
“Não é fácil falar sobre como cheguei á idéia da teoria da Relatividade.”g

Albert Einstein



IntroduçãoIntrodução

Em 1905 Albert Einstein abalou o edifício da Física clássicEm 1905, Albert Einstein abalou o edifício da Física clássic 
ao publicar a Teoria Especial da Relatividade, complementada 
onze anos depois pela Teoria Geral da Relatividade. Nelas, 
Einstein expôs a idéia evolucionária de que a velocidade da luzEinstein expôs a idéia  evolucionária de que a velocidade da luz 
no espaço vazio é sempre a mesma, qualquer que seja a posição 
do observador. Esse é um dos fundamentos mais importantes do 
conceito de relatividade. 



Postulados de EinsteinPostulados de Einstein

Em 1905, com 26 anos, Albert Einstein publicou vários 
artigos, entre os quais um sobre a eletrodinâmica dos corpos em 
mo imento Neste artigo ele propõe m princípio de relati idademovimento. Neste artigo, ele propõe um princípio de relatividade 
mais abrangente, que se aplica tanto às leis da mecânica quanto 
às leis da eletrodinâmica. Com base nos trabalho de Lorentz e 
P i é t i d l ti id d i l ( t it ) b iPoincaré, a teoria da relatividade especial (ou restrita) se baseia 
em dois postulados que Einstein menciona explicitamente em seu 
artigo. 

O primeiro desses postulados foi chamado por Einstein de 
Princípio de Relatividade. O segundo postulado refere-se à 
velocidade da luz



Relatividade GalileanaRelatividade Galileana

Segundo o princípio da relatividade de Galileu, não existe 
sistema de referência absoluto pelo qual todos os outrossistema de referência absoluto pelo qual todos os outros 
movimentos possam ser medidos. Galileu referia-se à posição 
relativa do Sol (ou sistema solar) com as estrelas de fundo. Com 
i l b j t d t f õ h disso, elaborou um conjunto de transformações chamadas 
Transformadas de Galileu. Mas naquele tempo acreditava-se 
que a luz, fosse instantânea, e portanto Galileu e mesmo Newton 
não consideravam em seus cálculos que os acontecimentos 
observados fossem dissociados dos fatos. 



O enigma do ÉterO enigma do Éter

Para os físicos do século XIX, uma onda tinha que ser uma 
onda em algum meio, tinha de haver um suporte para a 

ã d d É l tpropagação dessas ondas. É pelo menos o que acontece com as 
ondas do mar, que se propagam na água, ou as ondas sonoras 
que se propagam no ar ou nos meios sólidos. Mas a luz propaga-q p p g p p g
se no vácuo, isto é, num espaço aparentemente vazio. Isto levou 
à suposição da existência de um meio dotado de características 
especiais permeando todos os espaços vazios − o éterespeciais, permeando todos os espaços vazios  o éter.

Dentre essas características podemos citar:
Suporte para o referencial absoluto do universo;
Sem ele seria impossível saber se um corpo está ou não 

em movimento;



S fSeria infinitamente mais tênue que os gases nobres;
Seria absolutamente inerte;
Seria perfeitamente elástico;Seria perfeitamente elástico;
Envolve todos os corpos (até atômicos);
Não provocaria força de atrito (lei da gravitação);
Teria uma grande rigidez.



Experiência de Michelson-Morley

A chamada experiência de Michelson-Morley é 
considerada a primeira prova forte contra a teoria do éter 
luminífero mas que por outro lado demonstrou que a luzluminífero, mas que por outro lado demonstrou que a luz 
propagava-se independente ao meio. A velocidade de 
deslocamento do laboratório terrestre idealizado por Michelson e 
Morley "instalado na superfície desse planeta" em 1887 na y p p
Alemanha, mostrou que "se existente" o éter deveria ser 
arrastado juntamente com o laboratório, ou caso contrário o 
deslocamento da Terra deveria somar ou subtrair-se às 
propagações eletromagnéticas na faixa das freqüênciaspropagações eletromagnéticas na faixa das freqüências 
estudadas, mesmo se o feixe luz se deslocasse em direção ou 
perpendicular ao movimento terrestre, no entanto como nada 
aconteceu o experimento demonstrou que não existe éter masaconteceu, o experimento demonstrou que não existe éter mas 
que a propagação da luz era independente do meio, ou seja da 
fonte emissora.





Transformação de LorentzTransformação de Lorentz

A Transformação de Lorentz é uma transformação de 
coordenadas entre um referencial considerado em repouso ecoordenadas entre um referencial, considerado em repouso, e 
outro que se move relativamente a ele com uma velocidade 
uniforme arbitrária. Ela é uma versão relativística da 
t f ã d G liltransformação de Galileu. 

Considere que seja possível a uma pessoa viajar à 
velocidade da luz. A luz, pelas equações de Maxwell, é uma 
oscilação dos campos elétricos E e magnéticos B, periódica no 
espaço e oscilante no tempo. No referencial desta pessoa, a luz 
seria uma perturbação do campo eletromagnético periódica noseria uma perturbação do campo eletromagnético periódica no 
espaço e constante no tempo. 



Tal solução, no entanto, não existe como solução das equações 
de Maxwell que governam a propagação da Luz.

P t t t difi õ M ll tPortanto restava ou modificar as equações Maxwell e manter a 
transformada de Galileu.Ou modificar a transformada de Galileu. 

Não basta dizer que, já que as equações de Maxwell são 
confirmadas em laboratório devemos modificar as transformadas deconfirmadas em laboratório, devemos modificar as transformadas de 
Galileu. Estas transformadas também são importantes pois são a base 
de toda a Mecânica Clássica, que portanto deveria ser revista.

Este impasse foi resolvido em 1905 por Albert Einstein SuaEste impasse foi resolvido em 1905 por Albert Einstein. Sua 
interpretação das Transformadas de Lorentz permitiu manter as 
equações de Maxwell inalteradas, mas exigiu uma revisão completa 
dos conceitos de tempo e espaço tão caros e fundamentais à Mecânicados conceitos de tempo e espaço tão caros e fundamentais à Mecânica 
Clássica. 



Conseqüências das Transformações Conseqüências das Transformações 
de Lorentz:

Dilatação do TempoDilatação do Tempo

Contração das Distâncias



Sincronização dos relógios eSincronização dos relógios e

Dois relógios sincronizados em um referencial não estarão 
sincronizados em relação a outro referencial que se move relativamente ao 
primeiro.p

Dois eventos ocorrentes em um referencial são simultâneos se os sinais 
luminosos por eles emitidos atingirem ao mesmo tempo um observador 
posicionado exatamente no meio da distância entre os eventos.





SimultaneidadeSimultaneidade

Dois eventos simultâneos em um referencial não são 
simultâneos em um outro referencial que se move relativamente 
ao primeiroao primeiro.



Paradoxo da Relatividade 
iRestrita

Paradoxo dos Gêmeos:

Dois gêmeos são separados. Um deles fica em terra e 
outro faz uma viagem numa nave com alta velocidade.

Há aqui dois aspectos diferentes a serem considerados. q p
O primeiro é que, no contexto da mecânica clássica, a 
dilatação temporal não existe, o que levaria o gêmeo que 
viajou na nave estranhar a disparidade dos tempos 
decorridos experimentados por ele e pelos que ficaram nadecorridos experimentados por ele e pelos que ficaram na 
Terra.



Porém, o real paradoxo aqui é o fato de que, mesmo se aceitando a p q q
dilatação temporal, o gêmeo que viajou pelo universo a bordo da nave, sob 
velocidades próximas à da luz, tem todo o direito (no escopo da Relatividade 
Restrita) de alegar que a Terra é que se movia com velocidade próxima à da 
luz. Assim, ele acha que a Terra é que deveria ter tido o seu fluxo de tempo , q q p
alterado.

O entendimento perfeito desse efeito, porém, só pode ocorrer se lembrar 
que a nave percorreu uma trajetória maior (considerando-se a trajetória no 
espaço tempo) e além do mais ambos os referenciais em algum momentoespaço-tempo) e, além do mais, ambos os referenciais em algum momento 
sofrem acelerações. Daí, o enquadramento perfeito só se dar no âmbito da 
relatividade geral (Relatividade Geral).



M   E i  R l i í iMomento e Energia Relativística

O Momento relativístico:
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Teoria Especial – 1905Teoria Especial 1905

A Teoria Restrita (ou Especial) da Relatividade, descreve a física 
do movimento na ausência de campos gravitacionais. Antes, a maior 
parte dos físicos pensava que a mecânica clássica de Isaac Newton, p p q ,
baseada na chamada relatividade de Galileu descrevia os conceitos de 
velocidade e força para todos os observadores (ou sistemas de 
referência). No entanto, Hendrik Lorentz e outros, comprovaram que as 
equações de Maxwell que governam o eletromagnetismo não seequações de Maxwell, que governam o eletromagnetismo, não se 
comportam de acordo com a transformação de Galileu quando o 
sistema de referência muda (por exemplo, quando se considera o 
mesmo problema físico a partir do ponto de vista de dois observadores 

i t if l ã t ) A ã dcom movimento uniforme um em relação ao outro). A noção de 
transformação das leis da física no que diz respeito aos observadores é 
a que dá nome à teoria, à qual se opõe o qualificativo de especial ou 
restrita por cingir-se apenas aos sistemas em que não se têm em conta p g p q
os campos gravitacionais. 



Conseqüências da Relatividade 
iRestrita 

• O intervalo de tempo em um referencial em movimento em relação a 
um observador externo parece ser, para este, menor que o seu próprio 
intervalo de tempo Explicando melhor se um fenômeno periódico que nointervalo de tempo. Explicando melhor, se um fenômeno periódico que no 
referencial de um dado observador inercial ocorre com um período T parece 
ocorrer em um período T' maior num referencial inercial movendo-se em 
relação a este;

• Eventos que ocorrem simultaneamente em um referencial inercial não 
são simultâneos em outro referencial em movimento relativo (falta de 
simultaneidade);

• As dimensões de objetos medidos em um referencial podem ser 
diferentes para um outro observador em outro referencial em movimento. Se 
um corpo está em movimento ao longo de um eixo, a dimensão do corpo ao 
longo deste eixo parecerá menor do que quando o mesmo corpo estiver parado 
em relação ao referencial do observador (contração dos comprimentos).



Teoria Geral – 1916Teoria Geral 1916

A relatividade geral é a generalização da Teoria da 
gravitação de Newton. Publicada em 1916 por Albert Einstein, a 
no a teoria le a em consideração as idéias descobertas nanova teoria leva em consideração as idéias descobertas na 
Relatividade restrita sobre o espaço e o tempo e propõe a 
generalização do princípio da relatividade do movimento de 

f i i i t if l ti id d dreferenciais em movimento uniforme para a relatividade do 
movimento mesmo entre referenciais em movimento acelerado. 
Esta generalização tem implicações profundas no nosso 

h i t d t l d t tconhecimento do espaço-tempo, levando, entre outras 
conclusões, à de que a matéria (energia) curva o espaço e o 
tempo à sua volta. Isto é, a gravitação é um efeito da geometria 
d tdo espaço-tempo. 



As Leis da Física são as mesmas em todos os 
sistemas de coordenadas que se movem com movimentosistemas de coordenadas que se movem com movimento 
uniforme relativamente um ao outro, ou seja, em todos os 
referenciais inerciais.



A velocidade da luz no espaço vazio é a mesma em 
todos os sistemas de referência e é independente dotodos os sistemas de referência e é independente do 
movimento do corpo emissor.



Transformadas de GalileuTransformadas de Galileu

As transformações de Galileu são utilizadas na comparação de 
fenômenos que ocorrem em referenciais inerciais distintos, dentro da 
física newtoniana ou mecânica clássica. Assim, conhecendo-se o ,
estado de movimento num dado sistema de coordenadas, ao 
aplicarem-se as equações das transformações de Galileu, é possível 
expressar-se o estado desse movimento usando como referência outro 
sistema inercial Mais precisamente as transformações de Galileusistema inercial. Mais precisamente as transformações de Galileu 
permitem transformar as equações da física de um referencial inercial 
para outro, de forma a manter as equações invariantes (invariância 
galileana). Isto é, a forma das equações da física não pode depender 
d t d d i t d b d i tdo estado de movimento de um observador, uma vez que o movimento 
é relativo. Isto leva, no entanto, a contradições quando se considera as 
equações de Maxwell. A solução destas contradições levaram Albert 
Einstein a propor a Transformação de Lorentz com a transformação p p ç ç
fundamental entre referenciais inerciais em movimento relativo.



Transformação de coordenadas:
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Relativo ao tempo, tem-se: 

tt ='



Para se chegar as equações da transformação de Lorentz 
basta analisar como as equações de Maxwell se comportam com 
relação a uma transformação geral de coordenadas Mas pararelação a uma transformação geral de coordenadas. Mas para 
simplificar a matemática, utiliza-se no lugar das equações de 
Maxwell uma de suas soluções, isto é, a equação da onda no 
ávácuo:
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propagando-se na direção x com velocidade c.
Quer-se uma transformação linear de coordenadas x, t para 

um novo referencial, x', t' que se move com velocidade v: 



txx βα +='
txt δγ +='

O problema é encontrar α,β,γ,δ de forma a que a equação 
de onda acima continue sendo uma equação de onda no novo 
referencial. Substituindo na equação de onda e resolvendo a 
equação para (α,β,γ,δ) obtém-se:
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Substituindo na transformação linear original: 
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Comparando com a transformada de Galileu: 
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substituindo na transformação linear inicial, encontra-se a 
transformada de Lorentz entre dois referenciais em movimento



relativo com velocidade v:
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é chamado de fator de Lorentz.
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Uma das conclusões mais espetaculares da transformada 
de Lorentz é obtida calculando-se a velocidade de grupo de uma 

t b ã t f i lperturbação que se propaga neste referencial: 

dxdtdxdx + βα'
dt

c
dtdxdt

==
+

=
δγ
β

'

Isto é, a velocidade da luz é a mesma em qualquer 
referencial inercial. 



Considere dois eventos que ocorrem em um determinado 
ponto x0´do referencial S´ nos tempos t1’e t2’:
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Logo,

O i t l d t t t

( )1212 '' tttt −=− γ

O intervalo de tempo entre os eventos que ocorrem no 
mesmo local do referencial é denominado tempo próprio tp:

ptt ∆=∆ γ



O comprimento de um corpo medido no referencial em que 
o corpo está em repouso é chamado de comprimento próprio Lp:

Como t1 = t2
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(O comprimento de uma régua é menor quando medido em
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LLL ppγ
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(O comprimento de uma régua é menor quando medido em 
um referencial no qual ela esteja se movendo)



• Kaysinha chavesKaysinha chaves.


