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No contexto da Teoria da Relatividade Geral, a primeira solucao exata das equações de Einstein, na regiao 
externa a uma massa distribuída esfericamente, foi obtida por Schwarzschild em 1916, e ficou conhecida como 
solucao do buraco negro, algumas decadas depois. Desde entao outras solucoes foram obtidas, entre elas a 
solucao de Schwarzschild-de Sitter, cuja fonte e a mesma da solucõo de Schwarzschild, acrescida de um termo 
correspondente a constante cosmológica, A >  0 .
Com a descoberta de que buracos negros emitem ondas gravitacionais, a possibilidade de detecccõao destas ondas, 
com a precisao disponível atualmente, torna-se uma possibilidade, em funcao do forte campo gravitacional 
gerado por um buraco negro com uma massa muito grande. Neste cenario, o conceito de freqüencias quase- 
normais, que sao frequencias complexas de oscilacõo do espaco-tempo na regiao exterior a uma distribuiçao de 
massa, resultado de perturbações de diferentes naturezas (escalares, eletromagneticas ou gravitacionais), torna
se importante. Estas perturbaçoes se propagam em forma de ondas e tem duracao limitada no tempo, uma vez 
que a parte imaginaria da frequencia determina a taxa com a qual cada modo e atenuado como resultado da 
emissõao de radiacçõao.
Uma vez que o problema e anúlogo ao de uma barreira de potencial da Mecanica Quantica e a equacõo correspon
dente à perturbacõo e semelhante a equaçao de Schrodinger unidimensional, com um potencial característico, 
que depende da natureza do buraco negro, entao usamos o metodo W KB para obter uma solucao aproximada 
da equacao, bem como os coeficientes de transmissao e reflexao. Investigamos ainda a influencia da constante 
cosmologica nestes coeficientes, em especial, o papel desta na amplificacao ou reducao da reflexao e da trans- 
missõao.


