
Apêndice A

Produto Educacional

A.1 Introdução

Este produto educacional possui como objetivo principal apresentar alguns tópicos da

teoria da relatividade restrita e da relatividade geral, para estudantes do ensino médio, para

a partir destes apresentar a estrutura dos buracos negros e buracos de minhoca.

A grande motivação para a criação desse produto educacional são as perguntas relacio-

nadas a esses assuntos que ocorrem durante as aulas de f́ısica. As perguntas normalmente

possuem um caráter exotérico, o que dificulta as explicações por parte do professor [2]. A falta

de um materiais de apoio ao professor associado aos assuntos em português, é um outro ponto

de motivação, embora existam alguns livros, nota-se a ausência de um material intermediário

entre os livros universitários e os livros de divulgação cient́ıfica [9].

O material foi elaborado após a verificação da compatibilidade dos temas citados com as

regras da transposição didática [4]. Seguindo a teoria da transposição didática esse produto

educacional foi elaborado a partir dos livros textos utilizados no sistema universitário. O não

aproveitamento literal dos mesmos dá-se pelo fato de que a linguagem matemático formal

abordada nesses textos, está fora do escopo apresentado aos estudantes do ensino médio [3].

Dessa forma esse produto educacional foi elaborado a partir da realização de uma nova

transposição didática externa, onde os objetos de simplificação não foram os artigos cient́ıficos

(O saber sábio), mas sim os livros textos universitários (O saber a ensinar) [1].

Para que seja posśıvel apresentar esses tópicos de f́ısica moderna e contemporânea, para

alunos nessa fase escolar, é fundamental buscar uma sequência didática que possibilite intro-

duzir esses conceitos [1]. Nesse caso optou-se por não apresentar as equações de campo de

Einstein, pois as mesmas dependem de conceitos matemáticos, que alunos nessa fase escolar

normalmente desconhecem.

A apostila abre muitas possibilidades de apresentação da estrutura dos buracos negros e

dos buracos de minhoca para os alunos do ensino médio. Por esse fato, incentiva-se que o

professor, busque a partir da leitura da apostila, uma sequência de aulas apropriada a turma
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onde pretende-se aplicar esse produto educacional.

O produto educacional foi idealizado, para que os alunos fizessem uma leitura orientada

pelo professor. A metodologia a partir da qual acredita-se que a aplicação desse produto

educacional torna-se mais efetiva é o ESM, que será apresentada abaixo.

A.2 Guia do professor

Este produto educacional possui uma grande quantidade de conteúdos, o professor deve

buscar uma sequência didática, apropriada a sua realidade. Para buscar uma sequência

didática que amplifique o aprendizado dos seus alunos, o professor deve inicialmente realizar

a leitura de todo o produto educacional, e em caso de dúvidas buscar as referências citadas

no final de cada caṕıtulo.

O professor deve certificar-se também que está plenamente confortável em trabalhar com a

metodologia ”ensino sob medida” em sua sequência didática. Ao utilizá-la, o professor notará

uma mudança radical na dinâmica de suas aulas. Deve planejar o curso com antecedência e

ser extremamente organizado, visto que o processo de avaliação é constante, tanto na etapa

preparatória quanto nos exerćıcios de aprofundamento.

Uma sequência didática bem elaborada e o domı́nio pleno da metodologia, podem tornar

a aplicação do produto educacional ainda mais eficiente.

A.3 Objetivo dos conteúdos de F́ısica

Nessa seção são explicados o motivo dos caṕıtulo possúırem essa ordem, o sentido dos

conceitos presentes em cada caṕıtulo, o tempo necessário para abordagem de cada caṕıtulo e

o que se pretende desenvolver nos alunos.

No primeiro caṕıtulo é apresentada a teoria da relatividade restrita. No produto educacio-

nal é apresentada exclusivamente a cinemática relativ́ıstica. A ideia é trabalhar a relatividade

restrita, pois a partir dela se obtêm de forma um pouco mais simples o conceito do tempo

relativo. A partir dela também, é posśıvel compreender o quadrado do intervalo entre eventos

∆s2, conceito esse que será fundamental no caṕıtulo final, pois é a partir dele que se mostra

a métrica de Schwarszchild e a nova interpretação de gravidade.

Com esse caṕıtulo é posśıvel desenvolver a primeira noção de dilatação do tempo na cabeça

do aluno, através da demonstração do fator de Lorentz. Além de apresentar o quadrado do

intervalo entre eventos, associando-o com a distância entre dois pontos, mostrando dessa

forma a relação entre um conceito conhecido pelo aluno, e um novo conceito.

No segundo caṕıtulo é apresentada a gravitação newtoniana, que é um tópico presente

no curŕıculo do ensino médio. Com base na mecânica newtoniana é apresentada a ”estrela

escura” de Michell, que representa uma primeira ideia do que é um buraco negro. Esse é um
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exemplo importante, pois os alunos do ensino médio possuem o conhecimento necessário para

compreendê-lo. No final do primeiro caṕıtulo é apresentada a formação de um buraco negro,

como a ”morte” de uma estrela. O primeiro caṕıtulo serve como motivação para o curso que

o professor pretende apresentar, pois são tópicos simples (no ńıvel apresentado no produto

educacional), e interessantes.

Com esse caṕıtulo é posśıvel desmistificar na cabeça do aluno, como se dá a formação de

um buraco negro, além de conceituar com a mecânica newtoniana os buracos negros.

No terceiro caṕıtulo aparece a relatividade geral, apresenta-se o prinćıpio de equivalência,

para a partir dele mostra-se as alterações que o campo gravitacional causa nas ondas ele-

tromagnéticas. Com essa ideia demonstra-se a dilatação gravitacional do tempo. Com a

dilatação gravitacional do tempo e o quadrado do intervalo entre eventos, mostra-se a curva-

tura do espaço-tempo. A partir da curvatura do espaço-tempo o aluno passa a ter uma nova

noção do significado de gravidade.

Com o terceiro caṕıtulo, desenvolve-se uma nova visão a respeito da gravitação. O aluno

toma contato direto com o desenvolvimento do pensamento humano, facilitando assim se

entendimento através dos experimentos.

Esses são os meios para se explicar a estrutura dos buracos negros e dos buracos de

minhoca, no caṕıtulo final.

Se por um acaso o professor optar por não incluir algum conteúdo de f́ısica clássica dire-

tamente em sua sequência de aulas, sugere-se que ao menos peça a leitura dos mesmos para

os seus alunos, mesmo que os tópicos não constem de forma direta na etapa preparatória.

O professor também deve ser cuidadoso ao elaborar suas exposições, cuidando para que as

mesmas não sejam muito longas, respeitando a metodologia na qual a apostila foi pensada.

O tempo mı́nimo que deve ser dado a cada uma das seções, segundo o autor, está especi-

ficado na tabela A.1.

Dessa forma, entende-se que o professor necessitará de 14 aulas, para realizar o trabalho,

caso opte por cumprir todos os caṕıtulos do livro.

A.4 Ensino sob medida

A metodologia escolhida, foi o “Just in Time Teaching” (Ensino Sob Medida - ESM) [10],

por se tratar de uma metodologia, na qual o aluno sempre se prepara antes do encontro

presencial com o professor. A preparação significa que o aluno irá estudar o assunto da aula,

antes que a mesma comece.

Esse estudo é orientado pelo professor, que envia referências para que seu aluno leia, assista

e teste o que aprendeu antes do encontro presencial. Esse processo anterior a aula é chamado

de etapa preparatória. Para a realização da etapa preparatória é enviado para os alunos via

e-mail um warm-up (exerćıcio de aquecimento) composto por três partes:
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seção ou subseção número de aulas
Teoria da gravitação de Newton leitura realizada pelos alunos
Estrelas escuras 1 aula
Formação dos buracos negros 1 aula
Prinćıpio da relatividade de Galileu leitura realizada pelos alunos
Simultaneidade 1 aula
Os postulados da relatividade restrita e o fator de Lorentz 1 aula
Contração do comprimento 1 aula
Tempo próprio, comprimento próprio e o problema do muon leitura realizada pelos alunos
Adição de velocidades leitura realizada pelos alunos
O espaço-tempo 1 aula
Cones de luz e diagramas de espaço-tempo 1 aula
Prinćıpio de equivalência e o desvio da trajetória causado
por um corpo massivo 1 aula
Dilatação gravitacional do tempo e as diversas formas do
efeito Doppler 1 aula
Curvatura do espaço-tempo 1 aula
Aplicação da teoria da relatividade leitura realizada pelos alunos
Principais aspectos dos buracos negros 1 aula
Caracteŕısticas gerais dos buracos negros, buracos
negros estáticos 1 aula
Buracos negros em rotação 1 aula
Buracos de minhoca 1 aula

Tabela A.1: Número de aulas para cada seção ou subseção
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1. Leitura de um tópico da apostila;

2. Visualização de um v́ıdeo sobre o tópico lido na apostila;

3. Responder um breve questionário;

Após cumprir as três tarefas o aluno envia as respostas por e-mail para o professor. O

professor prepara sua explanação, para o momento do encontro presencial baseando a mesma

nos tópicos em que os alunos apresentaram maior dificuldade durante a etapa preparatória

[11].

O prazo estipulado previamente para a realização das tarefas variava de 4 a 7 dias.

Solicitava-se uma data de entrega, com um intervalo de tempo suficiente para o professor

realizar a leitura das respostas e preparar a aula baseando-se nos pontos em que os alunos

apresentaram maior dificuldade.

No encontro presencial, o professor iniciava o mesmo realizando a leitura de duas respostas

de uma das perguntas do warm-up [8]. É importante que uma das respostas escolhidas esteja

correta, enquanto a outra esteja errada. Encerrada a leitura, o professor dirigia-se a sua turma

solicitando-lhes que erguessem as mãos para a primeira leitura, caso julgassem-a verdadeira,

ou mantivessem abaixadas, caso julgassem a segunda leitura como verdadeira.

Para certificar-se de que os alunos realmente entenderam a etapa preparatória, um aluno

que acertou a resposta era escolhido para justificar sua escolha, falando para toda a turma, o

que motivou sua resposta [11]. Caso houvesse algum eqúıvoco por parte do aluno escolhido,

o professor poderia dirigir-se a turma, solicitando que alguém complementasse, ou corrigisse

o colega. Uma outra opção é o próprio professor corrigir o eqúıvoco.

Essa etapa inicial dura de 8 a 20 minutos. No momento posterior da aula o professor

realiza uma explanação, onde devem ser tratados os pontos nos quais os alunos apresentaram

maior dificuldade da etapa preparatória. Normalmente são os aspectos matemáticos formais,

pois são aqueles nos quais a maioria dos alunos possuem dificuldade de estudar sozinhos [12].

Encerrada a explanação os alunos devem realizar uma atividade em grupo na sala de aula,

com alguma questão mais complexa do que as resolvidas na etapa preparatória [12].

O trabalho deve ser realizado dessa forma, o aluno se familiarizava com o tópico estudado

realizando a leitura, aprofunda seu conhecimento assistindo ao v́ıdeo, e testa o que realmente

assimilou respondendo ao questionário. Todo esse processo, que o ESM realiza fora da sala

de aula, demora algumas horas. No processo tradicional, o aluno muitas vezes vai realizar

a verificação do que realmente entendeu apenas no momento da avaliação, e há casos em

que a avaliação demora um mês. A proposta do ESM é manter o aluno refletindo sobre as

questões semanalmente. Uma outra vantagem são as respostas rápidas que o aluno recebe

toda a semana o que auxilia na motivação.
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A.4.1 Plano de aula

O professor deve realizar a leitura do produto educacional, antes de utilizá-lo em sala de

aula. Após a realização da leitura, o professor deve pensar em uma sequência didática que

melhor se aproxime de sua realidade [5]. O número de aulas dispońıveis para a realização da

atividade, os recursos dispońıveis em sua escola (internet, por exemplo) [12], as atividades

que serão utilizadas para avaliar os alunos, são precauções que o professor precisa ter antes

de elaborar sua sequência didática.

A sequência didática deve possuir conteúdos que possibilitem aos alunos compreender

a estrutura dos buracos negros e dos buracos de minhoca. Além disso ela deve possuir,

estratégias e atividades, muito bem planejadas pelo professor, para facilitar o aprendizado

dos alunos [11]. Nesse sentido esse produto educacional está apoiado exclusivamente no ESM,

tanto do ponto de vista das estratégias, quanto das atividades.

A primeira sequência de aulas utilizada como exemplo, não utiliza a relatividade restrita,

e mesmo assim ao final da mesma nota-se que os conteúdos apresentados possibilitam ao

indiv́ıduo a compreensão da estrutura dos buracos negros e dos buracos de minhoca.

A segunda sequência de aulas possui identidade similar a que foi utilizada para elaborar o

produto educacional. Se o professor possuir tempo o suficiente e os recursos necessários, sem

dúvida deve sempre optar pela segunda sequência didática.

São colocados dois exemplos de sequência de aulas elaborados a partir da leitura do pro-

duto educacional.

Sequência de aulas I:

1. Velocidade de escape e estrelas escuras

2. Formação e morte de estrelas

3. Caracteŕısticas e detecção dos buracos negros

4. O espaço-tempo e o desvio gravitacional sofrido pelas ondas eletromagnéticas

5. Espaguetificação e a dilatação gravitacional do tempo

6. Singularidades e ergosfera

7. Buracos de minhoca e as viagens no tempo

Sequência de aulas II:

1. Introdução aos buracos negros e buracos de minhoca

2. Simultaneidade e as transformações de Lorentz

3. Dilatação do tempo
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4. Contração do comprimento

5. O problema do muon e o tempo próprio

6. Diagramas de espaço-tempo, cones de luz e causalidade

7. Formação e morte de estrelas

8. Prinćıpio de equivalência e o desvio gravitacional da luz

9. As diversas formas do efeito Doppler

10. Velocidade de escape e as estrelas escuras

11. O buraco negro de Schwarzschild

12. Buracos de minhoca

As duas sequências de aulas expostas, não levam em consideração a etapa preparatória.

Aqui constam apenas os conteúdos que serão trabalhados nos encontros presenciais. Os

conteúdos do produto educacional, que não constam nos planos de aulas, são conteúdos que

não serão abordados de forma direta nos dois exemplos acima citados.

Com a elaboração do plano de aulas, devem ser planejadas as atividades da etapa prepa-

ratória e as questões de aprofundamento.

A.5 Sequência didática

Para orientar o professor de forma mais efetiva, a segunda sequência didática, que foi

aplicada uma vez, será tomada como exemplo. A sequência didática deve possuir as seguintes

aulas:

1. Introdução aos buracos negros e buracos de minhoca

2. Simultaneidade e as transformações de Lorentz

3. Dilatação do tempo

4. Contração do comprimento

5. Diagramas de espaço-tempo, cones de luz e causalidade

6. Avaliação 1

7. Formação e morte de estrelas

8. Prinćıpio de equivalência e o desvio gravitacional da luz
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9. As diversas formas do efeito Doppler

10. Velocidade de escape e as estrelas escuras

11. O buraco negro de Schwarzschild

12. Buracos de minhoca

13. Avaliação 2

Para cada uma das aulas citadas acima, com exceção das avaliações e da aula introdutória,

o professor deve preparar um warm-up.

O encontro presencial é separado em 3 momentos, de acordo com o ESM [9]:

1. Leitura das respostas dos warm-up duração de 8 - 20 minutos.

2. Explanação do professor duração de 10 - 15 minutos

3. Resolução do exerćıcio de aprofundamento em grupo duração de 10 - 15 minutos.

Todas as aulas, com exceção das avaliações e da aula introdutória, devem seguir esse padrão

independentemente do tema abordado.

Nas aulas destinadas para as avaliações sugere-se a utilização de seminários. O primeiro

seminário com tema previamente determinado pelo professor, e o segundo seminário aberto

aos alunos a escolha do tema, pois trata-se do encerramento do processo.

A.6 Etapa preparatória

A etapa preparatória, corresponde ao conjunto de informações que o aluno estuda, antes do

encontro presencial, também chamado de warm-up. Nesse apêndice são colocados os warm-up

trabalhados na sequência didática especificada no texto acima [10].

Normalmente essa etapa deve ser composta por questões simples, com o objetivo do aluno

realizá-las em casa, deixando para a questão de aprofundamento, a maior dificuldade. A

questão de aprofundamento deve ser realizada em grupo dentro da sala de aula.

A.6.1 Aula: Simultaneidade e as transformações de Lorentz

Warm-up Simultaneidade e as transformações de Lorentz

Assista aos v́ıdeos, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data x/y/z,

por email.

1) Assista aos v́ıdeos: v́ıdeo1 https : //youtu.be/wteiuxyqtoM

e v́ıdeo2 https : //youtu.be/G5JdPCatV Kg.
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2) Faça a leitura das seções:

- Simultaneidade;

- Os postulados da relatividade restrita

- O fator de Lorentz;

3) Responda as questões abaixo.

i) O que são eventos simultâneos?

ii) Qual grandeza é absoluta, para que seja posśıvel obter o fator de Lorentz γ?

iii) Com base no fator de Lorentz, γ, explique o motivo dos fenômenos relativ́ısticos não serem

notados pelos seres humanos em situações do cotidiano.

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso

afirmativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1. A não simultaneidade ao escutar um trovão após ter visto o relâmpago é análoga à não

simultaneidade relativ́ıstica?

A.6.2 Aula: Dilatação do tempo

Warm-up Dilatação do tempo

Assista ao v́ıdeo, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data x/y/z,

por email.

1) Assista ao v́ıdeo: v́ıdeo https : //youtu.be/svwWKi9sSAA.

2) Faça a leitura das seções:

- Os postulados da relatividade restrita;

- O fator de Lorentz;

- Tempo próprio;

3) Responda as questões abaixo.

i) Quais são os postulados da relatividade restrita?

ii) Por qual motivo a dilatação do tempo não é verificada em situações do cotidiano?

iii) O que acontece com o fator de Lorentz γ, se um objeto hipotético, possuir velocidade

superior a c?

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso afir-

mativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1. A dilatação temporal significa que o tempo de fato passa mais lentamente em sistemas em

movimento, ou o tempo apensar parece passar mais lentamente?

2.Suponha que uma espaçonave viaje com velocidade 0, 6c em relação ao planeta Terra,

quando realiza uma viagem de ida e volta a um determinado planeta. Supondo que os tempos

de aceleração e desaceleração são desprezados e que a viagem durou 10 anos, medidos por um
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astronauta dentro da nave. Quanto tempo passou no planeta Terra?

A.6.3 Aula: Contração do comprimento

Warm-up Contração do comprimento e o problema do muon.

Assista ao v́ıdeo, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data x/y/z,

por email.

1) Assista ao v́ıdeo: v́ıdeo https : //youtu.be/FPzGAksFCbs.

2) Faça a leitura das seções:

- Contração do comprimento;

- Comprimento próprio;

- O problema do muon;

3) Responda as questões abaixo.

i) Por qual motivo a contração do comprimento não é verificada em situações do cotidiano?

ii) A contração do comprimento ocorre nas três dimensões (x, y, z), isto é o corpo contrai na

altura, largura e profundidade?

iii) Quais fenômenos justificam o fato de muitos muons serem detectados na superf́ıcie da

Terra?

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso

afirmativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1. A contração do comprimento significa que o comprimento de fato diminui em sistemas em

movimento, ou o comprimento apenas parece ter diminúıdo?

2. Uma nave espacial possui 25m de comprimento quando está em repouso. Ela se desloca

com velocidade v, em relação a uma plataforma espacial, que possui 50 m de comprimento,

medido por um astronauta, em repouso em relação a plataforma. O mesmo astronauta, possui

um equipamento capaz de medir o comprimento de objetos que se deslocam em velocidades

elevad́ıssimas, e verifica que a nave espacial está na verdade com 20m de comprimento. De-

termine o valor da velocidade v da nave espacial, no momento em que ela passa pela estação

espacial.

A.6.4 Aula: Diagramas de espaço-tempo, cones de luz e causali-

dade

Assista aos v́ıdeos, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data

x/y/z, por email.

1) Assista aos v́ıdeos: v́ıdeo1 e https : //youtu.be/8TXGsOIylp0

v́ıdeo2 https : //youtu.be/h2SksOheWf8
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2) Faça a leitura das seções.

-O espaço-tempo;

-Diagramas de espaço-tempo;

-Cones de luz;

3) Responda as questões abaixo.

i) Qual o significado de um ponto dentro de um cone de luz?

ii) Qual o significado de um ponto abaixo do cone de luz?

iii) Como relacionamos o cone de luz com o tempo?

iv) Com o diagrama de espaço-tempo, ficou mais fácil entender a contração do espaço e a

dilatação do tempo?

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso

afirmativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1. Explique o que é o quadrado do intervalo entre eventos ∆s2.

A.6.5 Aula: Formação e morte de estrelas

Assista ao v́ıdeo, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data

x/y/z, por email.

1) Assista aos v́ıdeos: v́ıdeo1 https : //youtu.be/4xIQGbY ur9Q

e v́ıdeo2 https : //youtu.be/8grTbzAo0PA

2) Faça a leitura da seção .

- Formação de buracos negros;

3) Responda as questões abaixo.

i) Qual mecanismo as estrelas utilizam para brilhar?

ii) O que é o equiĺıbrio hidrostático?

iii) O que é uma supernova?

iv) Todas as estrelas podem virar um buraco negro?

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso afir-

mativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1. O que é o colapso gravitacional e em qual circunstância ele ocorre?

A.6.6 Aula: Prinćıpio de equivalência e o desvio gravitacional da

luz

Assista aos v́ıdeos, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data

x/y/z, por email.
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1) Assista aos v́ıdeos: v́ıdeo1 https : //youtu.be/id70E3MrEx0

e v́ıdeo2 https : //youtu.be/LV GAKbRdKcY

2) Faça a leitura das seções .

-Prinćıpio de equivalência;

-Desvio na trajetória da luz causado por um corpo massivo;

3) Responda as questões abaixo.

i) Qual a relação entre a massa gravitacional e a massa inercial?

ii) Como ocorreu a comprovação da teoria da relatividade Geral?

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso afir-

mativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1.Como a observação do eclipse ajudou na validação da teoria da relatividade geral?

A.6.7 Aula: As diversas formas do efeito Doppler

Assista aos v́ıdeos, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data

x/y/z, por email.

1) Assista aos v́ıdeos: v́ıdeo1 https : //youtu.be/BRw6ox3dGcA

e v́ıdeo2 https : //youtu.be/6tbCk4Tk10

2) Faça a leitura das seções .

-Dilatação gravitacional do tempo;

-As diversas formas do Efeito Doppler;

3) Responda as questões abaixo.

i) Por qual motivo não se percebe alteração da frequência da luz, causada pelo campo gravi-

tacional?

ii) Por qual motivo não se percebe a alteração do tempo causada pelo campo gravitacional

dentro do planeta Terra?

iii) O tempo passa mais lentamente, próximo ou distante de um corpo massivo, quando se

compara as duas situações? 4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a

leitura do texto? Em caso afirmativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1.Suponha que um feixe de luz vermelha (f0 = 400THz, onde 1THz = 1× 1012Hz) parte em

direção a um observador em repouso no solo. Supondo g = 10, 0m/s2 constante, qual deve

ser a distância percorrida por esse feixe, para que o observador no solo receba-o com a cor

violeta (f = 780THz)?

2. A que distância deve-se se ficar de um corpo com massa 1, 0 × 1042kg, para que a razão

entre os intervalos de tempos ∆tdistante

∆tproximo
= 2?
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A.6.8 Aula: Velocidade de escape e as estrelas escuras

Assista ao v́ıdeo, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data

x/y/z, por email.

1) Assista ao v́ıdeo: v́ıdeo https : //youtu.be/lnV CwODQI2U

2) Faça a leitura das seções .

-Gravitação de Newton;

-Estrelas escuras;

- Aplicação da teoria da relatividade GPS;

3) Responda as questões abaixo.

i) O que significa a velocidade de escape?

ii) O que é uma estrela escura?

iii) Qual a relação entre a velocidade de escape e as estrelas escuras?

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso

afirmativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1. Com qual velocidade um corpo de 4,0kg de massa, deve ser arremessado radialmente a

partir da superf́ıcie de um planeta, cujo a massa vale 4× 1028kg, para conseguir escapar para

o universo? Adote: raio do planeta 4000km.

A.6.9 Aula: O buraco negro de Schwarzschild

Assista aos v́ıdeos, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data

x/y/z, por email.

1) Assista aos v́ıdeos: v́ıdeo1 https : //youtu.be/MTY 1Kje0yLg

e v́ıdeo2 https : //youtu.be/brmjWY Qi2UM .

2) Faça a leitura das seções.

- Curvatura do espaço-tempo;

- Principais aspectos dos buracos negros;

- Caracteŕısticas gerais dos buracos negros;

- Buracos negros estáticos

3) Responda as questões abaixo.

i) O que é a gravidade na teoria da relatividade Geral?

ii) O que é um buraco negro?

iii) Por qual motivo nem mesmo a luz escapa de um buraco negro?

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso afir-

mativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1. O que é o horizonte de eventos?
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2. Calcule o raio de Schwarschild para o Sol?

A.6.10 Aula: Buracos de minhoca

Assista aos v́ıdeos, leia um trecho da apostila e responda as questões abaixo até a data

x/y/z, por email.

1) Assista aos v́ıdeos: v́ıdeo1 https : //youtu.be/P tA7O3AOCPU

e v́ıdeo2 https : //youtu.be/9P6rdqiybaw

2) Faça a leitura da seção.

- Buraco de minhoca

3) Responda as questões abaixo.

i) Os buracos de minhoca já foram encontrados?

ii) O buraco de minhoca possui alguma relação com o buraco negro?

4) Você ficou alguma dúvida após a observação do v́ıdeo e a leitura do texto? Em caso afir-

mativo, transcreva-a.

Questão de aprofundamento

1. O que é um buraco de minhoca?
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A.7 Conteúdo abordado

A.7.1 Teoria da Relatividade Restrita

A.7.1.1 Introdução

A teoria da relatividade restrita, ou teoria da relatividade especial, trouxe para a f́ısica

soluções, para problemas dif́ıceis de se imaginar. A principal base dessa teoria, está na

propagação das ondas eletromagnéticas, que sempre (ou quase sempre) são retiĺıneas e com

velocidade constante no vácuo. Alguns importantes f́ısicos, como Hendrik Antoon Lorentz

, Francis Scott Key Fitzgerald e Jules Henri Poincaré já haviam percebido que, se a veloci-

dade da luz possui valor constante, e se todos os referenciais são equivalentes, o espaço e o

tempo acabam se adequando às condições impostas pela constância da velocidade da luz. No

entanto, diante da estranheza que esse resultado lhes causava, nenhum desses acreditou na

verdadeira realidade f́ısica dessas conjecturas. O primeiro a defender e organizar essas ideias,

por realmente não acreditar que existia um referencial privilegiado, para o qual as leis f́ısicas

são válidas foi Albert Einstein, em 1905. Parece essa ter sido a escolha certa, pois afinal de

contas ele ganhou muito respeito na comunidade cient́ıfica, e o aumento da tecnologia tem

mostrado que o conceito possui realidade f́ısica. Ao longo desse caṕıtulo serão tratados alguns

desses conceitos.

A.7.1.2 Prinćıpio da relatividade de Galileu

Esse é um dos conceitos mais importantes da mecânica clássica, foi postulado por Galileu

Galilei, e com base nesse prinćıpio é posśıvel notar a diferença entre repouso e movimento.

O primeiro ponto importante é que ambos os estados são relativos e não absolutos. Para

saber se o estado de um corpo é de movimento ou de repouso, é necessário um ponto de

referência, ou seja um referencial inercial. Imagine a situação, na qual o leitor se encontra

dentro de um barco, que está percorrendo um rio perfeitamente retiĺıneo e sem pedras, como

saber se o barco está ou não em movimento? Simples. Olhe para os lados! Ao realizar esse

simples experimento, o leitor descobre muitas coisas. Primeiro, se houver um grande número

de árvores equidistantes à margem do rio, se o intervalo de tempo decorrido entre a passagem

de árvores é constante, significa que o barco realiza movimento uniforme. Se você sempre

observa a mesma árvore, significa que você está parado, se o número de árvores que passa

pelo leitor, em um certo intervalo de tempo está aumentando, significa que seu movimento é

acelerado. Nesse caso, de forma intuitiva, as árvores representam um sistema de referencial

inercial.

Um outro exemplo, quando uma pessoa está dentro de um vagão de metrô, sentada sobre

uma poltrona, ela está parada ou em movimento? Uma boa resposta é que está parada e em

movimento! Se ela está sentada na cadeira do metrô e a velocidade do metrô é de 60km/h,
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por exemplo, a pessoa possui os mesmos 60km/h, a grande questão é, esses 60km/h são

relativos a qual referencial inercial? O metrô se movimenta sobre os trilhos, ou seja, os seus

60km/h estão associados ao estado dos trilhos. Pode-se imaginar, por exemplo, que o metrô

fica parado e os trilhos passam por baixo do mesmo como se fossem uma esteira, nesse caso

o trem estaria parado e os trilhos se movimentariam. Mesmo assim haveria um estado de

movimento no sistema metrô trilho. Para facilitar a análise coloca-se os trilhos em repouso,

para que o estado de movimento seja do metrô, dessa forma relativamente aos trilhos, a pessoa

que está dentro do metrô, está em movimento. Mas e o estado de repouso, será em relação a

que? O estado de repouso da pessoa é em relação ao metrô, pois se a pessoa está sentada, a

cadeira não se movimenta em relação ao metrô, logo a pessoa está em movimento em relação

ao trilho e em repouso em relação ao metrô.

Para definir o que é um referencial inercial de forma concreta, utiliza-se a seguinte de-

finição: É um sistema de referência em que corpos livres não têm o seu estado de movimento

alterado a não ser que haja sobre eles uma força externa [15] . Além do estado de movimento

ser relativo, a trajetória também é relativa, ou seja, uma pessoa que está parada em relação

a um referencial, mas em movimento em relação a outro referencial pode discordar sobre a

trajetória de um determinado objeto. Se em um referencial a trajetória é uma reta, para outro

referencial o movimento pode ser uma parábola. Suponha que uma pessoa A está dentro de

um barco em movimento, a pessoa se encontra no alto do mastro do barco. Ela está sendo

observada por outras duas pessoas, B que também está dentro do barco e C, que está fora do

barco e em repouso em relação ao solo. Se a pessoa A, deixar cair um objeto, por exemplo,

uma bola, a pessoa B, verá a bola cair, cada vez mais rápido até atingir o solo, como ilustrado

na figura A.1.

Figura A.1: Imagem ilustrativa da queda livre de um corpo vista por um observador dentro
do barco [55]

Para o rapaz C, a bola terá duas velocidades, pois C verifica a bola com a velocidade

horizontal do barco, logo ele verifica tudo aquilo que está dentro do barco com a velocidade

do mesmo. Sendo assim, a bola em queda, será vista por C com duas velocidades, a da

queda e a do barco, uma vertical e uma horizontal. Quando se realiza a soma vetorial das

velocidades, verifica-se que o vetor resultante observado por C é diferente do vetor resultante
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visto por B, o vetor visto por C é ligeiramente inclinado para horizontal, o que causa uma

trajetória diferente vista por ele, como na figura A.2.

Figura A.2: Imagem ilustrativa da queda livre de um corpo vista por um observador fora do
barco [55]

Esse exemplo mostra que existe uma diferença na trajetória, causada pela diferença na

velocidade, ou seja, a velocidade também é relativa. Para se pensar na velocidade como uma

grandeza relativa, basta imaginar que uma pessoa está em seu carro X e planeja alcançar o

carro Y da frente, ambos deslocam-se na mesma direção e sentido em uma estrada perfeita-

mente retiĺınea e supõe-se que a velocidade de X é de 60km/h e que a velocidade do carro Y

é de 50km/h. É fácil notar que após 1hora, X terá percorrido 60km, enquanto Y terá andado

50km, ou seja, a cada 1hora X desloca-se 10km a mais que Y , ou ainda a velocidade de X

em relação a Y é de 10km/h. A equação que representa essa situação, é a seguinte,

vrelativo = |Vx − Vy|. (A.1)

Portanto, já é posśıvel notar a importância do referencial inercial, pois sem defini-lo de forma

adequada a tarefa de verificar se um corpo está, ou não em movimento torna-se imposśıvel.

Além disso, foi posśıvel verificar que trajetória e velocidade dependem do observador, ou

do referencial adotado, o único conceito absoluto é o tempo, esse permanece o mesmo para

qualquer observador e sistema de referência. O fato do tempo deixar de ser absoluto, é a

situação que causa maior desconforto no estudante que inicia seus estudos sobre a teoria da

relatividade restrita.

A.7.1.3 Os postulados da relatividade restrita

A f́ısica no final do século XIX e no ińıcio do século XX, tentava resolver alguns pro-

blemas, afim de tornar os prinćıpios mais gerais, como por exemplo Maxwell que associou o

magnetismo com a eletricidade, dando origem ao eletromagnetismo. No entanto havia uma

incompatibilidade entre a lei da propagação da velocidade da luz, e o prinćıpio da relatividade.

Supondo um experimento mental, no qual um observador consegue viajar paralelamente a um

feixe de luz, com velocidade c. O que esse observador verificaria ao tentar observar o feixe
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de luz? Ele observaria um feixe de luz em repouso em relação a si mesmo. Esse resultado

viola a lei de indução de Faraday e a lei de indução de Maxwell D. Uma onda eletromagnética

propaga-se no espaço-tempo independentemente do meio no qual está inserida em virtude da

variação do módulo do ~E (vetor campo elétrico), que gera ∆ΦB (variação do fluxo de campo

magnético), e da ~B (vetor campo magnético), que gera ∆ΦE (variação do fluxo de campo

elétrico). Se o feixe de luz está em repouso em relação a um único observador, para ele o

feixe não existiria, o que seria um absurdo. Para que um feixe de luz exista, ele deve se

movimentar com v = c. Isso significa que c é uma velocidade diferente das demais, e necessita

de um conceito mais geral para acomodar as leis da f́ısica.

Notando esse e outros problemas, Einstein propôs os dois postulados da teoria da relati-

vidade restrita, que são:

1. As leis f́ısicas são as mesmas para todo e qualquer referencial inercial;

2. A velocidade da luz é constante para todo e qualquer referencial inercial;

Esses dois postulados modificam o prinćıpio da relatividade de Galileu tornado-o mais

amplo. A principal modificação, está no fato do tempo deixar de ser absoluto. Como visto

na relatividade da simultaneidade, o mesmo evento visto de diferentes referenciais inerciais

ocorrem em momentos diferentes, esses momentos estão associados aos intervalos de tempo

entre o ińıcio e o fim do evento, ou seja, o tempo passa de forma diferente para referenciais

inerciais diferentes. Essa é uma consequência do segundo postulado da relatividade restrita,

quando a velocidade da luz para diferentes observadores é constante.

A.7.1.4 Simultaneidade

A simultaneidade, refere-se a situações nas quais observadores diferentes, em posições

diferentes e referenciais diferentes, observam o mesmo evento ao mesmo tempo, isso significa

que o evento é simultâneo para os dois observadores. Um exemplo é a situação na qual dentro

de um corredor escuro, existe dentro de uma casa de vidro (perfeitamente transparente). Nessa

situação, haverá duas pessoas equidistantes de uma lâmpada (posicionada dentro do corredor),

uma pessoa, A dentro da casa, e uma pessoa, B, fora da casa. Se forem desconsiderados a

refração, e uma terceira pessoa acender essa lâmpada, as duas pessoas serão atingidas pela

luz oriunda da lâmpada, ao mesmo tempo, logo o evento ”ser atingido pela luz oriunda da

lâmpada”, é simultâneo para as duas pessoas.

Se A por qualquer motivo se aproximar da lâmpada, a distância que o raio de luz precisará

percorrer para atingi-la, será menor, ou seja, ela receberá o feixe de luz antes, logo os eventos

não serão mais simultâneos para as pessoas A e B.

Com base no exemplo acima, o conceito de eventos simultâneos não é absoluto, dependendo

da posição entre a pessoa e o evento observado, os eventos serão ou não simultâneos para
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diferentes observadores. Portanto, já é posśıvel notar que a simultaneidade dos eventos é

alterada se houver movimento relativo entre o evento e o observador.

Na f́ısica clássica, existe um exemplo de um fenômeno que já da noção de que o movimento

relativo altera a medida do observador, trata-se do Efeito Doppler do som. Para entender um

pouco desse efeito que será muito enfatizado posteriormente, basta pensar em uma situação

onde uma ambulância se aproxima de um carro, quando o trânsito está parado. A medida em

que a ambulância vai se aproximando (com velocidade constante) o som fica cada vez mais

intenso e agudo para a pessoa parada no carro. O efeito Doppler trata da relação entre a

altura do som (frequência) e as velocidades da fonte (ambulância) e do ouvinte (a pessoa no

carro). Mas no caso do motorista que está em uma moto e consegue se afastar da ambulância,

o som fica cada vez menos intenso e mais grave.

Qual dos dois ouvintes está correto?

A resposta é que ambos estão corretos, pois o movimento relativo entre a fonte e o obser-

vador altera a frequência do som, logo aquele que se aproxima, ouvirá um som mais agudo, e

aquele que se afasta um som mais grave. Isso significa que pessoas em referenciais diferentes,

podem perceber um mesmo evento de um jeito diferente.

Para estudar esse fenômeno em termos da velocidade da luz, imagine um trem parado

em uma plataforma, em repouso em relação a plataforma. O trem possui um tamanho

que o armazena entre os pontos A e B que compõe suas extremidades, e uma pessoa ficará

posicionada no ponto médio entre A e B, que será chamado de M , como na figura A.3.

Serão colocados dois observadores, X dentro do trem e Y , fora do trem. O trem possui uma

Figura A.3: Imagem ilustrativa da concordância entre os observadores na ausência de movi-
mento

lâmpada na extremidade A, e uma lâmpada na extremidade B e a pessoa posicionada em

M , ao clicar em um interruptor, emite sinais elétricos que passam através dos fios, levando

o mesmo intervalo de tempo entre o apertar o botão e as lâmpadas acenderem. Se o trem

está em repouso, as frentes de onda oriundas das duas extremidades, deverão atingir X ao

mesmo tempo, pois ele está equidistante de ambas. Se o trem não sofre alteração em seu

tamanho, quando ele iniciar um movimento com velocidade constante e esse experimento

for novamente realizado, a pessoa X, novamente receberá as informações ao mesmo tempo,

logo esses eventos são simultâneos para uma pessoa nessa posição e nesse referencial. Se esse

experimento for analisado por uma pessoa que está em outro referencial inercial ,por exemplo
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a pessoa Y , ela terá impressão diferente da pessoa dentro do trem, mesmo que no ińıcio eles

estejam na mesma posição, em relação a plataforma. Se o trem se move no sentido de A, como

Figura A.4: Imagem ilustrativa da discordância entre os observadores na presença de movi-
mento

observado na figura A.4. A extremidade A se afastará da pessoa Y , enquanto a extremidade

B se aproximará, ou seja, a distância que o raio de luz oriundo de B, terá que percorrer,

será menor do que a distância que o raio oriundo de A. Nesse caso Y perceberá que o sinal

de luz emitido por uma lâmpada na extremidade B, vai chegar em X, antes do sinal de luz

emitido pela lâmpada posicionada na extremidade A. Logo ela não terá a impressão de que

os eventos são simultâneos. Dessa forma é posśıvel notar que o conceito de simultaneidade,

assim como os de velocidade e trajetória, estão vinculados à posição relativa do observador

em comparação com o evento, o que torna o conceito relativo, quando se assume os postulados

da teoria da relatividade restrita como verdadeiros.

A.7.1.5 O fator de Lorentz

Percebe-se naturalmente que o prinćıpio de relatividade de Galileu não explicaria a rela-

tividade da simultaneidade, por esse prinćıpio, os dois eventos deveriam ocorrer ao mesmo

tempo para os dois observadores, no entanto não é isso que se verifica, com base nos dois

postulados. A percepção de que os eventos levariam tempos diferentes para acontecer em

referenciais diferentes, ou seja, a noção de que o tempo não é absoluto, necessita de uma

transformação de referencial diferente daquela que foi utilizada na equação (A.1). Um jeito

simples de se respeitar os dois postulados e verificar que o tempo não é absoluto, se dá em

um outro experimento dentro de um trem.

Suponha que duas pessoas A e B, estão em diferentes referenciais inerciais, para facilitar

seria o mesmo trem que foi observado no exemplo da simultaneidade, ilustrado na figura

A.3. Dentro do trem está a pessoa A, que possui uma ponteira laser, para que seja posśıvel

verificar a trajetória do feixe de laser que sai pela parte frontal da ponteira, é colocado um

pouco de gelo seco no vagão do trem. No teto do trem existe um espelho que fica posicionado

exatamente sobre A. A pessoa B, está posicionada fora do trem e em repouso em relação ao
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solo, e pode observar A realizar o experimento com a ponteira, assim como a trajetória do

laser no gelo seco, como ilustrado na figura A.5.

Com o trem em repouso A mira a ponteira laser para o espelho e dispara o feixe, e verifica

que o mesmo foi refletido no espelho e voltou. Não é posśıvel verificar nenhum desvio, apenas

o que se vê, é um traço no ar, a noção que se têm em virtude de um ponto formado sobre A,

é que o feixe foi refletido pelo espelho e voltou sobre si mesmo. Nesse experimento, a pessoa

B que está fora do trem, fica com a mesma impressão, que A isso se dá pelo fato de não

haver movimento relativo entre as duas pessoas. Se o trem começa a se deslocar com uma

Figura A.5: Para um observador dentro do trem [56].

velocidade constante v, em relação ao solo, como ilustrado na figura A.6, a pessoa A, também

se deslocará com velocidade v, assim como a ponteira laser e o feixe de luz emitido. Mas a

velocidade de A, e da ponteira, em relação ao trem continuam sendo zero. Se eles possuem

velocidade v em relação ao solo, eles possuem velocidade v em relação a B, ou seja, se há

movimento relativo entre fonte e observador, tal qual foi verificado no efeito Doppler do som e

respeitando os dois postulados da teoria da relatividade restrita, essas pessoas deverão obter

resultados diferentes com relação a observação do mesmo evento. Nesse caso A, continuaria

vendo exatamente a mesma coisa, um traço retiĺıneo, vertical, já B, veria um triângulo, como

o ilustrado na figura A.6.

Figura A.6: Para um observador fora do trem [56] .

A priori, esse exemplo vai de encontro com o exemplo do barco, no entanto é necessário

se levar em conta os dois postulados da relatividade restrita, principalmente àquele que trata

a constância de c para todo e qualquer referencial inercial. Se esse problema for analisado

por essa lógica, é necessário um outro jeito para medir o tempo necessário para que os raios
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de luz realizem esse trajeto. Então supõe-se que cada observador possui um relógio muito

preciso. Será utilizado apenas o intervalo de tempo necessário para que o raio de luz atinja

o espelho no teto, ou seja, apenas meio triângulo da figura A.6 ou o triângulo retângulo da

figura A.7. Então é importante sincronizar os relógios de A e B, para que estejam marcando

Figura A.7: Metade do triângulo visto por um observador fora do trem

o mesmo horário quando o experimento começa, dessa forma quando o experimento terminar

cada um olhará para o seu relógio e dirá o que ele está marcando. O trem possui altura D,

que também representa a distância entre o feixe de luz e o espelho no teto. O intervalo de

tempo entre a emissão do feixe da ponteira Laser, até o instante em que o feixe incide no

espelho, para o observador A é dado por,

∆tdentro =
D

c
(A.2)

isolando D, obtêm-se,

D = c∆tdentro (A.3)

A pessoa B, que conhece a velocidade do trem, observou uma trajetória como a exposta na

figura A.6, verificou um deslocamento horizontal x percorrido pela luz. Sendo y a distância

percorrida pelo trem, como pode ser observado na figura A.7, nesse caso o tempo que B mediu

é,

∆tfora =
x

c
(A.4)

isolando x,

x = c∆tfora. (A.5)

A velocidade v do trem somente pode ser percebida por um observador do lado de fora do

trem, sendo assim seu tempo é medido a partir desse referencial inercial, logo,

∆tfora =
y

v
. (A.6)

Isolando y desta última equação, tem-se

y = v∆tfora. (A.7)

Como a figura A.7 é um triângulo retângulo, é válido o teorema de Pitágoras, portanto,

x2 = y2 +D2. (A.8)
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Quando relaciona-se a distância percorrida pelo raio de luz no referencial da pessoa B, a

equação (A.5), com a distância percorrida pelo raio de luz, para a pessoa A, equação (A.3),

com a distância percorrida pelo trem em relação a uma pessoa que está fora do trem na

equação (A.7). Substituindo essas três equações na equação (A.8),

c2 ∆t2fora = v2 ∆t2fora + c2 ∆t2dentro

c2 ∆t2dentro = c2 ∆t2fora − v2 ∆t2fora

c2 ∆t2dentro = ∆t2fora (c2 − v2)

c2 ∆t2dentro = c2 ∆t2fora

(
1− v2

c2

)
Cancelando c2,

∆t2dentro = ∆t2fora

(
1− v2

c2

)

∆tdentro = ∆tfora

√(
1− v2

c2

)
Já é posśıvel notar que se os relógios de A e B estão inicialmente sincronizados, ao final do

experimento eles possuem uma diferença, exposta na equação (A.9). A razão entre os tempos

nos dois referenciais, é chamada de fator de Lorentz, e pode ser representada assim,

γ =

√(
1− v2

c2

)
. (A.9)

Diferentemente das transformações de Galileu, onde para descobrir a velocidade de um de-

terminado corpo em um outro referencial, bastava somar, ou subtrair velocidades, no caso

das transformações de Lorentz, o fator é o γ, a diferença entre os tempos em diferentes refe-

renciais, sempre será esse fator. Analisando a situação acima, nota-se que dentro do trem o

intervalo de tempo para que o fenômeno ocorra foi inferior quando comparado ao intervalo de

tempo que se passou para a pessoa fora do trem. Essa é uma implicação contra intuitiva da

relatividade restrita. Esse resultado nos causa muita estranheza, pois isso não é verificado em

nosso cotidiano, se por um acaso um cidadão que está atrasado para o seu trabalho e começa

a correr muito rápido, ainda assim chegará atrasado ao seu trabalho, o tempo não passará

mais devagar para ele!

O fator de Lorentz explica esse fenômeno, suponha que seja posśıvel manter uma velocidade

média de 10m/s(36km/h) (Poucas pessoas na história da humanidade conseguiram alcançar

essa velocidade, mas é apenas um exemplo com números fáceis), enquanto está atrasado para
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o trabalho, e que nessa velocidade demore 10 minutos para chegar até ele. Quanto tempo

demoraria em relação ao solo (referencial do chefe)?

∆tpessoa = ∆tchefe

√(
1− 102

(3× 108)2

)

600 = ∆tchefe

√(
1− 100

9× 1016

)
600 = ∆tchefe

√
(1− 0, 11× 10−14)

Quando se olha somente para dentro da raiz quadrada, não fica dif́ıcil de perceber que 1 -

10−14 será 1, e
√

1=1, portanto mesmo uma pessoa muito rápida não nota essa diferença no

tempo. Se o cidadão estiver em um carro muito rápido, por exemplo um piloto de corrida,

que pilota um carro a incŕıveis 360km/h, nesse caso a subtração será 1 - 10−12 que ainda

será 1! Nos grande vôos entre diferentes continentes, onde os aviões atingem velocidades de

900km/h, para facilitar as contas vamos supor que a velocidade do avião seja de 1080km/h

(300m/s), nesse caso tem-se

∆taviao = ∆tsolo

√(
1− 3002

(3× 108)2

)

∆taviao = ∆tsolo

√(
1− 9× 104

9× 1016

)
∆taviao = ∆tsolo

√
(1− 1× 10−12)

Ainda assim, não é posśıvel verificar esse efeito, é por conta disso que a ideia de que

o tempo não é absoluto é tão esquisita, muitos cientistas resistiram a essa ideia, mas será

adiante que a natureza respeita esse prinćıpio e hoje em dia os seres humanos já conseguiram

até algumas aplicações tecnológicas utilizando esses prinćıpios. Também é posśıvel notar que

o fator de Lorentz limita a velocidade, no sentido que é imposśıvel ultrapassar a velocidade

da luz. Se um corpo possui velocidade igual a c, a raiz quadrada vai para 0, e isso gera um

grande problema, mais para frente quando forem tratados os digramas de espaço-tempo será

mais fácil de entender esse limite, mas por hora ficamos apenas com a noção matemática a

respeito desse fato. Velocidades acima da velocidade da luz, levam para as ráızes negativas, é

posśıvel tirar a raiz quadrada de um número negativo, no entanto isso ocorre fora do universo

dos números reais, aparentemente quem se comporta dessa forma são part́ıculas chamadas de

táquions, que nunca foram detectadas e nem observadas.
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A.7.1.6 Tempo próprio

O tempo próprio possui uma definição intuitiva, embora os movimentos sejam relativos,

tal quais as mudanças de espaço tempo e as posśıveis trajetórias seguidas pelos corpos. No

caso do problema do múon visto na última seção, por exemplo, existe um movimento relativo

entre o muon e o solo, no entanto qualquer habitante da Terra, sabe que tendo o solo como

sistema de referência, este está em repouso e o muon em movimento. Portanto, nesse caso

o tempo que passa no referencial do muon em relação ao solo, é entendido como tempo o

próprio do muon. Um outro exemplo seria a situação onde um humano sincroniza seu relógio

com o de um amigo quando ambos estão na Terra. Se um deles conseguisse de alguma forma

utilizar um véıculo capaz de atingir velocidades relativ́ısticas (próximas de c), o relógio no

pulso do viajante, marcaria o seu tempo próprio.

∆τ =

√
1− v2

c2
∆t

∆τ é o intervalo de tempo entre dois eventos que ocorrem no referencial do relógio.

∆t é o intervalo de tempo num referencial inercial em relação ao qual o relógio tem

velocidade de módulo v.

A.7.1.7 Contração do espaço

Com o fator de Lorentz, os postulados da relatividade restrita, e os experimentos men-

tais sobre a relatividade da simultaneidade, a contração do espaço torna-se uma consequência

quase natural. Foi verificado que os efeitos da dilatação do tempo são impercept́ıveis no limite

de velocidade no qual os seres humanos vivem. Para facilitar o entendimento desse outro com-

plexo fenômeno, deve-se manter o exemplo da pessoa dentro do trem, e um observador externo

em repouso em relação ao solo observando esse movimento, no entanto agora a ponteira laser

não será mais necessária. Será verificada a distância que o trem irá percorrer em um certo

intervalo de tempo. Com o trem em repouso, a pessoa B que está fora do trem, fará duas

marcas externas ao mesmo, X e Y distantes 100m uma da outra. O observador A, dentro do

trem, que terá chão de vidro, e que possui acesso a cabine do maquinista, conseguirá verificar

o deslocamento do trem ao longo desse movimento. Esse trem fict́ıcio irá atingir velocidades

muito próximas a velocidade da luz (v = 0, 5c), para que o fator de Lorentz seja relevante. Os

dois observadores, devem concordar sobre a velocidade do trem, pois somente um deles está

andando, dessa forma será analisada a situação para o observador que está dentro do trem,

v =
∆Sdentro
∆tdentro

(A.10)

para o observador fora do trem,

v =
∆Sfora
∆tfora

(A.11)
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. Como os observadores devem concordar sobre a velocidade do trem, pois existe um movi-

mento relativo entre ambos, deve-se igualar a equação (A.11) com a equação (A.10),

∆Sdentro
∆tdentro

=
∆Sfora
∆tfora

(A.12)

Pela dilatação do tempo, vimos que existe uma relação entre a medida do tempo em cada um

dos referenciais, que nesse problema é dada por (A.9) quando se substitui essa relação,

∆Sdentro
∆tfora γ

=
∆Sfora
∆tfora

(A.13)

Cancelando o ∆tfora,
∆Sdentro

γ
= ∆Sfora. (A.14)

Sabe-se que a velocidade da luz c, é um valor limite que não pode ser ultrapassado, logo tem-

se que γ será no máximo igual a 1, sendo assim, já é posśıvel perceber que para o observador

dentro do trem a distância percorrida será menor do que os 100m medidos pelo observador

externo. Como visto acima que γ =
√

(1− v2

c2
) e sendo ∆Sfora=100m e v = 0, 5c, substituindo

na equação (A.14),

∆Sdentro√(
1− v2

c2

) = ∆Sfora

∆Sdentro√(
1− (0,5c)2

c2

) = 100

∆Sdentro√(
1− 0,25c2

c2

) = 100

∆Sdentro√
(1− 0, 25)

= 100

∆Sdentro√
0, 75

= 100

∆Sdentro =
√

0, 75 100

∆Sdentro = 86m

Com base nesse estudo é posśıvel notar que existe também uma diferença entre as distâncias,

quando as velocidades são muito grandes, nesse caso optou-se por utilizar uma velocidade

para o trem que é de metade do valor da velocidade da luz, absurda para qualquer véıculo já
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utilizado por seres humanos. Novamente é uma situação que não pode ser notada no dia dia

dos seres humanos.

Nas transformações de Galileu, havia a noção de tempo absoluto, já nas transformações

de Lorentz, o espaço e o tempo se ”adequam” a c, tempo e espaço obedecem as regras ne-

cessárias para que a luz mantenha sua velocidade constante. Isso é completamente contrain-

tuitivo, sobretudo pelo fato de que não é posśıvel vivenciar essas experiências. A contração

do comprimento ocorre apenas na direção do movimento, isso significa que altura e largura do

trem não são alterados nas transformações de Lorentz. Matematicamente, escreve-se y′ = y

e z′ = z.

A.7.1.8 Comprimento próprio

É, por definição, o comprimento do objeto (uma barra) medido num referencial onde se

encontra em repouso.

∆l0 =
∆l√

1− v2

c2

∆l0 é o comprimento próprio da barra.

∆l é o comprimento da mesma barra em relação a um referencial que se move em relação

à barra come velocidade de módulo v.

A.7.1.9 O problema do muon

O muon ou meson µ é uma part́ıcula subatômica que se forma quando raios oriundos de

diferentes regiões do Universo entram em contato com a atmosfera terrestre. Essa interação

da origem a um fenômeno chamado de chuveiro cósmico que está representado na figura

A.8. Nesse fenômeno as part́ıculas formadas dessa interação sofrem diversos decaimentos,

transformando-se em outras part́ıculas subatômicas.

Figura A.8: Imagem representativa do chuveiro cósmico [ASPERA/G.Toma/A.Saftoiu] [57].

Os múons são part́ıculas elementares instáveis produzidas em colisão de raios cósmicos

em grandes altitudes (aproximadamente 9.000m) em relação ao solo. A figura A.9 representa

89



essa situação. O tempo médio que um múon demora para decair é de aproximadamente 2µs

(2 × 10−6s). Sua velocidade é muito próxima da velocidade da luz, cerca de 0, 998c. Essas

part́ıculas são frequentemente detectadas na superf́ıcie da Terra. No entanto, com os dados

acima colocados, elas não deveriam chegar no solo com tanta frequência, pois a maior parte

deles desaparecem (decaem) muito antes de atingir o solo. De fato, utilizando os dados acima

colocados e considerando que o múon realiza um movimento uniforme, será válida para ele a

equação

Figura A.9: Referencial do solo [58].

v =
∆s

∆t

0, 998× 3× 108m/s =
∆s

2× 10−6

∆s = 0, 998× 108 × 2× 10−6m = 598, 80m

Os múons deslocam-se, em média, pela distância de apenas 598,80m antes de decair. Portanto,

surge a pergunta: omo é que eles conseguem chegar ao solo, tendo de percorrer quase 9km

Uma forma de responder esta pergunta é recorrendo aos conceitos da teoria da relatividade.

O deslocamento de 598,80m que em média um múon sofre antes de decair é medido em seu

próprio referencial. Por outro lado, as pessoas em repouso em relação ao solo medem a altitude

da formação do múon (em relação ao solo) como sendo de 9km. Porém, no referencial do múon,

essa distância é menor, pois ele anda a uma velocidade muito próxima de c. Este efeito,

de contração dos comprimentos, conforme ilustrado na figura A.10. Usando a relação bem

conhecida ∆smuon =
√

1− v2/c2 ∆ssolo, obtém-se que a distância que um múon determina

até a superf́ıcia da Terra é

∆smuon =
√

1− 0, 9982 × 9.000m ' 568, 90m, (A.15)

indicando que muitos múons podem atingir a superf́ıcie antes de decair.

Se, por outro lado, este mesmo problema for analisado com base na dilatação do tempo,

ficará muito claro o que está acontecendo. Veja-se,
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Figura A.10: Referencial do múon [58].

∆tmuon = ∆tsolo γ

2× 10−6 = ∆tsolo

√(
1− (0, 998c)2

c2

)

2× 10−6 = ∆tsolo

√(
1− 0, 996c2

c2

)
2× 10−6 = ∆tsolo

√
(1− 0, 996)

2× 10−6 = ∆tsolo
√

(0, 004)

2× 10−6 = ∆tsolo 0, 064

∆tsolo =
2× 10−6

6, 4× 10−2

∆tsolo = 0, 3125× 10−4 = 3, 15× 10−5s.

Sendo assim, em relação ao solo o tempo de vida do muon é superior,quando comparado ao

tempo de vida do muon no referencial de alta velocidade. Se utilizarmos esse tempo de vida

no referencial do solo, será posśıvel medir seu deslocamento em relação ao solo,

v =
∆ssolo
∆tsolo

0, 998× 3× 108 =
∆Ssolo

3, 15× 10−5

∆Ssolo = 0, 998× 3× 108 × 3, 15× 10−5

∆Ssolo = 9431m
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Pode-se notar que o deslocamento do muon em relação ao solo, é superior aos 9000m que ele

teria de percorrer, isso justifica sua grande incidência no solo. Portanto, só é posśıvel explicar

esse fenômeno quando utiliza-se a dilatação do tempo de vida do muon em relação ao solo,

ou a contração do espaço do muon em relação ao solo. Esse é um fenômeno que auxilia na

justificativa da validade da teoria da relatividade restrita. Dada a grande dificuldade em se

realizar medidas a velocidades tão elevadas, conhecer um fenômeno natural no qual o modelo

se encontra com o resultado obtido é algo extremamente relevante e positivo no sentido de

buscar validar uma teoria.

A.7.1.10 A adição de velocidades

No ano de 1964 W. Bertozzi realizou um experimento com elétrons, acelerando-os, e

verificou que a medida que a velocidade dos se aproximava de c, ela subia a uma taxa cada

vez mais lenta. Esse resultado foi de encontro com o que o fator de Lorentz prevê, que os

corpos devem possuir uma velocidade inferior a c, em relação a qualquer referencial inercial.

Para ilustrar esse fenômeno, será mostrada como funciona a adição de velocidades na teoria da

relatividade restrita, esse importante conceito mostra que o primeiro postulado da relatividade

não pode ser desrespeitado . No entanto para velocidades baixas (v << c) (velocidades muito

inferiores a velocidade da luz), isto é, para velocidades com as quais nós estamos acostumados,

as transformações de Galileu continuam funcionando. Para realizar a adição de velocidades,

respeitando as transformações de Lorentz utiliza-se,

vrelativo =
vA − vB
1− vAvB

c2

(A.16)

Como exemplo, supõe-se que uma nave A desloca-se com velocidade de 0, 6c em relação ao

planeta Terra, e que no sentido oposto a ela, uma outra nave B, desloca-se com velocidade de

0, 8c também em relação a Terra, portanto deve ser escrita como −0, 8c, por conta de possuir

um sentido oposto. A escolha do sinal negativo nesse caso é arbitrária, mas é fundamental

que as velocidades possuam sinais diferentes, para que seja posśıvel distinguir seus respectivos

sentidos. Se forem utilizadas as transformações de Galileu, verificar-se-ia que móveis em

sentido oposto, possuem velocidade relativa, dada pela equação (A.1), substituindo vrelativo =

0, 8c−(−0, 6c) = 1, 4c. No entanto esse resultado vai contra um dos postulados da relatividade

restrita. Sendo assim, qual será a velocidade da nave A em relação a nave B? Para descobrir,
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basta realizar a substituição na equação (A.16),

vrelativo =
vA − vB
1− vAvB

c2

vrelativo =
0, 6c− (−0, 8c)

1− 0,6c(−0,8c)
c2

vrelativo =
1, 4c

1− (−0,48c2)
c2

vrelativo =
1, 4c

1− (−0, 48)

vrelativo =
1, 4c

1 + 0, 48

vrelativo =
1, 4c

1, 48

vrelativo = 0, 94c

O valor de vrelativo não supera a velocidade c, mesmo com as naves possuindo velocidades

muito próximas de c, e seus valores somados serem superiores a c. Se forem velocidades baixas,

por exemplo, um carro com velocidade de 72km/h (20m/s) e uma moto com velocidade de

108km/h (30m/s), ambos em relação ao solo, vindo um de encontro ao outro. Novamente

é preciso fazer a escolha de que um dos móveis possua velocidade negativa, essa escolha

novamente é arbitrária e somente indica o sentido oposto entre os móveis. Nesse caso, suas

velocidades relativas, seriam:

vrelativo =
vA − vB
1− vAvB

c2

vrelativo =
30− (−20)

1− 30(−20)
(3×108)2

vrelativo =
30 + 20

1− (−600)
9×1016

vrelativo =
50

1− (−600)
9×1016

vrelativo =
50

1− (−66, 7× 10−16)

Antes de começar com as contas, já era posśıvel notar que o termo 30(−20)
(3×108)2

tenderia para um

valor da ordem de 10−15, isso faria com que a subtração 1− 10−15, fosse praticamente igual a

1, como ficará absolutamente claro no caso 1− (−66, 7×10−16), que dará um resultado muito
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próximo de 1. Nesse caso a adição de velocidades, se reduz a transformação de Galileu,

vrelativo =
50

(1− 0)

vrelativo = 50m/s (A.17)

Dessa forma nota-se que a transformação de velocidades de Galileu é na verdade um caso

particular da adição de velocidades de Lorentz, uma não invalida a outra, elas apenas valem

para intervalos diferentes de velocidades.

A.7.1.11 O espaço-tempo

O matemático Herman Minkowiski, ao analisar a relatividade restrita, buscou uma gran-

deza que fosse invariante a dois referenciais diferentes, no limite das velocidades próximas de c.

Ao realizar essa análise, ele percebeu algo nada trivial, ele notou que o tempo na verdade era

uma coordenada tal qual o espaço. Portanto, nós não vivemos em um mundo tridimensional,

mas sim em um mundo quadridimensional, onde essas dimensões são altura, largura, profun-

didade e tempo. Um argumento simples que mostra a validade desse caso, é o fato de que

só se consegue estar em um determinado lugar, em um determinado momento. É imposśıvel

estar em um lugar independentemente do instante de tempo, assim como é imposśıvel estar

em um certo horário em lugar algum, ou seja, não existe espaço sem tempo e nem tempo sem

espaço. Dessa forma, a partir desse momento não existe mais espaço e tempo como entidades

separadas, mas sim o espaço-tempo, que unifica ambos.

Em seu estudo Minkowiski encontrou o invariante, ele o representou como ∆s2, que é

conhecido como quadrado do intervalo entre eventos, ou intervalo universo. O quadrado do

intervalo entre eventos ∆s2, sempre possui o mesmo valor numérico, independentemente do

referencial do qual o observador verifica o fenômeno, por isso é chamado de invariante. Para

entendê-lo, supõe-se que uma pessoa em repouso em relação a um referencial A, acende uma

lanterna. As coordenada que satisfazem o ponto de partida do feixe de luz da lanterna, são

(x0, y0, z0, t0), Um observador em um referencial B, irá ver a frente de onda emitida pela

lanterna com as coordenadas como (x, y, z, t). Minkowiski mostrou que,

x2 + y2 + z2 − ct2 = x2
0 + y2

0 + z2
0 − ct20 (A.18)

nesse caso, sendo t uma coordenada, ele igualou essas equações ao intervalo universo, que

representa a medida das coordenadas de um evento visto de dois diferentes referenciais, e

pode ser descrita como,

x2 + y2 + z2 − ct2 = x2
0 + y2

0 + z2
0 − ct20 = s2. (A.19)
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Portanto, ∆s2, pode ser escrito como,

∆s2 = ∆x2 + ∆y2 + ∆z2 − c∆t2. (A.20)

Uma outra forma de se entender o quadrado do intervalo entre eventos ∆s2 é levar em consi-

deração os postulados da relatividade restrita, pois se a velocidade da luz c é a mesma para

qualquer referencial inercial, um sinal luminoso que se propaga no espaço-tempo irá possuir

uma diferença nas coordenadas, que será dada pela diferença entre as posições iniciais mar-

cadas nos respectivos referenciais. Para exemplificar, suponha que um raio de luz desloca-se

exclusivamente na direção do eixo x, partindo da posição 0m, no referencial S. Um observador

que está em um referencial S0, com velocidade de 10, 0m/s na direção x0, onde x é paralelo

a x0. Na posição 20m, irá ver o sinal na posição −20m. Para compreender o −20m, basta

fazer a subtração entre as posições iniciais nos dois referenciais. O elevado ao quadrado, vem

da Geometria anaĺıtica, onde a distância entre dois pontos em um espaço plano euclideano, é

dada por,

d2 = x2 + y2 + z2 (A.21)

em um caso mais simples, a distância entre dois pontos em um plano cartesiano bidimensional,

como na figura A.11, faz-se o seguinte,

Figura A.11: Distância entre dois pontos em um plano cartesiano

d2 = x2 + y2, (A.22)

que é o teorema de Pitágoras, visto que a região formada é um triângulo retângulo. O termo

ct2, relaciona-se com o deslocamento efetivo sofrido pelo frente do raio de luz. Sendo assim,

∆s2, pode ser maior, menor ou igual a zero, obtendo assim diferentes interpretações para

cada caso. Se ∆s2 > 0, esse é um intervalo do tipo espaço, significa dizer que as coordenadas

espaciais somadas, são maiores que a coordenadas temporais, se ∆s2 = 0, temos um intervalo

do tipo luz, pois as coordenadas espaciais e temporais se cancelam, agora se ∆s2 < 0, nesse

caso tem-se um intervalo do tipo tempo, pois as coordenadas temporais são maiores do que

as espaciais. Intervalos desse tipo, possuem ráızes negativas, que só são resolvidas através dos

números imaginários. Esse tipo de situação, foge à realidade f́ısica, como veremos abaixo ao

estudar um pouco os diagramas de espaço-tempo.
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A.7.1.12 Diagramas de espaço-tempo

Os diagramas de espaço-tempo são uma ferramenta tão importante para a relatividade

restrita, como os gráficos de espaço×tempo são para a cinemática dos movimentos a veloci-

dades mais baixas (v << c). Dentro dos diagramas da cinemática não relativ́ıstica, é posśıvel

verificar o movimento de dois móveis A e B em relação ao mesmo referencial inercial fixo (nor-

malmente o solo), ou então traçar um novo sistema de referencia, dentro do mesmo diagrama,

onde A se movimentará em relação a B, por exemplo. Essa ferramenta é pouco utilizada, no

entanto bastante útil para se explicar alguns dos ”paradoxos”da relatividade restrita. Não é

o intuito desse texto entrar nesses detalhes, aqui o diagrama de espaço-tempo será um meio

para compreendermos os cones de luz. Nota-se que os eixos cartesianos desse diagrama re-

presentado na figura A.12, são x o eixo horizontal, que representa as posições que o corpo

ocupará em cada instante de tempo, e ct, o vertical que nesse caso representa os instantes

de tempo. Existem algumas interpretações um pouco diferentes a respeito de pontos dentro

desse diagrama, como veremos abaixo.

Figura A.12: Pontos espalhados dentro de um diagrama de espaço-tempo

Os pontos estão espalhados dentro do diagrama da figura A.12, e cada ponto representa

um evento, de acordo com a definição de Minkowiski. Observando o diagrama, é posśıvel

notar que existe um ponto abaixo do eixo x, e os outros estão acima, tanto à esquerda,

quanto à direita de ct. O ponto abaixo de x, é um ponto em que ct < 0, nesse diagrama, isso

é interpretado como um evento que já aconteceu, que está no passado em relação ao evento

escolhido como origem do diagrama. Todos os pontos acima do eixo x, estão na região em

que ct > 0, isso significa que eles estão no futuro, logo eles ainda irão ocorrer. A linha ct = 0

representa o presente para o observador localizado em x = 0, convencionalmente tomado

como t = 0. Em relação a esta linha, o futuro pode ser definido como o que irá acontecer

(t > 0) e o passado como aquilo que já aconteceu (t < 0). Voltando ao diagrama da figura

A.12, o evento A está no passado, os eventos B e C, vão ocorrer ao mesmo tempo, no entanto

em posições diferentes do espaço, já os eventos C e D ocorrerão no mesmo lugar, no entanto

em instantes diferentes. Se esses pontos estão sobre a mesma linha (reta ou não), eles estarão

relacionados, essa linha é chamada de linha universo (ou linha mundo), e pode possuir os

aspectos colocados na figura A.13.

No diagrama da figura A.13, tem-se representadas parcialmente as linhas do universo

de quatro part́ıculas diferentes, todas iniciam suas trajetórias na origem do diagrama.As
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Figura A.13: Linhas mundo dentro em um diagrama de espaço-tempo. Para definição de cone
de luz, veja-se a próxima seção.

part́ıculas 1 e 2 realizam movimento uniforme, enquanto as part́ıculas 3 e 4 possuem ace-

leração. A linha 4 representa uma part́ıcula que, em t = 0 e x = 0, tem velocidade próxima

da velocidade da luz na direção de x negativo, e sendo freada (acelerada na direção positiva de

x). Por outro lado, a linha 3 representa uma part́ıcula que parte do repouso em t = 0, z, x = 0

e é acelerada na direção negativa de x até atingir velocidade próxima da da luz (na direção

negativa de x)

A.7.1.13 Cones de luz

Os cones de luz são um jeito de se relacionar o passado e o futuro dentro de cada evento

de um diagrama de espaço-tempo. Um cone de luz pode ser entendido como a trajetória da

frente de luz emitida por uma lanterna que é acesa na origem dos espaços e do tempo de um

diagrama espaço-tempo. O instante em que a lanterna é acesa é o presente,e se for traçada

uma reta no diagrama t × x, mantendo o coeficiente angular dos raios de luz, têm-se o cone

de luz, representado na figura A.14. Não é posśıvel observar nessa figura o formato real de

Figura A.14: Cone de luz bidimensional [59].

um cone, para vê-lo é necessário representar mais uma coordenada espacial, como é feito na

figura A.15.
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Figura A.15: Cone de luz tridimensional [60].

Os eventos que ocorrem dentro do cone, respeitam a causalidade, isso significa dizer que

um evento que ocorreu no passado de um cone de luz, poderá influenciar no futuro dentro do

mesmo cone. Dentro do cone de luz, o intervalo universo é sempre negativo, ∆s2 < 0. Esses

eventos possuem todos relação causal com o evento origem (vértice do cone).

Os eventos sobre a linha do cone, possuem ∆s2 = 0 e eventos fora do cone possuem

∆s2 > 0. Os eventos fora do cone não foram (não podem ser) influenciados e seis efeitos

ainda não foram notados (vistos) pelo evento origem. Nesses casos, a comunicação demora

mais tempo para ocorrer. Um exemplo seria o ”apagar” do Sol, representado na figura A.16.

Nesse evento hipotético, no qual o Sol apagaria, todos os habitantes da Terra levariam um

Figura A.16: Evento morte do Sol

certo intervalo de tempo para perceber que isso aconteceu, pois as informações oriundas

do mesmo através do vácuo não chegam instantaneamente ao planeta Terra. Esse evento

demoraria cerca de 8 minutos e 20 segundos (500s) para serem observado aqui. Esse seria o

intervalo de tempo necessário para que esse evento passasse a ter influência sobre a vida dos

habitantes da Terra. Perceba que mesmo ocorrendo fora do cone de luz de um observador

hipotético fixo no Sol, o evento representado na figura A.16 iria interagir com os humanos no

futuro desse observador.

A principal bibliografia usada para embasar a descrição desse caṕıtulo, é composta pelas

as referências [15–17,20,21,26,43].

98



A.7.2 A gravitação newtoniana e a noção de estrelas escuras

A teoria da relatividade dos movimentos proposta por Galileu Galilei (1564 - 1642), trouxe

um importante argumento para justificar o heliocentrismo. Com exemplos simples foi mos-

trado que movimento e repouso não são estados absolutos, mas sim relativos a quem observa

ambos.

Com o avanço da ciência, alguns cientistas se dedicaram a elaborar experimentos que

possibilitaram estimar o valor da velocidade da luz c no vácuo.

A partir do fato de que c é constante para qualquer observador , e conhecendo as leis de

indução de Maxwell, propostas pelo f́ısico James Clerck Maxwell (1831 - 1879), foi posśıvel

calcular o valor da velocidade da luz c, confirmando os experimentos criados com o mesmo

intuito. Baseados nessas leis naturais cientistas como, Francis Scott Key Fitzgerald (1896 -

1940), Hendrik Antoon Lorentz (1853 - 1928) e Jules Henri Poincaré (1854 - 1912), notaram

que havia uma incoerência entre a teoria da relatividade dos movimentos e a teoria da pro-

pagação da luz [20]. Os três notaram que para a teoria da propagação da luz ser verdadeira o

espaço e o tempo precisariam se “adaptar” a ela, alterando seus valores próprios dependendo

de quem estivesse realizando a medida. Nenhum deles defendeu a realidade desses resultados,

cabendo a Albert Einstein (1879 - 1955) a organização e defesa desses resultados não triviais.

A sustentação da teoria da relatividade restrita, fez o importante matemático Herman

Minkowiski (1864 -1909) procurar uma grandeza que fosse invariante às transformações de

Lorentz, assim como o tempo era para as transformações de Galileu. Para procurar o in-

variante, Minkowiski notou que não fazia sentido um estudo geométrico no qual espaço e

tempo são entidades separadas, pelo fato de que é imposśıvel possuir uma posição no espaço

independente do momento em que se ocupa essa posição. O tempo então foi inclúıdo como

uma dimensão extra, a quarta dimensão, que possui caráter similar as três dimensões espa-

ciais. Sendo o tempo uma dimensão, a nomenclatura para tratar esse conceito passa a ser o

espaço-tempo, em virtude da ligação que eles possuem.

Posterior ao estudo de Minkowiski, Einstein propôs uma nova teoria para a relatividade, na

qual os referenciais acelerados e os campo gravitacionais fossem inclúıdos, ela ficou conhecida

como teoria da relatividade geral. Nessa nova teoria, inicialmente é questionado o conceito

de massa, para a partir dele desenvolver um estudo sobre a equivalência entre a força de

contato e a força gravitacional. Com base nessa equivalência, nota-se que a geometria do

espaço-tempo é alterada por conta de grandes massas aprisionadas em pequenos raios. Essa

alteração na geometria, altera a trajetória e a frequência das ondas eletromagnéticas, altera-

se também o comprimento e o tempo para observadores próximos de campos gravitacionais,

quando comparados a observadores distantes desses campos gravitacionais.

Um estudo mais aprofundado sobre a alteração que corpos muito massivos causam na

geometria do espaço-tempo, fez ressurgir uma interpretação das estrelas escuras. As estrelas

escuras fazem parte de um trabalho proposto pelo astrônomo John Michell (1724 - 1793), que
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utilizando a mecânica newtoniana, mostrou que um feixe de luz, poderia ser freado por um

intenso campo gravitacional, e esses objetos não poderiam ser vistos por não permitirem que

a luz os deixasse.

Durante a primeira guerra mundial Karl Schwarszchild (1873 - 1916), mostrou com base

na geometria de Minkowiski que um objeto com massa, sem rotação, sem carga elétrica

e esfericamente simétricos, poderia realizar esse fenômeno. Tais objetos são chamados de

buracos negros modernos.

Uma consequência dos estudos de Schwarszchild é a previsão dos buracos de minhoca, que

podem ligar duas distantes regiões do espaço-tempo, por uma ponte chamada de ponte de

Einstein-Rosen. Os buracos de minhoca ainda não foram observados, e é posśıvel que eles

não possuam uma realidade f́ısica.

As teorias da relatividade restrita e geral possuem exemplos na natureza e aplicação tec-

nológica, a partir dos quais é posśıvel justificar as teorias. Como exemplo de efeito relativ́ıstico

observável pode-se citar o ”problema do muon”, e uma aplicação tecnológica é o G.P.S.

A principal bibliografia usada para embasar a descrição desta breve introdução é composta

pelas as referências [20, 36–38].

A.7.2.1 A teoria da gravitação de Newton

A gravitação sempre foi um problema para os f́ısicos teóricos dada a grande dificuldade em

se realizar medidas astronômicas. O próprio Isaac Newton (1643 - 1727), quando propôs as

leis do movimento (Leis de Newton) já havia considerado que para iniciar um movimento um

corpo necessita ter sido empurrado anteriormente. Existe a consideração de que força depende

de contato, e a massa oferece resistência ao movimento, pois corpos com mais massa precisam

ser empurrados com maior intensidade para adquirirem a mesma aceleração que corpos com

menores massas. Existiam exceções, que eram os casos nos quais havia movimento sem

contato. A eletrização por indução, a atração magnética e o grande problema da gravidade,

que ocorre quando um corpo é solto na superf́ıcie de um planeta, a uma certa distância do

solo, esse corpo toca o solo mesmo sem ser empurrado para baixo. Há nesse caso uma força

que não depende do contato (empurrão inicial).

Para justificar a queda de um corpo na superf́ıcie da Terra, Newton estabeleceu que deveria

haver uma relação entre esse movimento e o movimento dos planetas em torno do Sol, com

um experimento mental, exposto na figura A.17. A ideia desse experimento, consiste em uma

pessoa arremessar um objeto com toda a sua força para frente, esse objeto realiza uma meia

parábola antes de cair no solo. No momento seguinte a mesma pessoa sobe em uma cadeira

e realiza o mesmo experimento, o ponto em que o objeto toca o solo nesse novo experimento

será mais adiante, quando comparado ao primeiro. Se esse racioćınio for extrapolado, ou

seja, o arremesso for cada vez mais intenso e de uma altura cada vez mais elevada, chegará

um momento em que o corpo arremessado cairá para sempre sobre o planeta, sem tocar a
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superf́ıcie do mesmo, gerando assim uma órbita fechada.

Figura A.17: Órbitas newtonianas. Figura retirada da referência [46].

Na figura A.17, foi utilizado um canhão para representar a pessoa, pois uma pessoa não

teria força o suficiente para colocar um objeto em órbita. O primeiro tiro faz a trajetória

A, uma meia parábola. A medida que os tiros aumentam de intensidade, eles começam a

chegar em locais mais distantes, tais como representado em B e C. O tiro D já possui uma

órbita fechada, isso significa que ele sempre cairá, mas nunca tocará o solo, assim como E e

F . Ambos estão mais distantes, pelo fato dos tiros possúırem uma maior velocidade inicial.

O motivo do corpo se manter caindo sem tocar o solo, é uma força criada entre o planeta

e o corpo arremessado. Essa força depende da massa dos dois corpos, é sempre atrativa, e

varia com o inverso do quadrado da distância entre os dois corpos, medida de um referencial

em repouso. Conforme estabelecido por Newton, tem-se

Fgravitacional =
GM1M2

r2
, (A.23)

onde F é a intensidade da força entre os corpos, M1 e M2 representam as massas de cada um

dos corpos, r é a distância entre os centros de massa dos corpos envolvidos na situação, e G

é a constante da universal da gravitação, que vale G = 6, 67× 10−11N m2/kg2.

Figura A.18: Lei da gravitação de Newton. A força gravitacional é atrativa, e age ao longo
da linha que une os centros de massa de cada corpo.

Observando a equação (A.23) proposta por Newton, ilustrada na figura A.18 nota-se que

com o aumento da distância, a força diminui drasticamente, mas ela nunca desaparece, como

exposto no gráfico em A.19 embora chegue a valores absolutamente pequenos para serem

relevantes do ponto de vista gravitacional.
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Figura A.19: Gráfico da força de interação entre dois corpos em função da distância de seus
centros de massa.

É fácil perceber ao se observar o gráfico A.19 que se a distância entre os corpos aumentar,

a força diminui. Um exemplo dessa situação ocorre quando dois corpos de massa M =

1, 0 × 107kg e m = 1, 0 × 104kg, estão separados de uma distância d = 1, 0m. Nesse caso

a força atrativa entre eles é dada, de acordo com a equação (A.23), seria dada por F =
7×10−11. 1,0×107 1×104

1,02
, que é 7, 0N . Se a distância for elevada para 2d = 2, 0m, sem haver

alteração na massa dos corpos, a nova força gravitacional diminui para um quarto de seu

valor inicial,
7

4
N . Agora, se a distância diminuir pela metade, mantendo as massas dos

corpos inalteradas,
d

2
= 0, 5m, a força aumenta para 4F = 4×7 = 28N (a força quadruplica).

Quando Newton mostrou algebricamente essa solução com essa justificativa, que coincidia

com os trabalhos de Johannes Kepler (1571 - 1630), uma nova série de problemas foi inaugu-

rada. Por exemplo, para realizar a medida da aceleração da gravidade gerada por um planeta

de massa M1, basta escrever as duas formas conhecidas da força gravitacional, a colocada

acima, e força peso, cujas intensidades são rigorosamente iguais. Assim, tem-se

P = Fgravitacional

M2 g =
GM1M2

r2

g =
GM1

r2
. (A.24)

Utilizando a equação (A.24) é posśıvel calcular a aceleração da gravidade na superf́ıcie de um

planeta de raio R e massa M1. Se o raio do planeta aumenta, mas a massa não é alterada,

a aceleração da gravidade na superf́ıcie diminui, já se a massa aumenta, sem alterar o raio

a aceleração da gravidade aumenta. Portanto, se uma estrela é pequena (raio pequeno),

não necessariamente ela produzirá um intenso campo gravitacional, assim como se ela for

grande, não necessariamente produzirá um campo gravitacional pequeno. Sempre é necessário

conhecer o raio R e a massaM1, para saber se o campo será ou não intenso.

102



A.7.2.2 Estrelas escuras

As estrelas escuras foram pensadas pela primeira vez pelo astrônomo John Michell [18],

ver também a referência [37]. Na verdade a proposta inicial surgiu como um procedimento

para se calcular a massa de estrelas distantes. Como visto, Newton mostrou que corpos com

massa se atraem e esse fato faz com que os corpos orbitem uns aos outros. O argumento de

Michell era o de que se a luz também está submetida a ação gravitacional da estrela (nesse

momento da história a teoria corpuscular da luz ainda estava em debate), então, para medir

a massa de uma estrela bastaria medir a desaceleração da luz emitida a partir da superf́ıcie

da estrela. Nesse momento já haviam sido feitas algumas estimativas da velocidade da luz

c. Um experimento muito famoso deve-se ao astronômo Ole Roemer (1644 - 1710), que será

discutido adiante, mas a ordem de grandeza da velocidade da luz estimada nesse experimento

era a mesma do valor conhecido atualmente.

Para entender as estrelas escuras, suponha que para um caso extremo, a luz emitida na

superf́ıcie de uma estrela com a velocidade c, tenha velocidade nula infinitamente distante da

estrela. Se o racioćınio inverso for realizado, um feixe de luz em repouso no infinito, teria que

percorrer uma certa distância para possuir velocidade c, ao colidir com superf́ıcie da estrela,

sendo acelerado exclusivamente pelo campo gravitacional da estrela.

Foi por essa linha de racioćınio que Michell sugeriu o nome ”estrelas escuras”, para objetos

com as caracteŕısticas acima colocadas. Estrelas com essas caracteŕısticas não poderiam

ser vistas por observadores infinitamente distantes, pelo fato delas não permitirem que a

luz se afaste infinitamente. A relação entre a massa de um corpo e sua velocidade num

campo gravitacional vem do prinćıpio de conservação da energia mecânica. A energia que

está associada a velocidade, é conhecida como energia cinética, e ela é dada por,

Ec =
mv2

2
, (A.25)

onde m é a massa do corpo (part́ıcula de teste) que se desloca com velocidade v ao longo do

espaço, em unidades do Sistema Internacional. A energia potencial gravitacional do corpo de

massa m tem a seguinte forma,

Eg = −GM m

r
(A.26)

onde M é a massa da estrela e r a distância entre o centro da estrela e a part́ıcula de massa

m.

O sinal negativo, que aparece em frente equação (A.26), quando utilizado um caminho mais

rigoroso para a demonstração dessa fórmula, surge naturalmente pela definição de energia.

Nesse contexto, ele pode ser entendido como uma energia de ligação gravitacional entre a

part́ıcula de teste de massa m e a estrela de massa M . Isso significa dizer que um corpo

com energia potencial gravitacional zero seria um corpo ”livre” da ação gravitacional de sua

estrela.
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Voltando ao problema de John Michell, um feixe de luz infinitamente distante da estrela,

seria acelerado de encontro a estrela, até atingir a sua velocidade espećıfica c. Matematica-

mente pode-se pensar primeiro no infinito. No infinito o feixe de luz não iria possuir energia

mecânica, logo sua energia seria nula. Já na superf́ıcie ele iria possuir as duas energias,

pois ele estaria fortemente ligado gravitacionalmente à estrela e também possuiria velocidade

máxima, ou seja, teria muita energia cinética antes de se chocar contra a superf́ıcie. Mas

para não violar o prinćıpio de conservação de energia, a soma dessas duas energias devem ser

idênticas e portanto, zero.

Eg + Ec = 0,

−GM m

r
+
mv2

2
= 0,

GM m

r
=
mv2

2
. (A.27)

Já é posśıvel notar que esse fenômeno independe da massa do feixe de luz, que é cancelada

na equação (A.27). Isolando v2 obtêm-se,

v2 =
2GM

r
=⇒ v =

√
2GM

r
. (A.28)

A equação (A.28) é a velocidade de escape do feixe de luz. Part́ıculas ejetadas radialmente

da superf́ıcie de uma estrela com velocidade menor do que essa não atingem o observador

distante da estrela, elas atingem uma distância finita e são atráıdas de volta para a estrela. O

mesmo vale para a luz emitida radialmente a partir da superf́ıcie da estrela. Se fosse posśıvel

aumentar a massa da estrela, a luz se afastaria cada vez menos, o que tornaria algumas estrelas

imposśıveis de serem vistas por observadores distantes, pelo fato das estrelas possúırem campo

gravitacional de tamanha intensidade que nem mesmo um feixe de luz poderia escapar.

A.7.2.3 Formação de buracos negros

As estrelas escuras são a primeira noção que se tem registro do que hoje é conhecido como

buraco negro. Um buraco negro pode ser formado de alguns jeitos, o que será tratado aqui,

são os buracos negros estelares, que se referem ao estágio final da vida de uma estrela.

Os buracos negros não podem ser vistos, como por exemplo se vê o Sol, suas imagens são

artes feitas para se ilustrar algumas observações indiretas, como podemos verificar na imagem

A.20. Esses impressionantes objetos às vezes não são tão massivos, o que os torna ”inviśıveis”

é a distorção que eles causam no espaço-tempo. Pode-se fazer a seguinte comparação: Se

uma esfera de chumbo é colocada sobre a água ela afundará, até encontrar o solo, agora se

a mesma massa da esfera, for distribúıda em uma placa super fina de chumbo, ela afundará
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Figura A.20: Imagem art́ıstica de um buraco negro [47].

mais devagar, ou até flutuará. Mesmo sendo do mesmo material, a distribuição de massa é

quem causa o ”afundar” do objeto. Como no espaço a maioria dos corpos é praticamente

esférica, quando a mesma massa se concentra em uma região menor do espaço-tempo, esse

corpo ”afunda”, pois sua densidade aumentou.

Figura A.21: Imagem criada simulando espaço-tempo curvo [48].

Da observação da figura A.21, notamos que o corpo amarelo, é o maior e mais massivo,

pois a curvatura que ele gera no espaço-tempo, é superior a curvatura produzida pelos outros

corpos. O corpo laranja possui massa e raios intermediários e o corpo vermelho é o de menor

massa e raio. Para se formar um buraco negro, o caminho mais simples será pensar na morte

de uma estrela.

Estrelas são formadas dentro de enormes nuvens de gás e poeira, conhecidas como nebu-

losas estelares . A figura A.22, ilustra uma nebulosa estelar repleta de gás ionizado. Nessas

regiões do espaço-tempo existem situações em que é formada apenas uma estrela, mas há

casos em que mais de uma é formada, um exemplo é o sistema binário, onde duas estrelas são

formadas a partir da mesma nebulosa estelar.

As nebulosas normalmente estão em rotação, e elas permanecem no espaço, sob o regime

de equiĺıbrio hidrostático, i.e. a gravidade tenta colapsar a nebulosa estelar, enquanto a

pressão interna evita esse colapso. Quando a nebulosa estelar é desestabilizada (por uma

onda de choque, como uma supernova, por exemplo), ela tende a colapsar, dando origem a

uma estrela já em rotação.

Ao encerrar esse processo de formação da estrela, o intenso campo gravitacional, faz com
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Figura A.22: Imagem da nebulosa de tarântula, também conhecida como Doradus 30. Essa
nebulosa tem apenas alguns milhões de anos. Nenhuma outra região na Via Láctea tem uma
formação estelar tão intensa quanto ela. Ela está a uma distância de 170 mil anos-luz da Terra,
na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã que orbita em torno da Via Láctea [49].

que os átomos comecem a se fundir uns nos outros, realizando a conhecida fusão nuclear. Essa

fusão é basicamente de hidrogênio em hidrogênio, e a energia liberada, auxilia na sustentação

da gravidade. A estrela precisa ficar equilibrada do ponto de vista hidrostático, com a pressão

exercida pelo campo gravitacional, que aponta para o núcleo se equilibrando com a pressão

exercida para fora, como ilustrado na figura A.23. Se a pressão interna for maior que a

pressão gravitacional, a estrela aumenta de tamanho. Se a pressão gravitacional for maior

que a pressão interna a estrela entra em colapso. As estrelas passam boa parte de sua vida

em equiĺıbrio hidrostático, nesse ponto a emissão de radiação eletromagnética é fundamental.

Figura A.23: Imagem criada ilustrando o equiĺıbrio hidrostático em uma estrela [50].

A pressão de radiação interna, eventualmente pode conseguir superar a gravidade fazendo

com que a estrela aumente seu tamanho apenas por um pequeno intervalo de tempo, pois à

medida que ocorre a expansão, ocorre também uma distribuição da energia em uma maior

área, até que em determinado momento a gravidade consegue frear esse aumento e empurrar

essas camadas de volta para a posição inicial. No entanto, nesse processo, estão sendo empur-

radas matéria na forma de plasma, quando a camada mais externa retorna para sua posição

inicial, ela ainda possui uma velocidade apontando para dentro. O resultado é uma colisão

violenta com grande liberação de energia, chamada de supernova.

Em uma explosão como essa, ocorre uma grande liberação de matéria, que se espalha pelo
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Figura A.24: Imagem criada de uma explosão supernova [51].

espaço-tempo levando grande quantidade de energia, como ilustrado na figura A.24. A energia

liberada possui ordem de grandeza de algumas bombas atômicas. As explosões supernovas

são tão impressionantes que as primeiras registradas datam de 5000 anos atrás [37], estas

foram observadas por astrônomos chineses. Esse tipo de explosão costuma manter o céu um

pouco mais brilhante por alguns dias. Nem todas as estrelas possuem o mesmo destino, nem

todas as estrelas explodem ao final de suas vidas, e após essa explosão os caminhos continuam

sendo distintos.

Figura A.25: Imagem dos posśıveis destinos de uma estrela [52].

Existem 5 possibilidades para o final de uma estrela, pois estão sendo tratados aqui apenas

os sistemas simples, sem levar em consideração os sistemas binários, por exemplo. Todas as

possibilidades para o final da vida de uma estrela estão retratadas na figura A.25.

Primeiro serão tratadas as estrelas de pouca massa, abaixo de 0,08 massas solares, essas

tornam-se anãs marrons. Esses objetos são proto estrelas, que em virtude de sua baixa massa

o campo gravitacional que elas formam não é suficiente para fundir o hidrogênio, tornando-as
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assim estrelas frias e de baixa luminosidade. Há pouca informação sobre elas até o momento,

até pela dificuldade existente em detectá-las. Não se sabe ao certo ainda qual o destino de

uma estrela como essa, pois o Universo ainda não tem idade o suficiente para se detectar o

final dessas estrelas.

O ramo superior, trata das estrelas menores que o Sol, no entanto que realizam fusão

nuclear. Essas estrelas possuem grande longevidade, e uma luminosidade inferior a do Sol.

Após a fusão do hidrogênio em Hélio, elas se tornam gigantes vermelhas, estágio que dura

pouco tempo, e em seguida ocorre um colapso gravitacional, fazendo com que ela se torne

uma anã branca.

Os dois ramos intermediários, o Sol se encontra no primeiro, é a região onde estão estrelas

que possuem massa entre 0,8 e 25 massas solares. Essas estrelas conseguem fundir hidrogênio

em Hélio em boa parte de suas vidas (É o que o Sol está fazendo!). Quando o núcleo da

estrela é composto por Hélio, os caminhos ficam diferentes. Essas estrelas aumentam consi-

deravelmente seus tamanhos, virando gigantes vermelhas. Nesse momento é melhor separar

e tratar primeiro as estrelas que possuem massa de 0,8 até 10 massa solares. As fusões nu-

cleares persistem até que o núcleo da estrela passa a ser basicamente composto por carbono,

isso causa um desequiĺıbrio hidrostático e a pressão de radiação faz com que essa estrela per-

maneça crescendo. Ela cresce até o instante em que a gravidade freia esse processo, e inicia

um colapso, pois a gravidade passa a vencer a pressão interna. De forma pouco violenta, as

camadas externas colidem com as camadas internas da estrela causando uma leve explosão,

expelindo boa parte de sua matéria em uma nebulosa planetária.

Nem toda a matéria é expelida, restando um pequeno ponto brilhante, conhecido como uma

anã branca. Estrelas desse tipo são muito pequenas e densas. O campo gravitacional que

elas formam, faz com que seus átomos sofram com a pressão de degenerescência, que significa

basicamente que os átomos passam a ocupar um espaço menor do que ocupariam em outras

circunstâncias. A figura A.26, ilustra um ponto brilhante, que é a representação de uma anã

branca.

Figura A.26: A anã branca é o ponto central mais brilhante nessa imagem, estrelas desse tipo
possuem raio da ordem do raio terrestre, no entanto uma massa muito próxima da massa
solar [53].

O ramo do meio, por se tratar de uma estrela maior e com mais massa, possui um processo
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parecido, no entanto a fusão nuclear continua após o carbono, virando oxigênio, neônio e

magnésio até o ferro. Quando uma estrela possui um núcleo de ferro, as fusões deixam de

acontecer no núcleo, pois a energia necessária para fundi-lo é muito maior do que a energia

dispońıvel nesse processo. A situação fica similar a anterior, no entanto pela maior massa, a

gravidade joga as camadas externas contra as camadas internas com mais violência, e também

há mais energia dispońıvel, o resultado é uma explosão violenta chamada de super nova.

Depois da explosão resta um objeto tão denso, ocupando uma região tão pequena do

espaço-tempo que os elétrons dos átomos são capturados pelos núcleos atômicos, gerando

uma grande quantidade de part́ıculas neutras, essa é a estrela de nêutrons. Essas estrelas

chegam a possuir temperatura próxima de 1 milhão de kelvin em sua superf́ıcie, quando elas

possuem um campo magnético elas viram os chamados pulsares, pelo brilho variável causado

pelo intenso campo.

Figura A.27: Imagem do espaço-tempo curvado por diferentes corpos celestes [54].

Se a estrela em sua origem possuir massa entre 25 e 100 massas solares, ela terá uma fase

inicial idêntica as anteriores, no entanto o brutal campo gravitacional, fará com que todos

esses processos ocorram mais rapidamente. Elas ejetam matéria em forma de poeira e gás,

formando uma espécie de nuvem sobre si mesmas.

Após a fase de supernova, a matéria fica concentrada em uma região com tamanho de

uma estrela de nêutrons, no entanto a massa é muitas vezes superior. Isso faz com que o

espaço-tempo fique muito diferente próximo dessa região, e as ondas eletromagnéticas que

entram nessa região, não possuem energia para sair. A terminologia utilizada para designar

essa região no espaço-tempo é buraco negro. A diferença entre as anãs brancas, as estrelas de

nêutrons e os buracos negros, está no quanto elas conseguem deformar o espaço-tempo, como

pode-se notar na figura A.27.
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Se todos esses corpos tivessem a massa do Sol, eles deformariam o espaço-tempo de um

jeito diferente, por conta do campo gravitacional que age sobre eles, é posśıvel notar que no

caso da singularidade do buraco negro, a deformação é muito superior as outras, fazendo com

que nem mesmo um feixe de ondas eletromagnéticas possa deixá-lo.

A principal bibliografia usada para embasar a descrição desse caṕıtulo, é composta pelas

referências [15–17,23,24,26,27,29,39–42].

A.7.3 Teoria da Relatividade Geral

A.7.3.1 Introdução

Agora que existe uma noção sobre como os buracos negros são formados, e também so-

bre os agentes capazes de transmitir informações no espaço-tempo, poder-se-á tratar algumas

noções a respeito da teoria da relatividade Geral. Essa teoria é uma consequência da teoria

da relatividade restrita. A relatividade geral surgiu, para generalizar a teoria da relativi-

dade restrita (que é válida somente para movimentos uniformes), para as leis do movimento

(situações com aceleração). Evidentemente que uma teoria com tamanha amplitude teria

implicações também no movimento dos corpos celestes, pois esses movimentos são regidos por

forças. Uma série de revoluções são causadas por conta das duas teorias da relatividade, como

será visto a seguir.

A.7.3.2 Prinćıpio de equivalência

O prinćıpio de equivalência é uma das bases da teoria da relatividade geral, é uma ideia

relativamente simples no entanto com algumas implicações extremamente profundas no en-

tendimento das leis da mecânica. Supõe-se o seguinte problema, uma pessoa está dentro

de uma nave parada na Terra, como ilustrado na figura A.28. Essa pessoa está parada, no

Figura A.28: Nave parada na superf́ıcie da Terra

entanto está sendo pressionada contra o piso da nave em virtude de uma aceleração de apro-

ximadamente 10,0m/s2. Se essa nave fosse levada para uma região do espaço, na qual as

forças gravitacionais tendem a zero, como visto no gráfico A.19, baseado na equação (A.24)

d >> RTerra como a pessoa dentro do elevador ficaria?
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A ausência de gravidade, faria com que a pessoa e a nave estivessem caindo constante-

mente, como consequência a pessoa não ficaria parada no piso da nave, como no caso dentro

do planeta exposto na figura A.28. Agora, se houvesse um agente externo capaz de puxar essa

nave para cima, produzindo nela uma aceleração de 10,0m/s2, a pessoa ficaria exatamente

como na Terra, assim como ilustrado na figura A.29. Isso torna as duas situações equivalentes

Figura A.29: Nave sendo acelerada verticalmente para cima com aceleração da gravidade

para pessoas que não podem observar aquilo que existe fora do elevador, ou seja, receber uma

aceleração de um agente externo é equivalente a estar dentro de um campo gravitacional.

Com a intenção de demonstrar matematicamente o significado dessa afirmação de que

uma aceleração ~a provocada por uma força ~F é equivalente a uma força ~F provocada por

uma massa planetária M , Einstein propôs a análise da massa de um corpo em duas situações:

1. Dentro de um elevador imerso em um campo gravitacional;

2. Dentro de um elevador que é puxado por uma força ~F , na ausência de campo gravita-

cional;

Embora o efeito seja o mesmo, a causa do movimento é diferente, na primeira situação quem

causa a aceleração não possui contato com o corpo, enquanto que na segunda situação, só é

posśıvel a aceleração com um ”puxão” externo ao elevador. Essa diferença de agentes que

causam acelerações, causa uma diferença entre o significado de massa nas duas situações. Para

Einstein era necessário estudar esse fenômeno afim de verificar se essas massas são ou não

diferentes. A massa que que entra na segunda lei de Newton, i.e., a grandeza que sofre ação

da força ~F e reage com a aceleração ~a, é chamada de massa inercial. Por sua vez, a grandeza

que está imersa em um campo gravitacional, que interage com o planeta dando origem à força

de atração da gravidade, é chamada de massa gravitacional.

Para analisar essas duas situações será utilizado um corpo que possui massa inercial mi

e massa gravitacional mg . Ele será solto de uma altura h, que representa a distância entre

o teto e o piso do elevador. De acordo com a primeira situação, ele realizará movimento de

queda livre, próximo a um planeta que possui campo gravitacional ~g, e sua massa vale M .

Na segunda situação a força inercial que faz com que o corpo caia, é dada pelo prinćıpio da

dinâmica, proposto por Isaac Newton, onde ~F1 é a força externa ao elevador, que causa o
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movimento de aproximação do corpo de massa mi, entre o teto e solo. A força ~F1 é dada por,

~F1 = mi~a. (A.29)

As forças tratadas nessa situação possuem mesma direção e sentido, portanto, em virtude do

objetivo de ilustrar que as massas inercial e gravitacional são iguais, os vetores força, serão

tratados exclusivamente como escalares. Sendo assim, a força gravitacional que faz com que

o corpo caia é dada pela equação (A.23), nesse caso, sua intensidade é dada por

Fg =
GM mg

r2
. (A.30)

Para uma altura h pequena, próximo da superf́ıcie desse planeta, pode-se considerar a distância

r da lei da gravitação universal como sendo o próprio raio do planeta, desde que r >> h (r

muito maior que h). Associando as equações (A.29) e (A.30) obtêm-se,

mi a =
GM mg

r2

substituindo a aceleração da gravidade vista na equação (A.24),

mi a = mg g

A lei da queda dos corpos proposta por Galileu, mostrou que ~a = ~g, logo,

mi = mg (A.31)

Sendo assim, fica claro que tanto a massa gravitacional quanto a massa inercial são iguais.

Mas caso não fossem, não haveria nenhum problema, com essa demonstração chegaŕıamos na

razão de proporção entre as duas.

Um bom exemplo de que a caracteŕıstica intŕınseca que interage com o campo está dissoci-

ado com a medida de resistência ao movimento (massa inercial), está nas part́ıculas eletrizadas,

nesse caso a massa inercial não interage com o campo elétrico, quem é capaz de interagir com

o mesmo são as cargas elétricas, e nem por isso a eletrodinâmica e a eletrostática não possuem

uma série de modelos capazes de explicar seus fenômenos.

Essa ideia parece ingênua, mas causa uma série de mudanças na concepção do movimento

dos corpos celestes, sobretudo quando se acrescenta a esse fato a curvatura do espaço-tempo

causada pela matéria.

A.7.3.3 Desvio na trajetória da luz causado por um corpo massivo

Uma das primeiras consequências do prinćıpio de equivalência é alteração na trajetória de

um feixe de luz causada por um campo gravitacional. Na teoria da relatividade de Galileu,
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já era posśıvel perceber que a trajetória do objeto dependia diretamente da posição e da

velocidade do observador em relação ao objeto, para a luz isso não é diferente.

Para averiguar uma consequência do prinćıpio de equivalência será utilizado o exemplo

dos elevadores, pois queremos fazer uma alusão ao campo gravitacional, portanto objetos que

se movem na vertical são mais uteis.

Uma pessoa A que está dentro de um elevador transparente, observa de uma fonte externa

um feixe de luz que atravessa seu elevador em repouso, em relação ao solo, como exposto na

figura A.30a (a).

(a) Vista do referencial inercial (b) Vista de dentro do elevador

Figura A.30: (a) Trajetória da luz vista por um observador inercial, fora do elevador. (b)
Trajetória da luz vista por um observador dentro um elevador acelerado em relação a um
referencial inercial.

Uma pessoa B, fora do elevador, veria exatamente a mesma coisa, o feixe de luz passar

pela cabine em uma linha reta horizontal como em A.30a (a) .

Agora se o elevador começar a ser acelerado para cima, co ~a = ~g a pessoa A que está dentro

do elevador verá uma curva formada entre o feixe e o elevador A.30a (b), já o observador B

continuará vendo a linha reta horizontal, como pode ser notado observando a figura A.30a

(a).

A implicação desse experimento é que acelerações podem desviar a luz, mas como ace-

lerações são equivalentes a campos gravitacionais, esses causam um desvio na trajetória da luz.

Essa percepção, levou a observação das primeiras medidas efetivas que apoiaram a validação

da teoria da relatividade geral.

No ano de 1919, na cidade de Sobral no estado do Ceará uma equipe de cientistas veio

ao Brasil realizar a observação de um eclipse. O objetivo da observação estava na busca da

realização de algumas medidas que validassem a teoria da relatividade geral [34,35].

O planeta Mercúrio possui um avanço em seu periélio e pela teoria newtoniana, esse avanço

poderia ser causado, entre outras hipóteses, pela presença de um outro planeta no sistema

solar. Esse planeta nunca foi encontrado, no entanto com base nas equações de campo de

Einstein foi posśıvel medir o avanço no periélio de Mercúrio, que foi de encontro com as

medidas observadas.
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A.7.3.4 Dilatação gravitacional do tempo

Como já foi discutido o tempo é uma grandeza que assim como a trajetória, se modifica

dependendo da posição e do movimento do observador. O prinćıpio de equivalência mostra

que acelerações e campos gravitacionais são equivalentes e responsáveis por alterar a trajetória

de ondas eletromagnéticas. O tempo é uma outra grandeza que não é absoluta na presença

de campos gravitacionais, isso pode ser verificado com o seguinte experimento mental.

Uma amostra de um material radioativo que emite feixes de ondas eletromagnéticas é

colocada no alto de um prédio de altura h. São utilizados dois detectores para medir a

frequência dos feixes, um fica na altura h e outro fica posicionado no solo (h = 0). Ao emitir

uma onda eletromagnética pela primeira vez, verifica-se que a mesma possui frequência f0

no alto do prédio e f no solo. A frequência da onda foi alterada na medida em que o feixe

desceu, e aparentemente não há uma justificativa razoável para esse fenômeno. Verifica-se de

Figura A.31: Variação na frequência de uma onda eletromagnética causado pela presença do
campo gravitacional

forma simples que f > f0, como pode ser observado na figura A.31 de onde veio esse aumento

da frequência?

Deve-se pensar em uma das principais bases da f́ısica que é o prinćıpio de conservação de

energia. A energia da onda eletromagnética no alto do prédio é dada por

E = h f0. (A.32)

Onde E é a energia da onda eletromagnética medida em (J) joules, h = 6, 62.10−34J.s é a

constante Planck e f0 é a frequência da onda eletromagnética emitida em (Hz) hertz. Como

ela possui uma distância H em relação ao solo, sua energia potencial gravitacional analisada

é dada por

E2 = mgH. (A.33)

No solo a onda terá utilizado, sua energia potencial gravitacional, e restará apenas sua energia
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de propagação,

E3 = h f. (A.34)

Aplicando o prinćıpio da conservação de energia, obtêm-se que a equação (A.34) é dada

pela soma entre a equação (A.32) e a equação (A.33), pois sendo um sistema conservativo a

energia pode se transformar, ou passar para estados menos organizados de energia, mas não

desaparecer ou surgir. Dessa forma,

E1 + E2 = E3,

h f0 +mgH = h f. (A.35)

Como ondas eletromagnéticas não possuem massa inercial, pode-se escrever que,

E = mc2,

m =
E

c2
. (A.36)

Logo, substituindo a equação (A.36) na equação (A.35), resulta

h f = h f0 +
E gH

c2
.

A energia E da onda no ponto mais alto do prédio, é igual a E1, logo,

h f = h f0 +
h f0 g H

c2

e, cancelando a constante de Planck h, obtém-se

f = f0 +
f0 g H

c2
.

Colocando f0 em evidência, chegamos na relação entre a frequência da onda emitida no alto

do prédio e a frequência da onda recebida no ponto mais baixo, que é,

f = f0

(
1 +

g H

c2

)
. (A.37)

Com isso, é posśıvel notar que, ondas eletromagnéticas que são inseridas dentro de campos

gravitacionais, possuem uma alteração em sua frequência. Essa demonstração ilustra muito

bem um dos postulados da relatividade restrita, pois as ondas eletromagnéticas já se deslocam

com a velocidade da luz c, e portanto, não devem ultrapassá-la. Então a energia que o campo

gravitacional fornece para as ondas eletromagnéticas, faz com que sua frequência aumente a

medida que a onda se aproxima da superf́ıcie e diminua quando se afasta.

O aumento da frequência é chamado de desvio para o azul, pois o azul é uma das cores

de maior frequência que olho humano consegue captar, já a diminuição é chamada de desvio

115



para o vermelho.

Novamente é um fenômeno que não se observa sem equipamentos extremamente precisos,

nota-se observando a equação (A.37) que o denominador é c2, isso significa que o produto

g H deve ser da ordem de 1015 para se notar 0, 01 (um centésimo) de alteração na frequência

da onda eletromagnética. Supondo que g = 10, 0m/s2 seja constante para d >> rTerra, seria

verificada a alteração colocada acima para H = 1014m (são 100 trilhões de metros). Um

exemplo mais simples seria supor um feixe de luz vermelha (f0 = 400THz, onde 1THz =

1 × 1012Hz) indo em direção a um observador em repouso no solo. Supondo g = 10, 0m/s2

constante, qual deve ser a distância para que o observador no solo observe um feixe de luz

azul (f = 700THz)?

7, 0× 1014 = 4, 0× 1014
(

1 +
10H

(3× 108)2

)
7, 0 = 4, 0

(
1 +

10H

9× 1016

)
.

Será feita a seguinte aproximação 9× 1016 ' 1× 1017, portanto,

7, 0 = 4, 0
(

1 +
10H

1× 1017

)
1, 75 = 1 + 10−16H

0, 75 = 1× 10−16H

H =
0, 75

10−16

H = 0, 75× 1016

H = 7, 5× 1015m = 7, 5× 1012km.

Essa resolução foi realizada supondo gTerra constante, que já foi demonstrado não ser, pois

gTerra diminui na medida que a distância com relação a superf́ıcie diminui, segundo o gráfico

exposto em A.19. Portanto novamente a possibilidade de verificação desses fenômenos sem

equipamentos adequados é altamente improvável. Se esse problema for resolvido para uma

distância fact́ıvel, a partir da qual é posśıvel se observar a fonte emissora da onda eletro-

magnética, o valor de g deve ser muito maior do que o conhecido, como será verificado a
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seguir, na resolução do mesmo problema no entanto para H = 10, 0m.

7, 0× 1014 = 4, 0× 1014
(

1 +
g 10

(3× 108)2

)
7, 0 = 4, 0

(
1 +

g 10

9× 1016

)
.

Será novamente feita a seguinte aproximação 9× 1016 ' 1× 1017, portanto,

7, 0 = 4, 0
(

1 +
g 10

1× 1017

)
1, 75 = 1 + 10−16g

0, 75 = 10−16g

g =
0, 75

10−16

g = 0, 75.1016

g = 7, 5.1015m/s2.

Esse novo campo gravitacional possui ordem de grandeza 1015 superior ao campo gravitacional

da Terra. Seria improvável que um ser humano conseguisse sobreviver em circunstâncias tão

adversas. Portanto novamente têm-se, assim como na relatividade restrita, uma elevada

dificuldade em se realizar a verificação desses fenômenos sem equipamento adequado.

Existe uma relação entre o peŕıodo (T ) e frequência (f), f = 1
T

em um movimento periódico

que foi explicitada na secção sobre ondas eletromagnéticas. Dessa forma, substituindo em

(A.37), obtêm-se:
1

T
=

1

T0

(
1 +

g H

c2

)
(A.38)

A definição rigorosa de peŕıodo é o intervalo de tempo para que se ocorra um fenômeno,

mas pode-se interpretá-lo ainda como um intervalo de tempo, algo que seja posśıvel de ser

medido com um relógio. Como o campo gravitacional é modificado a partir da superf́ıcie do

planeta, sendo que quanto mais distantes estamos da superf́ıcie menor é o valor da aceleração

da gravidade, segundo a equação (A.24), nota-se que ao observar a equação (A.38) as medidas

de intervalo de tempo são inversamente proporcionais as medidas de campo gravitacional.

Isso significa dizer que em regiões mais distantes da superf́ıcie, quando comparadas a

regiões mais próximas da superf́ıcie, existe uma alteração na passagem do tempo causada

pela posição radial do observador dentro do campo gravitacional, em outras palavras o tempo
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transcorre mais lentamente na superf́ıcie do planeta quando comparado as regiões mais dis-

tantes. Evidentemente que esse é outro fenômeno impercept́ıvel para a vida humana, basta

observar o c2 abaixo do g H. Esse fator torna essas mudanças temporais praticamente nulas

para seres que vivem um intervalo de tempo tão grande quanto os humanos. No mundo das

ondas eletromagnéticas e das part́ıculas subatômicas, esses fenômenos são relevantes.

A.7.3.5 As diversas formas de se obter o efeito Doppler

O efeito Doppler já foi citado acima, por sua grande importância dentro da f́ısica, no

estudo do som. O efeito Doppler sonoro trata basicamente da alteração da frequência do

som causada pelo movimento relativo entre fonte e observador. Imaginando que exista uma

fonte sonora que emita som de frequência f0, e na mesma linha reta estejam posicionados

dois observadores, como na figura A.32. Como pode ser verificado, um dos observadores

estará em frente e outro atrás da ambulância. Estando todos em absoluto repouso, notamos

que o número de comprimentos de onda emitidos pela fonte, será idêntico ao número de

comprimentos de onda que chegam ao ouvido dos observadores, dado um intervalo de tempo

fixo ∆t. Portanto, os dois observadores ouvirão um som de frequência f0. No entanto se por

Figura A.32: Todos os observadores concordam sobre a frequência do som emitido pela am-
bulância [61].

qualquer motivo a fonte sonora começar a se movimentar com velocidade v, necessariamente

ela irá se aproximar de um dos observadores, afastando-se do outro, como pode ser observado

na figura A.33. Nesse caso o observador posicionado a frente da fonte sonora irá receber uma

quantidade de comprimentos de onda superior a recebida na situação em que todos estavam

em repouso. Não é dif́ıcil de se entender o motivo disso, as ondas sonoras que chegam ao ouvido

desse observador, deixam de se propagar com a velocidade do som, e passam a se propagar com

uma velocidade que é a velocidade do som acrescida da velocidade v da fonte sonora. Sendo

assim no mesmo intervalo de tempo ∆t o número de comprimentos de onda que chegarão ao

seu ouvido aumentará. Além disso, haverá também uma alteração no comprimento de onda,
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pois as ondas sonoras emitidas estarão sempre mais próximas umas das outras. O observador

Figura A.33: Os observadores discordam sobre a frequência do som emitido pela ambulância
[61].

do qual a fonte sonora está se afastando, receberá ondas com velocidade menor do que a

velocidade do som. Como a fonte sonora está se afastando, as ondas possuirão velocidade

resultante dada por, velocidade do som subtráıdo da velocidade da fonte. A consequência que

pode notada na figura, é que a distância entre as ondas aumenta, isso faz com que as ondas

aumentem seu comprimento de onda, e o número de ondas que chegarão a esse observador

no mesmo intervalo de tempo ∆t será inferior ao que ele recebia na situação na qual todos

permaneciam em repouso. Essa alteração descrita e ilustrada é o efeito Doppler do som, que

é representado na forma da equação (A.39) quando o observador se aproxima da fonte, ou a

fonte do observador,

faparente = f0
(vsom + vobservador)

(vsom − vfonte)
(A.39)

. No caso em que o observador se afasta da fonte ou a fonte se afasta do observador, a equação

obtida é (A.40), e ficará assim,

faparente = f0
(vsom − vobservador)

(vsom + vfonte)
. (A.40)

Entre os dois casos ocorre apenas uma alteração no sinal, que indica uma alteração no sentido

do movimento. Assim como na relatividade restrita, onde espaço e tempo se ”adaptam” a

constância da velocidade da luz, nesse caso frequência e comprimento de onda se ”adaptam”

a constância da velocidade do som.

No entanto um leitor atento, vai notar que as ondas eletromagnéticas, tais como a luz,

eventualmente podem estar em sistemas de referência que estão se movimentando. Uma

estrela , por exemplo, provavelmente ela possui movimento relativo em relação ao planeta

Terra, nesse caso será que ocorre alguma alteração na frequência das ondas eletromagnéticas

emitidas, pelo movimento relativo entre a fonte emissora de luz e o observador (planeta Terra)?
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A resposta é sim, mas a causa é a dilatação do tempo.

A figura A.34 ilustra essa alteração na frequência. O fenômeno é observado quando um

observador de um planeta visualiza uma estrela distante. Os referenciais adotados serão da

Figura A.34: Variação na frequência de uma onda eletromagnética causado pelo movimento
e consequente dilatação do tempo entre fonte e observadores.

estrela e do planeta. A suposição será de que a estrela emite frentes de ondas eletromagnéticas

esféricas, enquanto ela se desloca com velocidade v, no espaço em relação ao planeta. Após

um certo intervalo de tempo ∆testrela, a distância que a estrela terá percorrido será ∆Splaneta

em relação ao planeta,

∆Splaneta = v∆tplaneta (A.41)

. Nesse mesmo intervalo de tempo ∆testrela, são emitidos N frentes de onda e a distância que

essas frentes de onda percorrem ∆Sondas é dado por,

∆Sondas = c∆tplaneta (A.42)

. O comprimento de onda λ, que chega ao observador, quando fonte e observador estão em

repouso, é dado pela distância entre o observador e a fonte ∆S dividido pelo número de frentes

de onda emitido N , ficando assim,

λ =
∆S

N
. (A.43)

Quando há movimento relativo, é de se esperar que ocorra uma alteração, e essa alteração é

dada pela diminuição ou aumento no espaço, causado por esse movimento, logo,

λ =
∆Sondas −∆Splaneta

N

λ =
c∆tplaneta − v∆tplaneta

N
. (A.44)

As ondas eletromagnéticas possuem uma relação entre sua velocidade, seu comprimento de

onda e sua frequência, essa relação é dada pela equação v = λ f , para as ondas eletro-

magnéticas, substitui-se v = c, portanto a frequência percebida pelo observador, será a se-

guinte,

fobservador =
c

λ
. (A.45)
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Se relacionarmos comprimento de onda da equação (A.44) com a frequência da equação (A.45),

fobservador =
c

c∆tplaneta−v∆tplaneta

N

.

fobservador =
cN

(c∆tplaneta − v∆tplaneta)

(A.46)

Obtêm-se, que,

fobservador =
cN

∆tplaneta(c− v)
. (A.47)

Se a frequência própria que as ondas possúıam no referencial da estrela forem chamadas de

fondas, temos que para medir sua frequência, seria utilizado fondas = N
∆testrela

, visto que em

situações de velocidades elevadas, o tempo se comporta de forma diferente em diferentes

referenciais, nesse caso, podemos escrever N , como

N = ∆testrela fondas (A.48)

. Substituindo, a equação (A.48), na equação (A.47)

fobservador =
fondas c∆testrela
(c− v)∆tplaneta

(A.49)

Se for levado em consideração a dilatação do tempo, pode ser notada a relação entre o tempo

medido no referencial da estrela em comparação com o tempo medido no planeta ∆testrela =

γ∆tplaneta. Sendo assim, quando essas relações forem substitúıdas na equação (A.49),

fobservador =
fondas c γ∆tplaneta
(c− v)∆tplaneta

Cancelando o ∆tplaneta, e substituindo γ,

fobservador =
fondas c γ

(c− v)

fobservador =
fondas c

√
(1− v2

c2
)

(c− v)
. (A.50)

Colocando c em evidência no denominador, obtêm-se

fobservador =
fondas c

√
(1− v2

c2
)

c(1− v
c
)

. (A.51)
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Cancelando c,

fobservador =
fondas

√
(1− v2

c2
)

(1− v
c
)

. (A.52)

Dessa forma já é posśıvel medir a alteração na frequência causada pelo movimento entre a

fonte e o observador, mas normalmente os materiais costumam escrever essa equação de um

jeito mais elegante, utilizando a expansão da série de Taylor, que fornece um resultado da

frequência medida pelo observador muito próximo do obtido utilizando essa fórmula.

Ao utilizar a expansão, o resultado para o caso no qual fonte e observador se aproximam,

é o seguinte,

fobservador =
fondas

√
(1 + v

c
)√

(1− v
c
)

(A.53)

Quando fonte e observador se afastam,

fobservador =
fondas

√
(1− v

c
)√

(1 + v
c
)

. (A.54)

No caso representado na equação (A.53) a frequência ficaria maior, ou seja, é dito que a onda

sofre um desvio para o azul, como visto na figura A.34 já no caso representado na equação

(A.54) a frequência diminui, é dito que a frequência sofre um desvio para o vermelho, também

pode ser observado na figura A.34.

O último efeito Doppler que será estudado, é a alteração na frequência de uma onda

eletromagnética, em virtude da ação de um campo gravitacional. É chamado de efeito Doppler

gravitacional, esse fenômeno é muito semelhante a dilatação gravitacional do tempo, e também

a dilatação do tempo na relatividade restrita.

Se pensarmos nos fenômenos clássicos, chega-se com facilidade no efeito Doppler gravita-

cional. A diferença está nos fenômenos tratados na dilatação gravitacional do tempo quando

comparado aos fenômenos estudados pelo efeito Doppler relativ́ıstico. A hipótese é a de dois

observadores, um infinitamente distante da região que sofre ação do campo gravitacional,

enquanto o outro estará inserido dentro do campo gravitacional, como foi representado na

figura A.31.

A medida da dilatação gravitacional do tempo é válida para relógios em diferentes posições

radiais dentro de um campo com gravidade constante, como verificado na equação (A.38).

Para valores de altura muito grandes, a aceleração da gravidade começa a variar, e a equação

perde validade. Se houver uma massa muito grande M >> MSol, a aceleração da gravidade

também é variada bruscamente para pequenas distâncias radiais percorridas em relação à

superf́ıcie.

A hipótese de um corpo infinitamente distante, retrata isso, nesse caso para facilitar va-

mos colocar um novo termo chamado de potencial gravitacional, que possui analogia com o

potencial eletrostático. Vamos relembrar primeiro o potencial eletrostático.
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Figura A.35: Carga elétrica gerando campo elétrico e potencial elétrico no espaço-tempo que
a circunda.

Observando a figura (A.35), nota-se que existem linhas circulares e linhas radiais. As

linhas circulares representam o potencial elétrico enquanto as radiais representam o campo

elétrico. Toda carga elétrica gera no espaço, campo elétrico ~E, se fosse posśıvel caminhar

sobre as linhas radiais, notar-se-ia, que a medida que você se afasta da carga elétrica o vetor

campo elétrico ~E diminui sua intensidade, assim como as linhas de potencial elétrico também

vão perdendo intensidade.

Se fosse posśıvel caminhar sobre as linhas circulares, as chamadas equipotencias, notar-se-

ia, que o potencial é constante, o vetor campo elétrico ~E é alterado para cada ponto (mudança

na direção e sentido), para calcular o potencial eletrostático, basta utilizar a equação (A.55),

V =
KQ

d
(A.55)

. Onde V é o potencial eletrostático medido em V (Volts), Q é a carga elétrica da part́ıcula

que gera esse potencial medida em C (Coulombs), K = 9.109N m2/C2 que é a constante

elétrica já colocada acima e d é a distância entre a carga e a região na qual pretende-se medir

o potencial gravitacional, medida em m (metros).

O campo gravitacional funciona de um jeito muito parecido, no entanto as linhas de campo

gravitacional, são verticais (no referencial dos habitantes da Terra), se subirmos verticalmente,

a medida que nos afastarmos do solo o campo gravitacional fica menos intenso. Agora imagine

uma cidade perfeitamente plana, no alto de uma montanha. Caminhando paralelamente à

superf́ıcie dessa cidade, o potencial gravitacional não é alterado. Se um observador se afastar

(subindo) dessa cidade o potencial gravitacional irá diminuir. Se ele descer (ir de encontro ao

ńıvel do mar), o potencial gravitacional irá aumentar. O potencial gravitacional é medido de

um jeito similar ao potencial eletrostático, exposto na equação (A.56).

Φ = −GM
r
. (A.56)

Onde Φ é o potencial gravitacional medido em N.m/kg, G = 6, 67.10−11N.m2/kg2 é a cons-
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tante da gravitação Universal, M é a massa que gera o potencial gravitacional medida em kg

(quilograma) e r é a distância entre a massa M e o local no qual pretende-se medir o potencial

gravitacional.

Voltando ao problema, o observador infinitamente distante, enviará ao planeta um sinal

eletromagnético f0, oriundo de uma região que possui potencial gravitacional Φ1. Na superf́ıcie

do planeta este sinal chegará, como já visto em outros casos com frequência f e potencial

gravitacional Φ2. Para situações onde g não é constante, a equação (A.37) não pode ser

utilizada. Nessas situações é conveniente utilizar o potencial gravitacional Φ, e não mais o

produto g H. Dessa forma, a equação (A.37) associada a equação (A.56), se torna,

f = f0

(
1 +

∆Φ

c2

)
. (A.57)

Onde f é a frequência da eletromagnética medida por um observador imerso em um campo

gravitacional em Hz (Hertz), f0, é a frequência da eletromagnética medida por um observador

infinitamente distante da região que possui o campo gravitacional em Hz (Hertz), ∆Φ = Φ2−
Φ1 representa a diferença de potencial gravitacional dentro do intenso campo gravitacional e

infinitamente distante do mesmo, medido emN m/kg e c2 representa o quadrado da velocidade

da luz no vácuo medido em m/s.

Assim mede-se também a alteração na frequência causada por um campo gravitacional

variável. Todas as medidas, são de fundamental importância para se ter uma melhor compre-

ensão das estrelas distantes, pois sem todas as correções colocadas até aqui, pode-se imaginar

que uma estrela distante possui uma composição, quando na verdade ela possui outra, ou

imaginar-se que está sendo medido um feixe de raio-x, quando na verdade é um feixe ultra-

violeta (em um caso muito exagerado).

Novamente pode-se utilizar a relação entre frequência e peŕıodo, obtendo-se assim, a di-

latação gravitacional do tempo,

∆t′ = ∆t∞

(
1− ∆Φ

c2

)
. (A.58)

Onde ∆t′ representa o tempo medido dentro do intenso campo gravitacional, em s (segun-

dos), ∆t∞ o tempo medido por um observador infinitamente distante da região de intenso

campo gravitacional, ∆Φ representa a diferença de potencial gravitacional dentro do intenso

campo gravitacional e infinitamente distante do mesmo, medido em N m/kg e c2 representa

o quadrado da velocidade da luz no vácuo medido em m/s.

A dilatação gravitacional do tempo será verificada em situações onde a diferença de po-

tencial gravitacional ∆Φ for próxima, maior ou muito maior que c2. Como G é uma constante

fundamental da natureza, e a distância r é uma medida arbitrariamente escolhida. A veri-

ficação da dilatação gravitacional do tempo possui relação direta com a massa M que gera

o potencial gravitacional. A massa a partir da qual se verifica uma importante dilatação
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gravitacional do tempo deve ter um valor da ordem de 1027kg, visto que o quociente G
c2

é

aproximadamente 10−27. Dessa forma verificar-se-á que ∆t′ = ∆t∞

(
1− 1

r

)
, quanto mais

próximo o observador estiver em relação ao horizonte de eventos menor será o valor de r,

consequentemente, mais lentamente o tempo passará para ele, em comparação com um ob-

servador infinitamente distante.

Com essa relação, será posśıvel analisar a curvatura do espaço-tempo, a alteração da

passagem do tempo próximo de um intenso campo gravitacional.

A.7.3.6 Curvatura do espaço-tempo

Um dos principais pontos de dificuldade de aceitação da teoria da relatividade Geral no

movimento dos corpos celestes, está na distinção do motivo que leva os corpos a se orbita-

rem. Pela f́ısica newtoniana, vimos que ”massa atrai massa”, e que essa relação explica uma

série enorme de fenômenos, mas não todos. Um dos problemas estava na órbita do planeta

Mercúrio, pela f́ısica newtoniana o avanço do periélio de Mercúrio deveria ser diferente da-

quele que estava sendo medido. Na teoria da relatividade geral, os corpos se orbitam, em

consequência da deformação no espaço-tempo que as massas causam.

Para que Newton estivesse certo, seria necessário mais um planeta, com uma órbita menor

que a de Mercúrio, que causaria a perturbação em seu periélio, no entanto esse planeta nunca

foi encontrado. O prinćıpio de equivalência, já mostrava que a luz teria que ser desviada por

corpos massivos, mas isso causava muito desconforto, assim como a nova geometria Riemeni-

anna, que seria fundamental para a compreensão do espaço-tempo. Para verificar se a teoria

da relatividade geral estava ou não correta, resolveram realizar novas medidas do periélio

de Mercúrio, afim de verificar se o novo modelo gravitacional era fact́ıvel. Essa verificação

foi feita por uma expedição de f́ısicos ao nordete brasileiro, na cidade de Sobral, no Ceará

em 1919, onde eles observariam o periélio de Mercúrio durante um eclipse Solar, como está

ilustrado na figura A.36.

Com as medidas realizadas, foi feita a verificação com a teoria, e notou-se que todos

os resultados estavam de acordo com a incerteza associada as medidas. Isso significa dizer

que a relatividade geral justificava um fenômeno que a gravitação de Newton não resolvia.

Até o momento o modelo f́ısico, que justifica a maior quantidade de fenômenos celestes, é a

relatividade Geral, que possui muitas noções contraintuitivas, no entanto que estão de acordo

com as medidas realizadas no universo até o momento.

Utilizando a métrica de Minkowiski, exposta na equação (A.20), e substituindo na equação

(A.58), chega-se,

(∆s)2 = (∆x)2 + (∆y)2 + (∆z)2 − c2∆t2
(

1− 2∆Φ

c2

)
(A.59)

Nota-se que o termo que depende do tempo ∆t2
(

1 − 2∆Φ
c2

)
, sofre uma alteração em sua ge-
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Figura A.36: Desvio na trajetória da luz causado por um corpo massivo [62].

ometria, essa alteração é chamada de curvatura do espaço-tempo. Uma outra forma de se

pensar a curvatura do espaço-tempo, é dada pela definição do potencial gravitacional. Dife-

rentes posições radiais do campo gravitacional, possuem a capacidade de alterar as marchas

de relógio que neles estão posicionados, como visto na equação (A.58). Isso significa que, para

cada ponto infinitesimal, radial em relação ao centro desse campo gravitacional, um sistema

de coordenadas, possui um relógio com uma determinada marcha. Se todos esses referenci-

ais infinitesimais forem somados, notar-se-á uma curvatura, que altera a geometria plana do

espaço-tempo. Essa curvatura é chamada de gravidade na teoria da relatividade Geral.

A.7.3.7 Aplicação da teoria da relatividade

Uma importante verificação de que a teoria da relatividade funciona, além do caso do

”problema do muon” é a utilização do G.P.S., ou sistema de posicionamento global. O sistema

funciona com uma comunicação via satélite com véıculos que se deslocam na superf́ıcie da

Terra. Esse sistema é muito complexo, existem diversos movimentos ocorrendo ao mesmo

tempo, como o do carro, da Terra e do satélite. Para o funcionamento desse sistema são

utilizados 24 satélites, como pode ser visto na figura A.37 no entanto para um único véıculo

são necessários apenas 4.

Figura A.37: Satélites artificiais em volta do planeta Terra utilizados para o sistema de
posicionamento global (GPS) [63].

Assim que começou a ser utilizado, o sistema utilizava 3 satélites e não possúıa as correções

relativ́ısticas. O resultado foi que era imposśıvel utilizar o sistema de posicionamento global
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para os automóveis, dada a imprecisão do mesmo. Os 3 satélites davam conta das 3 coorde-

nadas espaciais, altura, latitude e longitude, ou (x, y, z).

Quando fizeram as correções pela velocidade de translação dos satélites, ainda assim havia

muita imprecisão. Os resultados ainda não estavam bons, pois havia o problema da dilatação

temporal que não estava sendo levada em conta, os relógios dos carros não estavam sincroni-

zados com os relógios dos satélites.

Para se fazer essa correção, passou a ser utilizado um quarto satélite, que realiza os

ajustes necessários para que os relógios funcionem de forma sincronizada. Feita essa correção

o sistema passou a ser posśıvel de ser utilizado até mesmo por pessoas andando a pé, com

seus smartphones. O fato de os aparelhos funcionarem de forma mais precisa somente após

as correções relativ́ısticas, dão mais amparo a teoria da relatividade, fortalecendo-a.

A principal bibliografia usada para embasar a descrição apresentada nesse caṕıtulo é com-

posta pelas referências [16,17,20,26–28,31,34,43].
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A.7.4 Os buracos negros

A.7.4.1 Introdução

Em linguagem simplificada, um buraco negro pode ser entendido como uma região limitada

do espaço-tempo onde o campo gravitacional é tão intenso do qual nem mesmo a luz pode

escapar. É natural, nesta descrição, recorrer-se à noção das estrelas escuras de Michell e

Laplace.

Na concepção mais simples, um buraco negro é a região aprisioanda no interior de um

horizonte de eventos, sendo este uma superf́ıcie fechada no espaço-tempo que é identificado

com a superf́ıcie do buraco negro.

Figura A.38: Representação de um buraco negro sem rotação com a linha pontilhada repre-
sentando o horizonte de eventos [65].

Um dos mais importantes resultados da teoria da relatividade geral em relação aos buracos

negros é o famoso teorema de no hair, ou ”sem cabelos”, indicando que buracos negros são

caracterizados por poucos parâmetros. Esses objetos tem massa (M) e podem carregar rotação

(momento angular, L) e carga elétrica (Q), apenas. Todas as demais informações a respeito

da matéria original, pensando no colapso de uma estrela, por exemplo, são perdidas restando

somente esses três parâmetros.

A classificação dos buracos negros em geral é feita de acordo com esses três parâmetros.

Buraco negro que apresenta apenas massa gravitacional é o de Schwarzschild, com massa e

carga elétrica é o buraco negro de Reissner-Nordström. Além disso, há os buracos negros

que possuem rotação, e não possuem carga elétrica, que são os buracos negros de Kerr, os

que possuem carga elétrica e rotação, que são os buracos negros de Kerr-Newmann. Neste

caṕıtulo, os quatro buracos negros serão apresentados, assim como serão descritas algumas

de suas caracteŕısticas espećıficas.
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A.7.4.2 Principais aspectos dos buracos negros

i. O horizonte de eventos

Independentemente da rotação e da carga elétrica, a singularidade está ”inviśıvel” para o

universo nos 4 casos. O horizonte de eventos é a região do espaço-tempo que separa a estrela

que foi colapsada por sua própria gravidade, de todo o restante do universo, a figura A.39,

ilustra como deve ser o horizonte de eventos.

Figura A.39: Distorção do espaço nas proximidades de um buraco negro sem rotação visto
pela lateral, com a linha rosa representando o horizonte de eventos [66].

Pensando em um buraco negro que não possui rotação, teremos no ”fundo” desse buraco,

em (r = 0) uma singularidade. A radiação emitida por essa singularidade (caso ela ainda

consiga emitir), irá aumentar seu comprimento de onda, até o momento em que atinge o

horizonte de eventos, nessa posição, o comprimento de onda ficará tão ”esticado”, que a onda

deixará de ser uma onda, perdendo completamente sua energia, ficando assim, ”presa” nessa

região. Sendo assim, é imposśıvel se obter informações, emitidas pela singularidade.

Se forem colocados diversos cones de luz no espaço antes de se chegar no horizonte de

eventos, e no horizonte de eventos, notaremos que os cones funcionam de seu jeito tradicional,

eventos passados influenciam em eventos futuros, no entanto a medida que nos aproximamos

do buraco negro, os cones passam a apontar para a singularidade. Isso implica que os eventos

após a passagem pelo horizonte de eventos, possuem destino único, que é a singularidade.

Não há como escapar dela.

Se uma radiação eletromagnética está externa ao horizonte de eventos, oriunda de qualquer

região do espaço-tempo, a medida que ela se aproxima, o seu comprimento de onda diminui,

aumentando sua frequência f , se essa radiação atravessar o horizonte, ela entrará em um

região com campo gravitacional ainda mais intenso, até atingir a singularidade. Em tese sua

frequência aumentará o quanto for posśıvel, em tese, pois não temos como obter informações

após o horizonte de eventos. Essas situações são posśıveis de serem comprovadas, graças ao

estudo do efeito Doppler gravitacional e da dilatação gravitacional do tempo, são esses estudos

que nos permitem concluir as situações colocadas acima, mesmo sem tê-las feito ainda, pois

está coerente com a teoria da relatividade Geral.
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ii. A singularidade

Uma série de teoremas demostrados por Renrose e Hawking confirmam que, sob certas

condições f́ısicas, no interior de uma buraco negro há invariavelmente a formação de uma

singularidade. Esse conceito é na verdade um defeito, no sentido em que o espaço-tempo não

está definido nessa região. Nos casos mais simples, dos buracos negros estáticos, a singula-

ridade corresponde a um ponto no qual as quantidades f́ısicas como densidade de energia e

pressão num fluido, e as geométricas, como a curvatura, não podem ser definidas. Do ponto

de vista prático, a singularidade nesses casos surge, por exemplo, como uma densidade de

energia infinitamente grande. Na geometria dos buracos negros em rotação, a singularidade

é na forma de anel.

iii. O disco de acreção

Discos de acreção (ou discos de acréscimo) são formados por matéria que em rotação ao redor

de objetos ultra-compactos, tais como buracos negros e estrelas de nêutrons.

Figura A.40: Nuvem de poeira, e gás ionizado formada nas de um buraco negro [67].

Sua composição é de poeira estelar, átomos de hidrogênio e gases. Esses materiais, no

geral devem ser restos de algum objeto que foi arrastado para dentro do horizonte de eventos.

O fato deles circularem, terem momento angular suficientemente grande, é o que permite

eles estarem nessa região. Se eles estivessem inicialmente em repouso, ou com velocidade

tangencial baixa, em relação à singularidade, eles cairiam diretamente dentro do horizonte de

eventos, tal qual a Terra cairia dentro do Sol não fosse sua translação. Corpos celestes sempre

estão girando, sem essa rotação, não haveria equiĺıbrio para que os planetas, estrelas e galáxias

se orbitassem mutuamente. Basta voltarmos ao exemplo de Newton, quando ele aferiu que

”massa atrai massa”, e que a lei da queda dos corpos estava em comum acordo com esse

conceito. Aparentemente tudo deve estar girando, pois o material com velocidade de rotação

baixa em relação ao objeto central já colapsou eestá agregado ao objeto central. Portanto se

o disco gira e se houver velocidade suficiente em sua rotação, ele ficará circundando o corpo

massivo, independentemente da massa do corpo massivo central. A questão é que o fato
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desse disco girar em alt́ıssima velocidade, faz com essas moléculas se atritem emitindo grande

quantidade de energia térmica, como ilustrado na figura A.40. Isso funciona com você em um

dia frio, esfregando suas mão para que elas se aqueçam, no disco de acreção é exatamente isso

o que ocorre, a poeira em alt́ıssima velocidade se esfrega elevando sua temperatura.

Aparentemente o disco é o responsável pela grande emissão de energia oriunda das regiões

centrais do espaço-tempo próximas a objetos astrof́ısicos ultra-compactos. As ondas de raio

X, aparentemente são formadas pelos discos de acreção dos buracos negros.

A.7.4.3 Caracteŕısticas gerais dos buracos negros

As informações sobre a matéria ”dentro” dos buracos negros, isto é, após realizar a pas-

sagem pelo horizonte de eventos, não podem ser conhecidas com base nos modelos teóricos

atuais. Acredita-se que, pela teoria da evolução das estrelas, após o colapso completo toda

a matéria esteja muito compactada em regiões de volume zero. Esta região de compactação

extrema é chamada de singularidade, a qual é caracterizada por campo gravitacional imensa-

mente intenso e que armazena toda a matéria em uma pequena região do espaço-tempo. A

própria noção de buraco negro remete a campos gravitacionais tão intensos que, na sua região

interior, o espaço-tempo está tão ”esticado” que nem mesmo as ondas eletromagnéticas conse-

guem deixá-lo. A superf́ıcie a partir da qual se deixa obter informações sobre a singularidade

é chamada de horizonte de eventos, trata-se de uma espécie de fronteira entre o buraco negro

e o universo observável (região exterior).

Observadores que habitam a região exterior não conseguem obter informações da região

interior dos buracos negros. Se fosse posśıvel ficar suficientemente próximo de um buraco

negro e tirar uma foto dele com flash, a luz do flash passaria pelo horizonte de eventos,

e nunca retornaria. O observador externo consegue ver o disco de acreção, em virtude da

quantidade de energia emitida pelo mesmo, por conta de sua rotação em alt́ıssima velocidade.

Se houver alguém imediatamente dentro do horizonte de eventos que queira realizar o mesmo

experimento, veria a luz viajar “para fora” com a velocidade de módulo c sem nunca deixar

o horizonte. De fato, o horizonte de eventos é um limite para os dois lados, exatamente como

o cone de luz é o limite das conexões causais no espaço-tempo da relatividade restrita (sem

campo gravitacional).

As forças gravitacionais próximas de um buraco negro são muito maiores do que as ace-

lerações e forças do sistema solar. Um buraco negro de origem estelar pode possuir 6 massas

solares e, em tal caso, tem horizonte cujo raio é de aproximadamente 20km. Para efeito de

comparação, o raio do planeta Terra (cuja massa é um milhão de vezes menor do que a do

Sol) é de 6400km, e o Sol concentra 99% da massa do sistema solar, aproximadamente, a qual

está contida em uma esfera de raio da ordem de 700.000km. Imagine 6 massas solares arma-

zenadas em uma esfera que possui como raio uma meia maratona. Isso gera uma aceleração

muitas vezes superiores aos 10,0m/s2 da Terra. A gravidade superficial de tal buraco negro
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seria de aproximadamente 200 milhões de vezes maior do que a gravidade na superf́ıcie da

Terra.

Figura A.41: Figura representando 2 estágios da espaguetificação sofrida por um corpo extenso
nas proximidades de um intenso campo gravitacional.

As forção gravitacionais intensas próximas a buracos negros ou estrelas compactas geram

efeitos espetaculares que não são observados em eventos cotidianos. Tais efeitos são observa-

dos, por exemplo, sobre um corpo extenso como o trem da figura A.41, o qual é indicado por

uma barra horizontal.

A força de atração gravitacional é mais intensa no centro da barra em relação à bordas,

fazendo com que a barra seja deformada a media que se aproxima da estrela. A diferença

entre as forças que agem em diferentes parte do corpo extenso é chama de força de maré.

As forças de maré gravitacional não são percebidas na superf́ıcie sólida de um planeta

como a Terra, pois o campo gravitacional causado pelo Sol e pela Lua são aproximadamente

constantes ao longo de toda a superf́ıcie da Terra. Porém, os efeitos são marcantemente

notados exatamente pelos fenômenos das marés oceânicas, que são causadas pelas variações

da posição da lua em relação à superf́ıcies ĺıquidas da Terra.

A.7.4.4 Buracos negros estáticos: Schwarszchild e Reissner-Nordström

Os buracos negros previstos por Karl Schwarrszchild, para uma singularidade estática, e

esfericamente simétrica, como ilustrado na figura A.38 mostram que a matéria ”afundará”

vertiginosamente no espaço-tempo, produzindo uma região a partir da qual, nem mesmo as

radiações eletromagnética poderão escapar, chamada de horizonte de eventos.

O horizonte de eventos também esconderá a singularidade do universo exterior. É provável

que não exista um buraco negro com tais caracteŕısticas, visto que estrelas sem rotação ainda

não foram descobertas, no entanto o trato matemático que foi utilizado nessa solução, foi

fundamental para continuidade na pesquisa desses objetos cósmicos.
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A métrica associada ao estudo desses buracos negros, é chamada de métrica de Schwarsz-

child, a qual, usando coordenadas esféricas, pode ser escrita na forma

(∆s)2 =
(∆r)2

1− 2m/r
+ r2(∆θ)2 + r2sen2θ(∆ϕ)2 − c2 (1− 2m/r) (∆t)2, (A.60)

sendo m ≡= 2GM/c2, em que M é a massa gravitacional do objeto central.

Pode-se entender a métrica (A.60) comparando-a com a a métrica de Minkowiski,

∆s2 = −c2∆t2 + ∆r2 + r2∆θ2 + r2sen2θ∆ϕ2. (A.61)

a qual é entendida como descrevendo um espaço-tempo plano. Isso significa supor que o

espaço-tempo pode ser entendido como a superf́ıcie plana de uma mesa de bilhar, onde a

trajetória das bolas de bilhar são retiĺıneas. Também pode se pensar que um espaço-tempo

plano é aquele onde a distância entre dois pontos pode ser descoberta através do teorema de

Pitágoras, pois sempre existe uma reta que une esses dois pontos.

No entanto, foi visto que a matéria causa uma curvatura no espaço-tempo, modificando

assim a forma de se medir a distância entre dois pontos, ou seja, mudando a métrica. Os

termos extras que aparecem na métrica de Schwarzschild em relação a de Minkowiski podem

ser entendidos com base no prinćıpio de equivalência e nas transformações de Lorentz. Su-

pondo que a métrica de Schwarzschild descreve o intervalo entre os eventos conforme medido

por um observador em queda livre ao logo de uma linha radial em relação ao objeto central,

a distância radial ∆R (comprimento próprio) estaria relacionada com ∆r pela relação de di-

latação dos comprimentos, i.e., ∆R = γ∆r, sendo γ = 1/
√

1− v2/c2 = 1/
√

1− 2m/r, sendo

v2/c2 = 2m/r. Por outro lado, o intervalo de tempo próprio ∆T do observador em queda

livre satisfaz a relação de dilatação dos tempos ∆T = γ−1∆t. Com isso, a métrica ”local” de

Minkowski ∆s2 = −c2∆T 2 +∆R2 + r2∆θ2 + r2sen2θ∆ϕ2 resulta na métrica de Schwarzschild.

Outro exemplo de buraco negro sem rotação surgiu com os trabalhos realizados pelos f́ısicos

Reissner e Nordström. Eles foram contemporâneos de Karl Schwarrszchild, e introduziram a

carga elétrica além da massa na fonte. A contribuição desse termo na métrica faz surgir dois

horizontes de eventos, formado pela carga elétrica e outro formado pela massa, como ilustrado

pela figura A.42.

Quando esse buraco negro possui mais massa que carga elétrica, nesse caso o horizonte

de eventos mais externo é um similar ao formado pelo buraco negro de Schwarszchild, que é

causado pela deformação espaço-temporal. O horizonte mais interno, é um horizonte causado

pelas cargas elétricas, também circular, no entanto esse horizonte não deforma o espaço-

tempo. O segundo caso seria o da carga elétrica possuir mesmo valor que a massa, nesse caso,

os horizontes seriam coincidentes. O terceiro caso no qual o buraco negro possui mais carga

elétrica, do que massa, o horizonte mais externo é o causado pela carga elétrica. Como ainda

não foram vistos objetos celestes com mais carga elétrica do que massa, esse caso é visto como
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Figura A.42: Imagem de um buraco negro com 2 horizontes de eventos. [68]

imposśıvel pela comunidade cient́ıfica.

A.7.4.5 Buracos negros em rotação: Kerr e Kerr-Newman

A hipótese de um buraco negro com rotação, é completamente razoável, visto que todos

os corpos celestes observados até o momento rotacionam. A figura A.43, mostra os efeitos

causados pela rotação da singularidade em torno de um eixo imaginário, como uma pessoa

que gira uma bola na ponta de um de seus dedos com muita velocidade. Os estudos mostram

Figura A.43: Imagem de um buraco negro com rotação [69].

que após uma supernova, a rotação da estrela diminui bastante, mas não deixa de existir,

isso leva a crer que mesmo após a morte da estrela a singularidade deve possuir uma rotação.

Essa rotação causa uma série de efeitos que não são observados nos buracos negros anteriores.

O primeiro, é que em virtude da rotação, havendo uma estrela próxima, o buraco negro irá

conseguir atrair a matéria da estrela, formando um anel em torno de si, que é o disco de

acreção, ilustrado na figura A.44. A segunda, é um efeito de arraste do espaço-tempo, em

uma região externa ao horizonte de eventos, chamada de ergosfera. Esse arraste do espaço-

tempo, faz com que toda a matéria e até mesmo ondas eletromagnéticas, girem no mesmo

sentido de rotação do buraco negro, esse efeito pode dificultar a chegada ao horizonte de
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Figura A.44: Imagem de um buraco negro devorando uma estrela pelo arraste do espaço-
tempo [70].

eventos, e pode até expulsar a onda eletromagnética ou o objeto que estiver se dirigindo ao

horizonte de eventos.

Acredita-se que esse efeito cause perda de energia à singularidade, que pararia de girar,

após um certo intervalo de tempo. Essa perda de energia ocorre através de ondas gravitacio-

nais, que se espalham pelo espaço-tempo. Uma outra coisa importante, é que a ergosfera, faz

com que o horizonte de eventos seja um pouco retráıdo quando comparado a um horizonte

de eventos de um buraco negro de mesma massa, mas sem rotação, isso leva a conclusão de

que é posśıvel chegar mais perto de um buraco negro em rotação do que um buraco negro em

repouso (levando-se diversos fatores em consideração).

A.7.4.6 Buracos negros de Kerr-Newmann

Se o buraco negro além de rotação possuir carga elétrica, temos como resultado o estudo

dos f́ısicos Kerr e Newmann. Essa região do espaço-tempo, além de possuir os dois horizontes

de eventos, ainda possui a ergosfera e o disco de acreção em virtude da rotação. Esse buraco

negro ilustrado na figura A.45, possui todas as caracteŕısticas descritas nos buracos negros

anteriores, no entanto nesse caso a singularidade existiria apenas em uma região central do

espaço-tempo colapsado.

Matematicamente, sendo a singularidade uma esfera de raio r, nesse caso a singularidade

estaria em r = 0. Isso significa que a singularidade não possui dimensão espacial. Na verdade

a matéria se distribui em um formato de anel. Essa distribuição de matéria respeita e vai de

encontro com a matemática que mostra que a singularidade existiria apenas na situação em

que r seja igual a zero.
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Figura A.45: Imagem de um buraco negro com carga elétrica e rotação [71].

A.7.4.7 Como encontrar um buraco negro

Os buracos negros ainda não foram vistos, mas há fortes ind́ıcios de que eles possam existir,

pois algumas regiões do universo possuem caracteŕısticas extremamente parecidas com as até

aqui descritas. O disco de acreção , por exemplo, pode ser formado quando um conjunto de

estrelas binárias, possui uma estrela que já colapsou. Na constelação de Cisne, existe uma

situação como essa, uma estrela emitindo radiação com certa frequência, e uma região escura

que emite raio X. Aparentemente a região que emite Raio X, está sugando a outra estrela, e

uma parte do material sugado, está orbitando em torno da região escura.

Essa situação é consistente com os modelos teóricos, portanto faz sentido crer que trata-se

de um buraco negro. Um outro exemplo está na constelação de Sagitário, onde existe uma

estrela orbitando um região escura, com velocidade elevad́ıssima para um corpo celeste. As

contas levam a crer que o objeto central a essa estrela possui nada mais que 6 milhões de massa

solares aproximadamente. Um objeto com tamanha massa, é dif́ıcil de se imaginar. Objetos

com essa massa, são chamados de buracos negros supermassivos, e hoje em dia acredita-se que

no centro de cada galáxia exista um buraco negro com essas caracteŕısticas. Como dito acima,

os buracos negros que rotacionam, arrastam o espaço tempo ao seu redor, liberando energia

para o mesmo, essa energia, é dissipada na forma de ondas gravitacionais que se propagam

pelo espaço-tempo, ilustradas na figura A.46.

Essas ondas transmitem informações sobre as caracteŕısticas dos buracos negros, as-

sim como as ondas eletromagnéticas transmitem informações dos átomos e das transições

eletrônicas. Acredita-se que com a evolução desse estudo obter-se-á informações com mais

facilidade a respeito dos buracos negros. Um problema, é a dificuldade em se realizar medidas

das ondas gravitacionais, essas perturbações no espaço-tempo são mı́nimas, e são facilmente

confundidas com outras trepidações recorrentes, por exemplo, de passagem de carros próximos

ao local onde pretende-se realizar a medida. Se as ondas fossem fáceis de serem detectadas,
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Figura A.46: Visão art́ıstica de um sistema binário de buracos negros, i.e., dois buracos negros
de massas similares orbitando um ao outro, causando alterações no espaço-tempo [72].

provavelmente elas afetariam o espaço-tempo ao redor do planeta, causando efeitos dif́ıceis de

se prever, no entanto prováveis de serem devastadores para a vida dentro do mesmo. Com

todas essas evidências, fica mais fácil acreditar que os buracos negros existam, mesmo que

ainda não tenham sido detectados.

A.7.4.8 Caindo em um buraco negro

Uma situação absolutamente hipotética, seria a queda de um astronauta dentro de um

buraco negro. Vamos Supor que existam dois astronautas, um está caindo em direção (o

astronauta A) a singularidade, enquanto o outro está fora do alcance gravitacional (o astro-

nauta B) observando seu colega. O astronauta B, consegue ver o astronauta A, pois alguma

fonte de luz, emite a mesma que reflete em A, e essa luz vai para B. A luz que sai de A e

vai para B, está se afastando do campo gravitacional, isso faz com que seu comprimento de

onda aumente, diminuindo sua frequência, tornando assim o astronauta A avermelhado. O

astronauta não mudou de cor, mas esse efeito é posśıvel por conta do efeito Doppler gravita-

cional. Já o astronauta A, veria o astronauta B, ficar azulado, pois a luz que faz o caminho

oposto ganha energia, aumentando sua frequência diminuindo seu comprimento de onda. No-

vamente o astronauta não mudou de cor, o que ocorre é uma alteração na frequência da onda

eletromagnética causada pelo campo gravitacional. O outro problema que o astronauta A

enfrentaria são as intensas forças gravitacionais. Seus pés seriam brutalmente puxados para

baixo, e a medida que ele cáısse, a diminuição do espaço, iria comprimi-lo lateralmente e

esticá-lo longitudinalmente, efeitos estes causados pelas forças de maré. O destino desse as-

tronauta é trágico! Além disso, o fluxo de radiação que sai do mesmo, provavelmente também

fritaria o astronauta.
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A.7.4.9 O tempo próximo de um buraco negro

Como visto a dilatação gravitacional do tempo ocorre tanto para corpos com velocidade

próximas de c, quanto em campos gravitacionais. Assim como as velocidades experimentadas

pelas pessoas no planeta Terra, não possibilitam a percepção da dilatação do tempo, os campos

gravitacionais também não afetam o tempo de forma suficiente, para que seja posśıvel notá-lo.

No entanto em regiões do espaço-tempo onde o campo gravitacional é muito mais intenso, esse

efeito passa a ser muito mais relevante. A medida que um astronauta se aproxima do horizonte

de eventos, o tempo passa lentamente, em comparação com uma pessoa que está distante do

mesmo. O motivo para isso, vem da equação (A.58). Quanto mais próximo do horizonte de

eventos, mais intenso é o campo gravitacional, consequentemente, mais lentamente passará o

tempo, comparativamente a um observador distante dessa região.

A.7.4.10 Buracos de minhoca

Os buracos de minhoca podem ser entendidos como pontes, ou atalhos, que ligam diferentes

regiões do espaço-tempo e que permitiriam viagens no tempo [32,33].

Figura A.47: Imagem de um buraco de minhoca interligando dois universos diferentes [73].

Essa terminologia pouco convencional veio de uma alusão ao caminho realizado por um

bichinho de maçã. Se o bichinho ao tentar atravessar a maçã seguindo uma trajetória externa

a mesma, percorrerá uma certa distância, no entanto, se ele fizer um túnel por dentro da maçã

ele percorrerá uma distância menor para chegar ao mesmo local. Esses buracos são uma das

possibilidades mais interessantes da teoria da relatividade geral. Em comparação com um

buraco negro, essa região do espaço-tempo seria gerada pela eliminação da singularidade

tornando aquela região aberta, formando uma garganta. Mas onde sairia algo ou alguém

que entrasse pela garganta? Como foi dito, um buraco de minhoca é um túnel, isto significa

que existe uma sáıda “do outro lado”, essa sáıda é o análogo de um buraco branco, conforme

ilustrado na imagem A.47. Um buraco branco é a ant́ıtese de um buraco negro. Enquanto nada

pode sair de um buraco negro, nada pode entrar em um buraco branco. Em outras palavras,

um buraco de minhoca teria um sentido privilegiado de deslocamento, pois é equivalente a

entrar em um buraco negro e sair em um buraco branco. A viagem no sentido oposto é

proibida.
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Os buracos de minhoca, grandes o suficiente, poderiam tornar as viagens interestelares

posśıveis aos seres humanos, dada a grande diminuição nas distâncias que elas poderiam

oferecer. Elas ainda abrem a hipótese das viagens no tempo, tema complexo que não será

abordado neste trabalho.

As referências bibliográficas deste caṕıtulo são [16, 26–29,31–33,37,39–42].
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Apêndice B

Aulas utilizadas na aplicação do

produto educacional

Com o intuito de exemplificar como a explanação elaborada pelo professor foi realizada

durante a aplicação do produto educacional, são inseridos aqui alguns slides contendo duas

aulas ministradas durante o processo. A aula sobre os buracos negros, foi assim:

Figura B.1: Aula 1 slides 1 e 2.

Figura B.2: Aula 1 slides 3 e 4.
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Figura B.3: Aula 1 slides 5 e 6 [74,75].

Figura B.4: Aula 1 slides 7 e 8.

Figura B.5: Aula 1 slides 9 e 10.
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Figura B.6: Aula 1 slides 11 e 12.

O URL do v́ıdeo da aula 1, slide 11, exposto em B.6, https : //youtu.be/QjkbUQkNqTM .

Figura B.7: Aula 1 slides 13 e 14 [76–78].

Figura B.8: Aula 1 slides 15 e 16.

O URL do v́ıdeo da aula 1, slide 15, mostrado na figura B.8, https : //youtu.be/K7dqZsfcyHY .
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Figura B.9: Aula 1 slides 17 e 18 [79] .

Figura B.10: Aula 1 slides 19 e 20.

A aula sobre os buracos de minhoca, foi assim:

Figura B.11: Aula 2 slides 1 e 2.
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Figura B.12: Aula 2 slides 3 e 4 [80] .

Figura B.13: Aula 2 slides 5 e 6.

Figura B.14: Aula 2 slides 7 e 8 [81].

144



Figura B.15: Aula 2 slides 9 e 10.

Figura B.16: Aula 2 slides 11 e 12.

O URL do v́ıdeo da aula 2, slide 11, exposto em B.16, https : //youtu.be/T8eG0BKtBkU .

Figura B.17: Aula 2 slides 13 e 14 [82].
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Apêndice C

Respostas dos alunos

Nesse apêndice constam algumas respostas dos alunos tanto da etapa preparatória, quanto

dos exerćıcios de aprofundamento. A identidade dos alunos é preservada, assim como a grafia.

A única referência apresentada são as respostas, prontamente digitalizadas, afim de garantir

que os alunos não sejam expostos.

C.1 Respostas da aula: Simultaneidade e as transformações

de Lorentz

i) O que são eventos simultâneos?

Resposta1: ”Que ocorrem ao mesmo tempo.”

Resposta2: ”São situações que acontecem no mesmo instante.”

Resposta3: ”São eventos que ocorrem ao mesmo tempo em dois referenciais.”

ii) Qual grandeza deve ser absoluta para se obter o fator de Lorentz γ?

Resposta1: ”A velocidade da luz deve ser constante para todos os referenciais.”

Resposta2: ”A velocidade da luz.”

Resposta3: ”Somente deve ser constante a velocidade da luz, e não mais o tempo. ”

iii) Com base no fator de Lorentz γ, explique o motivo dos fenômenos relativ́ısticos não serem

notados pelos seres humanos em situações do cotidiano.

Resposta1: ”Não se pode notar por causa do c2.”

Resposta2: ”Os efeitos relativ́ısticos são dif́ıceis de serem notados pelo fato de ocorrerem

em velocidades muito elevadas. ”

Resposta3: ”Os seres humanos não notam os efeitos relativ́ısticos em situações cotidianas,

pois as velocidades que experimentamos são muito baixas. Precisaŕıamos nos movimentar

com velocidades próximas de 300000 km/s.”

Questão de aprofundamento:

1. A não simultaneidade ao escutar um trovão após ter visto o relâmpago, é análoga à não
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simultaneidade relativ́ıstica?

Resposta1: ”Não, à simultaneidade relativ́ıstica fala dos eventos simultâneos em dois refe-

renciais. No exemplo do trovão o que acontece se deve a diferença de velocidade da luz e do

som.”

Resposta2: ”Os eventos não simultâneos na relatividade ocorrem quando se tem o mesmo

evento em dois referenciais. Diferente da situação do trovão e do relâmpago, nessa situação

os eventos não são simultâneos porque a velocidade da luz é maior que som.”

C.2 Respostas da Aula: Dilatação do tempo

i) Quais são os postulados da relatividade restrita?

Resposta1: Os postulados são :

1. ”As leis f́ısicas são as mesmas para qualquer referencial inercial;”

2. ”A velocidade da luz é constante para todos os referenciais inerciais;”

ii) Por qual motivo a dilatação do tempo não é verificada em situações do cotidiano?

Resposta1: ”A dilatação do tempo não pode ser verificada em situações do cotidiano, por

causa do fator de Lorentz.”

Resposta2: ”Só se nota a dilatação do tempo em movimentos com velocidade próxima a da

luz.”

Resposta3: ”Não se pode verificar a dilatação do tempo em todo o momento porque ela só

acontece quando alguma coisa anda na velocidade perto da luz.”

iii) O que acontece com o fator de Lorentz, se um objeto hipotético possuir velocidade superior

a c?

Resposta1: ”Ele fica negativo.”

Resposta2: ”Ocorre um grande problema, pois o resultado é uma ráız quadrada negativa, e

não se pode resolver problemas assim.”

Resposta3: ”Só os táquions fazem isso, mas eles nunca foram vistos.”

Questão de aprofundamento:

1. A dilatação temporal significa que o tempo de fato passa mais lentamente em sistemas em

movimento, ou o tempo apenas parece passar mais lentamente?

Resposta1: ”O tempo passa mais lentamente, é o que mostram as equações.”

Resposta2: ”Quem está andando não consegue perceber se o tempo passa ”rápido” ou ”deva-

gar” ele só percebe o tempo. Por isso achamos que o tempo só parece passar mais lentamente.”

2. Suponha que uma espaçonave viaje com velocidade 0,6c em relação ao planeta Terra,

quando realiza uma viagem de ida e volta a um determinado planeta. Suponha também
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que os tempos de aceleração e desaceleração são desprezados e que a viagem durou 10 anos

medidos por um astronauta dentro da nave. Quanto tempo passou na Terra?

Os alunos conseguiram realizar essa atividade com êxito.

C.3 Respostas da Aula: Contração do comprimento

i) Por qual motivo a contração do comprimento não é verificada em situações do cotidiano?

Resposta1: ”Ela não é verificada pois as velocidades são muito baixas.”

Resposta2: ”O fator de Lorentz só é notada quando a velocidade é próxima da velocidade

da luz.”

Resposta3: ”Assim como na dilatação do tempo, a contração do espaço depende de veloci-

dades muito grandes para ocorrer.”

ii) A contração do comprimento ocorre nas três dimensões (x, y, z), isto é o corpo contrai na

altura, largura e profundidade?

Resposta1: ”Somente na direção x.”

Resposta2: ”Na direção do movimento.”

iii) Quais fenômenos justificam o fato de muitos muons serem detectados na superf́ıcie da

Terra?

Resposta1: ”A relatividade.”

Resposta2: ”A contração do espaço e a dilatação do tempo.”

Resposta3: ”Como eles andam próximos da velocidade da luz ocorre a contração do espaço

e para eles as nuvens ficam próximas do chão.”

Questões de aprofundamento:

1. A contração do comprimento significa que o comprimento de fato diminui em sistemas em

movimento, ou o comprimento apenas parece ter diminúıdo?

Resposta1: ”Assim como no caso do tempo, se olhar o que dizem as equações, verá que isso

ocorre.”

Resposta2: ”Sim, significa que quando se movimenta velozmente as distâncias percorridas

são menores, desde que se compare com outro observador.”

2. Uma nave espacial possui 25m de comprimento quando está em repouso. Ela se desloca

com velocidade v, em relação a uma plataforma espacial, que possui 50 m de comprimento,

medido por um astronauta, em repouso em relação a plataforma. O mesmo astronauta, possui

um equipamento capaz de medir o comprimento de objetos que se deslocam em velocidades

elevad́ıssimas, e verifica que a nave espacial está na verdade com 20m de comprimento. De-

termine o valor da velocidade v da nave espacial, no momento em que ela passa pela estação

espacial.

Os alunos obtiveram êxito em resolver esse problema.
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C.4 Respostas da Aula: Diagramas de espaço-tempo,

cones de luz e causalidade

i) Qual o significado de um ponto dentro de um cone de luz?

Resposta1: ”Quando o ponto de luz está dentro de um cone, esse é o momento exato em

que vemos, no caso do v́ıdeo, a incidência do raio de luz propagado a 300.000 km da Terra,

a esse evento é dado o nome de ”Cone do futuro”. ”

Resposta2:”Representa um momento no espaço-tempo”

Resposta3:”Significa um evento que ocorreu no passado de um cone de luz irá influenciar o

evento no futuro dentro do mesmo cone futuro dentro do mesmo cone. ”

ii) Qual o significado de um ponto abaixo do cone de luz?

Resposta1: ”Quando o ponto de luz se encontra embaixo do cone, significa que esse evento é

do passado, isto é, um raio de luz, por exemplo, propagado em direção à Terra a uma distância

de 60.000.000 km demoraria 100 anos para ser visto nesse ponto referencial, portanto, o alvo

no momento não estaria mais vivo para recebê-lo.

O brilho das estrelas, por exemplo, seria um caso de ”cone do passado”. ”

Resposta2:”Algo que aconteceu no passado em relação a um referencial atual”

Resposta3:”Significa que os eventos que ocorrem fora do cone não conseguem se comunicar

com os eventos de dentro do cone, no instante que acontecem pois a comunicação demora

mais tempo para ocorrer.”

iii) Como relacionamos o cone de luz com o tempo?

Resposta1:”A figura do cone é bidimensional, portanto, a largura mede o movimento do

espaço e a sua altura o tempo. ”

Resposta2:”A altura do cone representa o tempo (linha vertical)”

Resposta3:”Podemos dizer que os cones de luz são um jeito de relacionar o passado e o futuro

dentro de um diagrama de espaço-tempo, verificando se o passado terá ou não influencia no

futuro. O evento real quadrimensional pode ser visualizado em um espaço tridimensional

escolhendo dois eixos horizontais como dimensões espaciais e o eixo vertical como o tempo.”

iv) Com o diagrama de espaço-tempo, ficou mais fácil entender a contração do espaço e a

dilatação do tempo?

Resposta1:: ”A linha horizontal representa o espaço e a vertical o tempo.”

Resposta2: ”Sim.”

Questão de aprofundamento:

1. Explique o que é o quadrado do intervalo entre eventos ∆s2.

Resposta1: ”O ∆s2 é a distância entre dois eventos em um espaço-tempo, onde o tempo

também é uma dimensão”.

Resposta2: ”O ∆s2 é a distância que a luz percorre entre dois eventos no espaço-tempo.
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C.5 Respostas da Aula: Formação e morte de estrelas

Comentário: Por norma do Colégio, os alunos entraram em semana de provas e não

reponderam as questões da etapa preparatória.

Questão de aprofundamento:

1. O que é o colapso gravitacional e em qual circunstância ele ocorre?

Resposta1: ”O colapso gravitacional ocorre quando a gravidade vence a pressão interna da

estrela. Nessa situação a estrela é esmagada pela gravidade. O nome dado a esse processo é

colapso gravitacional”.

Resposta2:”O colapso gravitacional ocorre após a estrela ter queimado seus elementos mais

leves, nesse processo a gravidade consegue empurrar a estrela, gerando uma força resultante

que aponta para o núcleo. Essa força faz com que a estrela entre em colapso”.

C.6 Respostas da Aula: Prinćıpio de equivalência e o

desvio gravitacional da luz

Os alunos entraram em semana de provas e não reponderam as questões da etapa prepa-

ratória.

Questão de aprofundamento:

1. Como a observação do eclipse ajudou na validação da teoria da relatividade geral?

Resposta1:”A observação ajudou muito, pois a partir dela e das medidas feitas pelos cientis-

tas foi posśıvel verificar que a relação entre o defeito na órbita de mercúrio estava de acordo

com as teorias de Einstein.”

Resposta2:”A observação mostrou que o avanço no periélio de mercúrio só pode ocorrer se

houver a curvatura do espaço-tempo.”

C.7 Respostas da Aula: As diversas formas do efeito

Doppler

i) Por qual motivo não se percebe alteração da frequência da luz, causada pelo campo gravi-

tacional?

Resposta1:”Só pode ser notada em intensos campos gravitacionais.”

Resposta2:”A alteração é causada dentro de campos gravitacionais muito intensos, muito

superiores ao campo gravitacional do planeta Terra, por isso que não se consegue perceber

esse fenômeno daqui.”
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Resposta3:”Quando se observa a fórmula o c2 está dividindo, isso torna os fatores de al-

teração minúsculos, por isso não se pode notar esse efeito.”

ii) Por qual motivo não se percebe a alteração do tempo causada pelo campo gravitacional

dentro do planeta Terra?

Resposta1:”Ela só pode ser notada próximo de buracos negros, estrelas de neutrons ou anãs

brancas, do contrários não se percebe..”

Resposta2:”Pelo fato do campo gravitacional da Terra não ser suficiente para esse fenômeno.”

Resposta3:”Mesmo se houvesse diferença, as pessoas não notariam, pois estão no mesmo

referencial.”

iii) O tempo passa mais lentamente, próximo ou distante de um corpo massivo, quando se

compara as duas situações?

Resposta1: ”Feita a comparação, a resposta é próximo.”

Resposta2: ”Próximo.”

Resposta3: ”Só se pode afirmar essa alteração, quando se observa as equações e se compara

os observadores. Cada um dos observadores não nota o seu tempo devagar, ou rápido. Só se

percebe isso, quando se compara os tempos.”

Questão de aprofundamento:

1.Suponha que um feixe de luz vermelha (f0 = 400THz, onde 1THz = 1× 1012Hz) parte em

direção a um observador em repouso no solo. Supondo g = 10, 0m/s2 constante, qual deve

ser a distância percorrida por esse feixe, para que o observador no solo receba-o com a cor

violeta (f = 780THz)?

2. A que distância deve-se se ficar de um corpo com massa 1, 0 × 1042kg, para que a razão

entre os intervalos de tempos ∆tdistante

∆tproximo
= 2?

Os alunos obtiveram êxito na resolução das duas questões, apesar de haver dificuldade em

ambas.

C.8 Respostas da Aula: Velocidade de escape e as es-

trelas escuras

i) O que significa a velocidade de escape?

Resposta1: ”A menor velocidade do corpo, para que ele entre em órbita.”

Resposta2: ”A velocidade de escape de um corpo é a velocidade necessária para um corpo

sair do solo e entrar e órbita.”

Resposta3: ”É a velocidade que o corpo precisa ter para fugir do corpo celeste que ele está

gravitacionalmente ligado.”

ii) O que é uma estrela escura?

Resposta1: ”São os primeiros buracos negros, elas não permitiam que a luz fugisse.”
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Resposta2: ”São corpos celestes que não podiam ser vistos, pois sempre atraiam a luz de

volta para sua superf́ıcie.”

Resposta3: ”As estrelas escuras, são objetos que para os corpos o deixarem, precisam de

velocidade maior que a da luz. Por isso eles não podem ser vistos.”

iii) Qual a relação entre a velocidade de escape e as estrelas escuras?

Resposta1:”As estrelas escuras possuem velocidades de escape maiores que a da luz.”

Resposta2: ”Para escapar de uma estrela escura, a luz precisaria ter uma velocidade maior

que 300000km/s, portanto nada pode deixar essa estrela.”

Questão de aprofundamento:

1. Com qual velocidade um corpo de 4,0kg de massa, deve ser arremessado radialmente a

partir da superf́ıcie de um planeta, cujo a massa vale 4× 1028kg, para conseguir escapar para

o universo? Adote: raio do planeta 4000km.

Os alunos obtiveram êxito em resolver essa questão.

C.9 Respostas da Aula: O buraco negro de Schwarsz-

child

i) O que é a gravidade na teoria da relatividade Geral?

Resposta1: ”Aquilo que puxa os corpos para baixo.”

Resposta2: ”Segundo a teoria da relatividade geral, a gravidade é a curvatura do espaço-

tempo, causada pela massa da estrela, ou planeta.”

Resposta3: ”A gravidade é a curvatura do espaço-tempo, provado pelo eclipse em Sobral.”

ii) O que é um buraco negro?

Resposta1:”Um objeto que não permite a sáıda da luz.”

Resposta2:”Uma estrela que suga tudo ao seu redor, incluindo outras estrelas.”

Resposta3:”São estrelas que morreram e curvaram muito o espaço-tempo, por isso nem

mesmo a luz pode deixá-los.”

iii) Por qual motivo nem mesmo a luz escapa de um buraco negro?

Resposta1:”Por causa da gravidade.”

Resposta2:”A luz não deixa os buracos negros, pois a velocidade de escape para deixá-los é

maior que a velocidade da luz.”

Resposta3:”Por conta da curvatura do espaço-tempo, que é a gravidade, ela não deixa a luz

escapar.”

Questão de aprofundamento:

1. O que é o horizonte de eventos?

Resposta1:”O horizonte de eventos é uma linha que separa a singularidade do universo.”

Resposta2: ”Pode se entender o horizonte de eventos, como última informação do buraco

152



negro. Depois dele, não se sabe o que existe.”

Resposta3: ”O horizonte de eventos é o limite, além dele não se pode chegar e voltar. Se

passar pelo horizonte de eventos, nunca mais pode-se voltar e contar o que foi visto.”

2. Calcule o raio de Schwarzschild para o Sol?

Os alunos obtiveram êxito em resolver essa questão.

C.10 Respostas da Aula: Os buracos de minhoca

i) Os buracos de minhoca já foram encontrados?

Resposta1: ”Não”

ii) O buraco de minhoca possui alguma relação com o buraco negro?

Resposta1: ”Sim, todos os buracos de minhoca, são buracos negros de um lado.”

Resposta2: ”Sim, eles possuem relação, os buracos de minhoca são buracos negros e buracos

brancos, a matéria entra por uma lado e sai pelo outro.”

Resposta3: ”Eles são parecidos, a diferença é que no fundo do buraco negro existe a singu-

laridade, já o buraco de minhoca é um túnel, sem fundo.”

Questão de aprofundamento:

1. O que é um buraco de minhoca?

Resposta1: ”Um buraco de minhoca é somente a solução de uma equação. Nunca foi visto,

apesar de ser muito legal sua ideia, infelizmente parece que eles não existem.”

Resposta2: ”Os buracos de minhoca são túneis do espaço-tempo, que ligam diferentes regiões

do espaço. Até hoje só foram encontrados no mundo das ideias, e matematicamente eles

existem. ”
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Apêndice D

Velocidade das ondas eletromagnéticas

As ondas eletromagnéticas são emitidas pelas estrelas em diferentes regiões do espaço-

tempo, sempre deslocando-se com uma velocidade impressionante para os sentidos humanos.

A dificuldade em observar algo que se desloca com tamanha rapidez, fez surgir uma série

de experimentos em torno do tema, sempre com a intenção de medi-la. Dois deles foram

discutidos em sala de aula com os alunos, o experimento das luas de Júpiter proposto por Ole

Röemer (1644-1710) e o experimento da roda dentada de Armand-Hyppolyte-Louis Fizeau

(1819-1896).

Mas foi James Clerck Maxwell (1831-1879) o responsável por através de um importante

tratamento matemático obter o valor correto da velocidade com a qual uma onda eletro-

magnética se desloca no espaço-tempo.

D.1 Experimentos para se medir a velocidade da luz

A principal caracteŕıstica das ondas eletromagnéticas que interessa para se trabalhar a

cinemática relativ́ıstica é a velocidade da luz no espaço vazio. Vamos revisar alguns fatos e

conceitos relacionados ao tema, especialmente os que levaram à conclusão de que a veloci-

dade relativa da luz no espaço vazio é independente da velocidade relativa entre a fonte e o

observador.

D.2 Experimento de Ole Röemer

O astrônomo Ole Röemer criou um sofisticado método para medir a velocidade da luz.

Para isso realizou a observação do eclipse de uma das luas de Júpiter, Io, para ser mais preciso.

Ao mesmo tempo em que o planeta Terra orbita o Sol, Io orbita Júpiter. No entanto

eventualmente um observador da Terra fica impedido de observar Io, quando Júpiter bloqueia

a luz oriunda do mesmo, que se desloca para a Terra. Esse fenômeno é o eclipse da Lua de

Júpiter.
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Supondo uma órbita circular do planeta Terra em torno do Sol, e fazendo a hipótese de

observação desse fenômeno em dois momentos espećıficos do ano terrestre (preferencialmente

diametralmente opostos), percebe-se uma diferença no tempo de duração do eclipse, para um

observador terrestre. A solução para essa alteração no tempo de duração do eclipse vem da

diferença de caminho que a luz percorre para atingir a Terra nas duas situações. Quando a

Terra está mais distante de Júpiter o eclipse possui uma duração maior, em comparação com

a situação na qual a Terra está mais próxima.

Conhecendo a distância da Terra ao Sol (1UA = 150.00.000km), e medindo a diferença de

tempo de duração de cada eclipse (990 s, aproximadamente), é posśıvel estimar a velocidade

com a qual a luz se desloca no espaço entre Júpiter e a Terra. Com esse engenhoso método,

chegou-se no resultado de aproximadamente 230.000km/s, dentro da ordem de grandeza do

valor aceito atualmente.

D.3 Experimento da roda dentada de Fizeau

O experimento da roda dentada de Fizeau ficou famoso pelo fato de ter realizado uma

estimativa muito próxima do valor hoje conhecido da velocidade da luz, mas também por ter

sido a primeira medida realizada dentro da Terra. Os experimentos anteriores, utilizavam os

astros como meio para realização da medida com a qual a luz se propagava no espaço-tempo.

O experimento da roda dentada é muito diferente, foi montado entre duas montanhas com

o aux́ılio de uma fonte de luz , um semi espelho e um espelho. O raio de luz parte da fonte, é

dividido pelo semi-espelho, passa por uma roda dentada, reflete-se no espelho e volta ao olho

do observador.

A função da engrenagem é criar um mecanismo de medida do intervalo de tempo decorrido

entre o feixe de luz partir da fonte, refletir-se no espelho e atingir o observador. Conhecendo

a frequência de rotação da engrenagem, esse tempo é facilmente determinado. Conhecendo

a distância (d) entre o espelho e o observador, o número de dentes (n) e a frequência (f) da

engrenagem, chegasse na seguinte equação,

c = 4n d f. (D.1)

A engrenagem que Fizeau utilizou em seu experimento possúıa 720 dentes, a distância

entre o espelho e o observador utilizada, era de aproximadamente 8633m, o espelho ficou em

Monte Valérienne, enquanto Fizeau ficava na casa de seu pai em Montemartre. A engrenagem

completava 12, 6 voltas por segundo. Realizando as contas chegamos em 3, 13.108m/s, que é

um valor ainda mais próximo do que o obtido por Roemer.

Esses são dois importantes experimentos de realização de medidas da velocidade da luz.
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D.4 A velocidade da luz nas equações de Maxwell

As ondas eletromagnéticas são variações de campos elétricos e magnéticos que se propagam

no espaço-tempo sem alterar sua velocidade. Através de duas das equações de Maxwell, a lei de

indução elétrica ou lei de indução de Faraday e a lei de indução magnética ou lei de indução

de Maxwell é posśıvel obter a velocidade de uma onda eletromagnética e mostrar que sua

velocidade de propagação depende exclusivamente das caracteŕısticas elétricas e magnéticas

do meio. Essas duas leis podem ser escritas na forma

˛
C

~E · d~s = −dφB
dt

= − d

dt

(ˆ
SC

~B · d ~A
)
, (D.2)

˛
C

~B · d~s = µ0ε0
dφE
dt

= µ0ε0
d

dt

(ˆ
SC

~B · d ~A
)
, (D.3)

em que o śımbolo
¸
C

indica integração ao longo de uma curva fechada C, suave por partes, e¸
SC

indica integração sobre qualquer superf́ıcie (aberta) SC , suave por partes e limitada pelo

contorno C. A relação (D.2) informa que a variação do fluxo magnético φB no tempo gera

um campo elétrico E, enquanto que a relação (D.3) informa que a variação do fluxo elétrico

φE no tempo gera um campo magnético B.

Figura D.1: Figuras representativas dos contornos fechados usados para as Lei de indução de
Faraday e de Maxwell.

Para simplificar a análise, vamos escolher as curvas C como sendo retângulos cartesianos e

SC sendo as superf́ıcies planas limitadas pelos respectivos retângulos (ver figura D.1), e vamos

supor que os campos elétrico e magnéticos dependem apenas das variáveis t e x, ~E = ~E(t, x)

e ~B = ~B(t, x).não esquecendo que, nesta análise, as variáveis t e x são independentes. Os

retângulos tem altura L e largura dx, este último indicando um diferencial, enquanto que

L também deve ser considerado pequeno de modo que se possa considerar, em primeira

aproximação, a componente do respectivo campo perpendicular à superf́ıcie do retângulo

como constante ao longo da superf́ıcie.

Supondo que a superf́ıcie fechada seja um retângulo no plano xy, de altura L e lado dx,
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cf. a figura D.1, resolvendo a integral do lado esquerdo da equação (D.2) obtêm-se

˛
C

~E.d~s = E ′yL− EyL = (Ey + dEy)L− EyL = LdEy, (D.4)

onde Ey representa a componente do campo ~E paralela às laterais do retângulo, e o contorno

C é tomado sobre o peŕımetro do retângulo, percorrido no sentido anti-horário. A integral de

caminho na base e no topo do retângulo se cancelam (quando o retângulo for suficientemente

pequeno). O diferencial dEy representa a variação de campo elétrico entre a lateral direita e

esquerda do retângulo, respectivamente. O lado direito da equação (D.2) depende da integral

do campo ~B sobre a superf́ıcie do retângulo, o que fornece o fluxo magnético,

φB = BzLdx, (D.5)

onde Bx representa a componente do campo magnético perpendicular a superf́ıcie plana, e

Ldx o valor da área que esse campo magnético atravessa. Dessa forma, o lado direito de (D.2)

resulta
dφB
dt

=
dBz

dt
L dx. (D.6)

Igualando (D.6) e (D.4), pode-se escrever o resultado na forma(dEy
dx

)
t

= −
(dBz

dt

)
x
, (D.7)

onde o sub́ındice t (x) indica que a variação (derivada) em relação a t (x) é feita considerando

t (x) fixo. Ou seja, indicam que deve-se tomar a derivada parcial correspondente.

Para prosseguir na demonstração matemática que, ao final, fornecerá a previsão da teo-

ria de Maxwell para a velocidade da luz, de forma similar será analisada a Lei de indução

magnética de Maxwell. Para obter resultados úteis no estudo desse problema, o retângulo

avaliado tem dimensões idênticas ao anterior, no entanto este localiza-se no plano xz. Sendo

assim, tem-se o seguinte resultado para a integral de caminho ao longo do peŕımetro do

retângulo,

˛
~B.d~s = −B′zL− (−BzL) = −(Bz + dBz)L− (−BzL) = −LdBz, (D.8)

onde o sinal negativo vem do fato que a integral é feita no sentido anti-horário. O fluxo

elétrico que aparece no lado direito de (D.3) é dado por

φE = EyLdx. (D.9)

onde Ey representa a componente do vetor campo elétrico perpendicular a superf́ıcie do

retângulo, e Ldx é a área que esse campo elétrico atravessa. Dessa forma, o lado direito
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de (D.3), relacionado com D.9 obtêm-se,

dφE
dt

= µ0ε0
dEy
dt

L dx. (D.10)

Igualando D.10 e D.8, resulta

−
(dBz

dx

)
t

=
(
µ0ε0

dEy
dt

)
x

(D.11)

onde os sub́ındices t e x indicam derivadas parciais. As relações (D.7) e (D.11) podem

ser usadas para escrever equações independentes para cada componente dos campos. Por

exemplo, tomando a derivada parcial da equação (D.7) em relação à x tem-se,

∂2Ey
∂x2

= − ∂

∂t

∂Bz

∂x
, (D.12)

onde usou-se o śımbolo ∂ para indicar a derivação parcial, e também o fato de que as derivadas

parciais em t e em x comutam, ∂
∂x

∂Bz

∂t
= ∂

∂t
∂Bz

∂x
. Substituindo a derivada ∂Bz

∂x
da equação (D.11)

na relação (D.12) obtém-se
∂2Ey
∂x2

− µ0ε0
∂2Ey
∂t2

= 0, (D.13)

que é a forma conhecida da equação da onda plana, ∂2ψ
∂x2
− 1

c2
∂2ψ
∂t2

= 0, sendo c a velocidade (de

fase) da onda. Equação idêntica à (D.13) é para a componente do campo magnéticoBx fazendo

a substituição inversa da que foi feita acima, eliminando Ez de (D.7) e substituindo em (D.12).

Relações análogas são obtidas para todas as componentes dos campos ~E e ~B. Portanto, dessa

comparação segue que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no espaço

vazio é dada por c = 1/
√
µ0ε0.

No Sistema Internacional de Unidades (SI) a permeabilidade magnética do vácuo µ0 é

fixo exatamente pelo valor µ0 =4π × 10−7 H/m, enquanto que p permissividade do vácuo

seria obtida experimentalmente e tem valor aproximado ε0 = 8, 854187817×10−12 F/m. Com

isso, chega-se em c ' 300.000 km/s. Essa importante relação entre a velocidade da luz

e as constantes eletromagnéticas fundamentais é a base do estudo da relatividade que será

resumido a seguir. De fato, devido a invariância da velocidade da luz no vácuo, convencionou-

se que no SI a velocidade da luz no vácuo vale exatamente c = 299.792.458 m/s. É um valor

exato em função do acordo internacional para a definição de metro padrão, o qual é definido

como o comprimento da trajetória percorrida pela luz, no vácuo, no intervalo de tempo de

1/299.792.458 segundos.
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[9] I. S. Araújo, E. Mazur, “Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta

para o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de F́ısica”, Caderno

Brasileiro do Ensino de F́ısica, v. 32, p. 362, 2003.

[10] G. M. Novak, J. Middendorf, “What works - a pedagogy Just in time te-

aching”, vol. IV: What works, what matters, what lasts”, site http :

//www.pkal.org/template2.cfm?c id = 1316.

159



[11] V. Oliveira, E. A. Veit, I. S. Araujo “Relato de experiência com os métodos Ensino

sob Medida (Just-in-Time Teaching) e Instrução pelos Colegas (Peer Instruction) para o
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