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Analisados a estabilidade de modelos cosmológicos na Teoria de Brans-
Dicke reduzindo as equações de campo a um sistema dinâmico autônomo no plano.
A constante w que acopla o campo escalar com a geometria aparece como um parãne
tro determinante da topologia do plano de fase. Resulta daf que, para valores
críticos de w, a estabilidade estrutural do sistema dinâmico pode ser perturbo
da, dando origem a processos de bifurcaçao.

— — — - — — J SOBKK SINGULARIDADES COSMÜLOCÍCAt, i^UfcMTICAS. Nivaldo Agostinho
Lemos, instituto de Física, Universidade Federal Fluminense'

Ka cosnologia quãntica o critério usual para a inexistência de
singularidade é a condição de contorno de OeWitt de que a função de onda uni
versai anule-se para métricas classicamente singulares. No contexto de mecâ-
nica quãntica no espaço-tempo curvo, apresentamos un contra-exemplo explici-
to que demonstra que a condição de contorno de Dekitt sobre a função de onda
nao constitui um critério válido para evitar singularidades. Por outro lado,
tomando como contra-exemplo um universo de Friedmann-Robertson-Walker tendo
um campo escalar sem massa como fonte do campo gravitaciona1, privamos que a
conservação da probabilidade por si só não elimina singularidades na cosmolo
gia quãntica, apesar dê uma forte indicação em contrário existente na literã
tura. -

1 VARIAÇÃO DA LNTROPIA DA RADIAÇÃO CÓSMICA DE FUNDO EM MODELOS
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Uma nova expressão para a taxa de variação da entropia

especifica em plasmas radiativos é apresentada. As cond_i

ções para seu crescimento são discutidos. 0 resultado

de S. Wcinberg de que viscosidade volumar radiativa é

ineficiente COMO geradora de entropia c rigorosamente

demonstrado.

I ESTÁGIOS F.DDINGTON-LFMAlTIF. ANISOTRfiP.ICOS NO UNIVERSO PRIMITIVO

A.t.Oliveira - íIBPFj R.P.Hondaini - UFRJ

f. feita^tima exposição do surgimento de estágios ant so trópicos do
tipo Eddington-Lenaitrcr na evolução do Universo primitivo. Estes estágios
sao suposto* necessário» no processo de i so tropi 7.ação gradativa da radiação •
de ffliulo «•..levem-se à estrutura ite tpxturas criadas em transiçSes dP fnue nu


