres percorrem trajetórias geodésicas no espaço-tempo. Isto é com
certeza o resultado esperado para partı́culas livres.
O tensor energia momento pode ser calculado também de acordo com o procedimento
geral dado em (17), com o entendimento que este tensor só está definido sobre a trajetória da
partı́cula. Ao se mudar a métrica a variação da ação de uma partı́cula livre será dada por:
Z
1
δS = m ds p
δgµν ẋµ ẋν
(30)
α
β
2 −gαβ ẋ ẋ
gµρ
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que, comparando com a definição nos dá:
T µν = mẋµ ẋν

(31)

onde salientamos que o ponto significa derivada em relação ao parâmetro s. Agora compare
esta expressão com aquela definida a partir de argumentos heurı́sticos para um sistema de
partı́culas livres, quando falávamos de fluidos perfeitos (veja a parte 1 das notas de aula):
Tab =

(i)
X p(i)
a p
i

b
(i)
p0

δ (3) (x(t) − x(i) (t))

(32)

que é exatamente a mesma forma da expressão acima, quando o parâmetro s é a coordenada
t do fluido. Daquele exercı́cio chegamos à expressão do tensor energia-momento do fluido
perfeito:
Tab = (ρ + P )ua ub + P ηab
(33)
que pode ser traduzida da mesma forma para uma métrica genérica, pela prescrição do acoplamento mı́nimo:
Tab = (ρ + P )ua ub + P gab
(34)
onde agora ua = gab ub . A conservação deste tensor ∇a T ab nos dá as seguintes equações:
ua ∇a ρ + (ρ + P )∇a ua = 0,
(P + ρ)ua ∇a ub + (g ab + ua ub )∇b P = 0

(35)

que são respectivamente as componentes de ∇a T ab paralelas e perpendiculares a ua . No limite
não relativı́stico, com P  ρ e uµ = (1, v), e métrica de Minkowski, estas equações se reduzem
a:
dρ
+ ∇ · (ρv) = 0
 dt

(36)
∂v
+ (v · ∇)v = −∇P
ρ
∂t
onde as quantidades em negrito v, ∇ se referem a vetores “usuais” em três dimensões. A
primeira das equações acima é chamada de equação da continuidade e a segunda de equação de
Euler, que rege o comportamento de um fluido perfeito. Como se vê, ambas são consequência
direta da lei de conservação associada à simetria de mudança de coordenadas.
Eletromagnetismo
O segundo exemplo que consideraremos é o do eletromagnetismo. A função lagrangiana que
resulta nas equações de Maxwell é dada por
Z
1
SMaxwell = −
d4 x Fµν F µν
(37)
4
onde Fµν é o tensor de Faraday, definido em termos do 4-potencial vetor Aµ = (φ, A) por:
Fµν = ∂µ Aµ − ∂ν Aµ .

(38)

Vamos primeiro ver que as equações de Euler-Lagrange associadas a (37) são de fato as
equações de Maxwell. Tomando a primeira variação da ação em relação a Aµ , temos:
Z
Z
1
4
µν
d x F δFµν = d4 x (∂µ F µν )δAν
(39)
δSMaxwell = −
2
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onde fizemos uma integração por partes no último termo, e desprezamos termos de fronteira.
O que resulta
∂µ F µν
(40)
é de fato metade das equações de Maxwell conforme vimos na primeira lista de exercı́cios. O
segundo par advém do fato que, para qualquer potencial vetor:
1
∂[µ ∂ν Aρ] = (∂µ Fνρ + ∂ν Fρµ + ∂ρ Fµν ) = 0
3

(41)

o que na verdade tem uma relação ı́ntima com a identidade de Bianchi para o tensor de
Riemann. De qualquer forma, mostramos que (37) realmente implica nas equações de Maxwell
no vácuo.
Para reescrever a função lagrangeana para métricas genéricas, notemos que a definição do
tensor de Faraday é independente da derivada que usamos:
c
c
Fab = ∇a Ab − ∇b Aa = ∂a Ab − Cab
Ac − ∂b Aa + Cba
Ac = ∂a Ab − ∂b Aa

(42)

pois a condição de torção nula implica que a conexão seja simétrica. Assim, se tomarmos
o 4-potencial como uma 1-forma, Fab não varia com a métrica. Podemos então definir a
lagrangeana de Maxwell em qualquer espaço com métrica gab como:
Z
√
1
d4 x −g Fab Fcd g ac g bd
(43)
SMaxwell = −
4
com Fab = ∇a Ab − ∇b Aa . Calculando a variação desta ação segundo a métrica gab , teremos:


Z
√
1
1 cd
d
4
ab
cb d
bc
δg SMaxwell = −
d x −g
g Fab F − F F b − F Fb δgcd
(44)
4
2
o que nos dá, segundo a definição (17), o tensor energia-momento do eletromagnetismo:
1
Tab = Fa c Fcb − gab Fcd F cd
4

(45)

que é realmente conservado pelas equações de Maxwell conforme vimos no caso minkowskiano
na primeira lista de exercı́cios2 .

As equações de Einstein
Como vimos acima, a conservação do tensor energia-momento é consequência direta do requerimento que os sistemas fı́sicos existam à revelia da caracterização que fazemos deles por
meio de sistemas de coordenadas. A conservação de quantidades como energia e o momento é
assim ligada de forma profunda à invariância do por parametrizações do espaço-tempo. Seja
qual for o mecanismo pelo qual a presença de matéria no universo deforma sua geometria, ele
deve satisfazer este critério.
Matematicamente, a requisição de invariância por transformações de sistemas de coordenadas significa invariância por difeomorfismos. De fato, todas as quantidades geométricas que
consideramos têm leis de transformações por difeomorfismos bem definidas, e assim têm sua
existência bem definida em qualquer sistemas de coordenadas. Como vimos anteriormente, a
2

Pela definição do tensor de energia-momento, há um fator de 2 faltando de (45). Note que tal fator não
altera a lei de conservação e é costumeiramente omitido da definição de Tab para o campo eletromagnético.
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geometria estará determinada pelo campo tensorial de Riemann, Rabc d . Por exemplo, vimos
que a aceleração ∇b X d resultante entre dois referenciais inerciais com separação infinitesimal
X a será dada por Rabc d T a T c X b , e este é de fato um efeito com interpretação fı́sica direta e
mensurável. Pelo princı́pio da equivalência, esta aceleração será a atração gravitacional entre
os dois observadores.
Por outro a atração gravitacional depende da quantidade de matéria-energia entre os dois
observadores, e esta é dada por T a Tab T b . De alguma maneira esta quantidade deve estar
associada com a quantidade acima. O Ansatz mais simples que mantém a invariância por
escolha de coordenadas não pode envolver a separação X a e assim podemos equiparar:
?

Rabc d T a T c = Rac T a T c = 4πGN Tac T a T c
como isto deve ser válido para qualquer vetor geodésico T a , isto implica em
?

Rac = 4πGN Tac
onde GN é uma constante. Esta equação apresenta o problema de consistência, se tomarmos
o gradiente do lado direito teremos 0 pela lei de conservação da energia-momento. O lado
esquerdo, contudo, implicará em
1
∇a Rab = ∇b R
2
ou seja, a curvatura escalar é uma constante pelo espaço-tempo. Porém isto também implica
em ∇a Tbb = ∇a T = 0, o que pode ser facilmente violado por configurações simples de matéria.
Por exemplo, a equação implica que teremos, para um fluido perfeito:
ρ + 3P = Constante
O que não é verdade para qualquer conformação de fluido.
Para resolver este impasse, teremos então que tomar do lado geométrico das equações de
Einstein algum tensor construı́do com base na métrica que satisfaça a mesma lei de conservação
que o tensor de energia-momento. O candidato mais simples que temos até agora é o tensor
de Einstein. Tomaremos então a equação
1
Gab = Rab − gab R = 8πGN Tab
(46)
2
como a relação entre geometria e distribuição de energia. A constante GN relacionará os dois,
e, nas próximas aulas, veremos que esta é igual à constante da Lei da Gravitação Universal
de Newton.
É importante salientar que as equações de Einstein (46) não invalida os argumentos que
usamos para escrever as equações anteriores. De fato, se tomarmos o traço de (46), teremos:
R = −8πGN T
o que nos permite reescrever as equações de Einstein como:


1
Rab = 8πGN Tab − gab T
2

(47)

(48)

que implica, para distribuições de matéria não-relativı́stica P  ρ ≈ −T , a equação anterior
Rab T a T b ≈ 4πTab T a T b .
O conteúdo fı́sico da Relatividade Geral é então o que se segue: a fı́sica transcorre
no espaço-tempo, uma variedade diferenciável com uma métrica Lorentziana de signatura
(−, +, +, +). A métrica é deformada pela presença de matéria segundo as equações de Einstein
(46). Este será o objeto de nosso estudo no restante deste curso.
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