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I. INTRODUÇÃO

O fato de termos que observar o Universo a partir de instrumentos situados no nosso

próprio planeta, leva-nos à necessidade de acreditar que as Leis da F́ısica, tal qual as con-

hecemos aqui, são as mesmas em todo o Universo. Assumimos que o espaço é homogêneo

e isotrópico e que o tempo é uniforme. Em outras palavras, um experimento realizado sob

mesmas condições iniciais produz resultados idênticos em qualquer lugar, e em qualquer

tempo.

A descrição dos fenônemos f́ısicos requer ainda a escolha de um Sistema de Referência

(SR) (um laboratório) e de um sistema de coordenadas associado a ele, (cartezianas, esféricas,

etc) para que possamos registrar posições. Precisamos ainda de um relógio para marcar o

tempo. Dessa forma, um fenômeno f́ısico, ou um evento, é caracterizado por três coordenadas

espaciais e uma temporal.

Galileo já havia notado que nem todos os SR são equivalentes. O movimento de um

pêndulo sobre um carrossel não é o mesmo que o observado em um laboratorio fixo em

relação ao solo. No entanto, se o mesmo pêndulo for observado dentro de um navio que se

move suavemente com velocidade constante, nenhuma diferença é notada.

Mais tarde, com a formulação das leis da mecânica por Newton, as observações de Galileo

foram consolidadas no conceito de Sistema Inercial de Referência (SIR), definido como

aquele onde vale a primeira lei de Newton: se a força total agindo sobre um corpo inicialmente

em repouso é nula, ele permanece em repouso ou em movimento retiĺıneo uniforme.

Além disso, se um SR move-se com velocidade constante em relação a um SIR, então ele

também é inercial. Para formalizar essa afirmação, consideremos dois sistemas de referência,

um deles inercial, com eixos x1, y1, z1 e relógio marcando tempo t1 e outro com eixos x2, y2,

z2 e relógio marcando tempo t2. Vamos assumir que os eixos x1 e x2 sejam paralelos, assim

como os eixos y e z e que suas origens O1 e O2 coincidam no instante inicial t1 = t2 = 0.

Supomos que o sistema 2 move-se em relação ao sistema inercial 1 com velocidade constante

na direção x, i.e., a origem de 2 tem velocidade ~v = vx̂ quando medida de 1, como ilustrado

na figura 1

Se um evento tem coordenadas x1, y1, z1, t1 em 1, então de acordo com a nossa intuição
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FIG. 1. Movimento relativo entre dois sistemas de referência

clássica, esse mesmo evento terá coordenadas

x2 = x1 − vt1
y2 = y1

z2 = z1

t2 = t1

(1)

no sistema 2.

Essas equações são conhecidas como Transformações de Galileo. No âmbito da

Mecânica, podemos mostrar que, de fato, se as Leis de Newton valem no sistema inercial

1, então elas também valem no sistema 2, que é, portanto inercial. Para ver isso, suponha

que essas coordenadas representem a posição de uma part́ıcula de massa m. Derivando as

Eqs.(1) duas vezes em relação ao tempo: Obtemos

~v2 = ~v1 − ~v (2)

e, como ~v é constante,

~a2 = ~a1 (3)

Multiplicando por m dos dois lados temos m~a2 = m~a1 = ~F1, pois no sistema 1 valem

as Leis de Newton. Se as forças em questão são mecânicas, como a gravitação ou forças

viscosas, então F só envolve distâncias e velocidades relativas, que não são afetadas pelas

transformações de Galileo. Então ~F2 = ~F1 e segue que ~F2 = m~a2.

Exemplo: Movimento de uma part́ıcula com atrito viscoso em um dimensão.

3



Suponha que o referencial S1 se mova com velocidade v1 em relação a um meio viscoso

em repouso. Nesse referencial, o movimento de uma part́ıcula de massa m segue a equação

mẍ1 = −b(ẋ1 + v1) (4)

onde b é o coeficiente de atrito (note que se a part́ıcula tem velocidade −v1 ela fica em

repouso em relação ao meio viscoso e o atrito some). O sistema S2 move-se com velocidade

v em relação à S1. A velocidade de S2, em relação ao meio viscoso é v2 = v1 + v. Usando

as transformações de Galileo, temos x1 = x2 + vt, ẋ1 = ẋ2 + v, ẍ1 = ẍ2. Assim obtemos

mẍ1 = mẍ2 = −b(ẋ1 + v1) = −b(ẋ2 + v + v1) = −b(ẋ2 + v2) (5)

ou seja, a equação em S2 fica

mẍ2 = −b(ẋ2 + v2) (6)

e tem a mesma forma da equação em S1.

Por volta da metade do século 19, no entanto, a consolidação da teoria eletromagnética

feita por Maxwell e uma série de experimentos ligados à medidas da velocidade da luz,

mostraram que as transformações de Galileo não se aplicavam ao eletromagnetismo. Em

particular, o experimento de Fizeau em 1851 mostrou que a fórmula de adição das velocidades

não se aplicava. Ele montou um tubo com água corrente com velocidade v e aplicou uma

fonte de luz na água. No referencial da água a velocidade da luz é c/n, onde c é a velocidade

da luz no vácuo e n o ı́ndice de refração da água. No laboratório Fizeau esperava medir

vlab = c/n+ v, mas seus resultados indicaram um valor menor, compat́ıvel com a expressão

emṕırica c/n+v(1−1/n2). A idéia é que a água carregaria a luz consigo, funcionando como

um meio necessario para sua propagação. Os resultados negativos da experiência levaram

ao questionamento da idéia de que a luz realmente precisaria de um meio para se propagar,

assim como as ondas sonoras. O meio que permearia o vácuo permitindo a propagação da

luz ficou conhecido com ether. O experimento de Michelson e Morley, no entanto, mostrou

que não existe um referencial especial em relação ao qual o ether estaria em repouso.

Além dessas experiências famosas, varios outros fatos mostravam que as transformações de

Galileo e as próprias Leis de Newton não funcionavam para fenômenos envolvendo part́ıculas

movendo-se a grandes velocidades. Elétrons acelerados em aceleradores lineares, por exem-

plo, ganhavam energia cinética maior do que mv2/2 se v se aproximava da velocidade da
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luz. O tempo de decaimento de part́ıculas provenientes de radiação cósmica também era

maior do que aquele medido para as mesmas part́ıculas em repouso. Do ponto de vista

teórico também haviam problemas, pois as equações de Maxwell não ficavam invariantes

pelas transformações de Galileo como a segunda lei de Newton.

Todos esses fatos levaram Einstein a propor uma nova versão da mecânica de Newton e das

transformações de Galileo (primeiramente obtidas por Lorentz e Poincaré) que discutiremos

a seguir.

II. OS POSTULADOS DA TEORIA ESPECIAL DA RELATIVIDADE

A teoria da relatividade proposta por Einstein em 1905 possui apenas dois postulados.

Nessa teoria os fenômenos f́ısicos são descritos por observadores em referenciais inerciais

apenas. A descrição a partir de referenciais acelerados é discutida apenas na teoria geral da

relatividade.

POSTULADO 1 - Os fenômenos f́ısicos ocorrem da mesma maneira em todos os sistemas

inerciais de referência.

POSTULADO 2 - A velocidade da luz no vácuo é igual em todas as direções e em todos os

pontos de um sistema inercial de referência, e igual em todos os sistemas inerciais.

O primeiro postulado é uma extensão do Prinćıpio da Relatividade de Galileo para todos

os fenômenos f́ısicos, ao invés de só para a Mecânica. O segundo postulado, apesar de

não intuitivo, é um resultado experimental, comprovado pelas experiências de Michelson e

Morley, entre outras. É facil ver que esse postulado está em desacordo com as transformações

de Galileo, pois a fórmula de adição de velocidades de Galileo, ~v1 = ~v2 + ~v aplicada para a

luz daria resultado maior que c em 1 se v2 = c e v > 0.

III. DILATAÇÃO DO TEMPO E CONTRAÇÃO DO ESPAÇO

Os postulados da relatividade implicam que as transformações de Galileo devem ser mod-

ificadas. Porém, antes de deduzirmos esse novo conjunto de transformações coordenadas,
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FIG. 2. Sinal de luz propagando-se em S2.

vamos explorar algumas consequências dos postulados. Consideremos o seguinte experi-

mento: no referencial S2 um flash de luz é emitido da origem O2 em t2 = 0, reflete-se num

espelho colocado perpendicularmente ao raio em y2 = y20 e volta à O2 depois de um tempo

∆t2, como ilustrado na figura 2. O tempo de propagação é dado por ∆t2 = 2y20/c.

No referencial S1 vemos o sinal de luz se propagando seguindo os lados de um triângulo

isóceles (figura 3). A origem O2 desloca-se de v∆t1 e a luz percorre ao todo a distância

c∆t1. A distância do espelho até o eixo x não se altera, pois y2 = y1. Aplicando o teorema

de Pitágoras obtemos:

(
c∆t1

2

)2

=

(
v∆t1

2

)2

+

(
c∆t2

2

)2

(7)

ou

∆t1 =
∆t2√

1− v2/c2
≡ γ∆t2 . (8)

∆t2 é chamado de intervalo de tempo próprio: é o tempo medido entre dois eventos

por um mesmo relógio, nesse caso o relógio esta em O2. Para medir ∆t1 precisamos de dois

relógios: um em O1 e outro em x1 = v∆t1. Esse efeito é chamado de dilatação do tempo,

pois ∆t1 é sempre maior que o tempo próprio.
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FIG. 3. Propagação do sinal de luz como visto por S1.

Usaremos as vezes a notação

β = v/c e γ =
1√

1− β2
. (9)

Vamos agora fazer um segundo experimento, onde uma régua é colocada em repouso em

S2 ao longo do eixo dos x. O comprimento da régua medido por um sistema em repouso

em relação à ela é chamado de comprimento próprio. Seja l2 o comprimento próprio da

régua. Vamos agora colocar um espelho no final da régua e considerar os seguintes eventos:

e1: um sinal de luz é emitido do ińıcio da régua em O2; e2: o sinal chega de volta à O2 depois

de ser refletido no espelho.

O tempo entre esses dois eventos medidos em S2 é ∆t2 = 2l2/c, e é o tempo próprio entre

e1 e e2. No referencial S1 vemos a origem O2, a régua e o espelho andando com velocidade v

para a direita, como na figura 4. O tempo entre e1 e e2 medido em S1 é dado por ∆t1 = γ∆t2.

Por outro lado, o tempo ∆t1 pode ser dividido em duas partes: ta, entre a origem e o

espelho, e tb, do espelho até a origem. Enquanto o sinal de luz vai de O1 ao espelho, a

luz percorre a distância l1 + vta, portanto ta = (l1 + vta)/c ou ta = l1/(c − v). Na volta a

distância percorrida é l1 − vtb e tb = (l1 − vtb)/c, ou tb = l1/(c+ v). O tempo total é

∆t1 = ta + tb =
l1

c− v
+

l1
c+ v

=
2l1
c

1

1− β2
=

2l1
c
γ2 . (10)
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FIG. 4. Propagação do sinal de luz na direção x visto por S1. Em t1 = t2 = 0 o sinal, representado

pelo ponto azul, deixa a origem O1 = O2. Depois de um tempo ta (medido no referencial 1) ele

chega ao espelho colocado no final da régua de comprimento l1 e a origem O2 move-se de vta.

Quando o sinal volta ao ińıcio da régua, após depois de um tempo tb, a origem O2 se deslocou de

v(ta + tb).

Mas, como

∆t1 = γ∆t2 = γ
2l2
c

(11)

obtemos

l1 = l2/γ (12)

que nos dá o fenômeno da contração do espaço na direção do movimento.

IV. ASPECTOS GERAIS DAS TRANSFORMAÇÕES DE COORDENADAS

Vamos então modificar as transformações de Galileo de forma que as novas transformações

fiquem compat́ıveis com os postulados de Einstein. Consideremos dois sistemas inerciais de

referência, S1 e S2, com eixos x, y e z paralelos e de tal forma que suas origens coincidam

no instante t1 = t2 = 0. Supomos que o sistema S2 se movimente com velocidade constante

v na direção do eixo positivo de x, como ilustrado na figura 1.

Para caracterizar um evento em um referencial inercial S1, precisamos fornecer sua lo-

calização espacial e instante em que ocorreu: x1, y1, z1, t1. No referencial S2 esse mesmo

evento é localizado no espaço e tempo com coordenadas x2, y2, z2, t2. Procuramos agora

relações funcionais entre essas coordenadas: x2 = x2(x1, y1, z1, t1), y2 = y2(x1, y1, z1, t1),
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z2 = z2(x1, y1, z1, t1) e t2 = t2(x1, y1, z1, t1). Usaremos para isso os postulados da relativi-

dade e a hipótese adicional de que o espaço é homogêneo e isotrópico e o tempo uniforme.

Isso significa que medidas de comprimento e intervalos de tempo não dependem de onde ou

quando elas são feitas em um sistema inercial: todos os pontos do espaço, e em todas as

direções, são igualmente bons. Da mesma forma, um experimento feito hoje ou amanhã,

sob mesmas condições, produzirá resultados iguais.

A hipótese da homogeneidade do espaço implica que as transformações de coordenadas

devem ser lineares:

x2 = a11x1 + a12y1 + a13z1 + a14t1

y2 = a21x1 + a22y1 + a23z1 + a24t1

z2 = a31x1 + a32y1 + a33z1 + a34t1

t2 = a41x1 + a42y1 + a43z1 + a44t1

(13)

(mostre, por exemplo, que se x2 = a11x
2
1, a distância entre dois pontos sobre o eixo x1

dependeria da posição absoluta dos pontos quando medida por S2, o que contraria a homo-

geneidade do espaço). Os coeficientes aij devem ser funções da velocidade relativa v entre

os referenciais. Além disso temos que:

se v = 0, aij = δij, i.e., a11 = a22 = a33 = a44 = 1 e aij = 0 se i 6= j.

se v << c devemos recuperar as transformações de Galileo.

Vamos agora dar uma série de argumentos, ainda baseados na homogeneidade e isotropia

do espaço e uniformidade do tempo, que simplificarão bastante as relações de transformação

acima. Começamos com o fato de que, com o passar do tempo, os eixos x1 e x2 devem

continuam paralelos. Caso isso não aconteça, haveria uma direção preferencial do espaço,

dada por aquela em que x2 se curva. Isso implica que um evento com y1 = z1 = 0 deve ser

medido como tendo y2 = z2 = 0. Isso implica que a21 = a24 = a31 = a34 = 0. Da mesma

maneira, o plano x1 − y1, caracterizado por z1 = 0, deve transformar-se no plano x2 − y2 e

o plano x1 − z1 no plano x2 − z2. Portanto a32 = a23 = 0 e ficamos com

y2 = a22 y1

z2 = a33 z1 .
(14)
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Esses coeficientes são agora obtidos usando-se o prinćıpio da relatividade. Considere uma

régua de comprimento unitário em repouso ao longo do eixo y1 em S1. Quando medida por

S2 a régua terá comprimento a22. Colocando agora a mesma régua em repouso no eixo y2

de S2, ela terá comprimento unitário nesse sistema, mas quando medida por um observador

em S1 terá comprimento 1/a22 de acordo com as transformações acima. Devido à natureza

rećıproca dessas medidas, o primeiro postulado exige que elas sejam idêntica, caso contrário

haveria um referencial privilegiado (aquele que mede o menor comprimento, por exemplo).

Então a22 = 1/a22 e a22 = 1. Da mesma forma a33 = 1 e ficamos com

x2 = a11x1 + a12y1 + a13z1 + a14t1

y2 = y1

z2 = z1

t2 = a41x1 + a42y1 + a43z1 + a44t1 .

(15)

Por razões de simetria t2 não deve depender de y1 e z1. Considere, por exemplo, os

seguintes eventos: A0, que ocorre em x1 = y1 = z1 = t1 = 0; A+ em x1 = z1 = 0, y1 = 1,

t1 = ∆t1; A− em x1 = z1 = 0, y1 = −1, t1 = ∆t1. O intervalo de tempo entre A+ e A0 é o

mesmo que entre A− e A0 no referencial S1, ou seja, ∆t1. O intervalo de tempo ∆t2 entre

esses pares de eventos quando medidos por S2, no entanto, daria resultados diferentes:

∆t2(A+, A0) = a42 + a44∆t1

∆t2(A−, A0) = −a42 + a44∆t1 .
(16)

Isso contraria a isotropia do espaço, pois indicaria uma direção preferencial ao longo do eixo

y onde os intervalos de tempo são mais curtos. Isso implica que devemos ter a42 = 0 e,

similarmente, a43 = 0.

Quanto à equação para x2, vemos que x2 = 0 implica x1 = vt1, ou seja,

0 = a11vt1 + a12y1 + a13z1 + a14t1

= t1(a11v + a14) + a12y1 + a13z1.
(17)

Como essa equação deve valer para todo y1, z1 e t1 devemos impor que a12 = a13 = 0 e

a14 = −a11v. Nossas equações ficam então reduzidas à

x2 = a11(x1 − vt1)

y2 = y1

z2 = z1

t2 = a41 x1 + a44 t1

(18)
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que tem somente três coeficientes indeterminados. Surpreendentemente é posśıvel reduzi-los

ainda mais. Para fazer isso vamos escrever a equação para x como vista do referencial S1.

Por simetria devemos ter a mesma relação com o sinal de v trocado:

x1 = a11(x2 + vt2). (19)

Subsstituindo o valor de x2 obtemos

x1 = a211(x1 − vt1) + a11vt2 (20)

ou

x1(1− a211) + a211vt1 = a11vt2. (21)

Resolvendo para t2 obtemos

t2 = a11t1 +
(1− a211)
va11

x1. (22)

Comparando com a última das equações (18) vemos que a44 = a11 e a41 = (1 − a211)/va11.

O único parâmetro livre é, portanto, a11 que chamaremos agora simplesmente de γ. As

equações (18) assumem a forma

x2 = γ(x1 − vt1)

y2 = y1

z2 = z1

t2 = γ
(
t1 + (1−γ2)

vγ2
x1

) (23)

Veja que γ = 1 corresponde à transformação de Galileo. Vamos determinar γ impondo

o segundo postulado da teoria da relatividade. Antes disso é importante notar que, num

sistema inercial Galileano um só relógio basta para medir o tempo de eventos, pois assume-

se implicitamente que as interações se propagam com velocidade infinita. Em mecânica

relativ́ıstica as velocidades são finitas, e precisamos de um relógio em cada ponto do espaço

para detectar o instante de ocorrência de um evento qualquer. Para medir intervalos de

tempo usando relógios diferentes temos que sincronizar os relógios. Para isso, tomamos um

relógio de referência na origem, RO, e um segundo relógio Ri situado na posição ~ri. Em

t = t0, no relógio da origem, emitimos um sinal de luz para Ri. No momento em que este

sinal é recebido em Ri, nós o acertamos para ti = t0 + ri/c, onde ri = |~ri| é a distância entre

RO e Ri.
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V. AS TRANSFORMAÇÕES DE LORENTZ

Vamos agora impor o segundo Postulado da Teoria da Relatividade, que diz que a veloci-

dade da luz no vácuo é sempre a mesma em todos os referenciais inerciais. Vamos considerar

os seguintes eventos: e1, emissão em t1 = t2 = 0 de um sinal de luz da origem O1 = O2; e2,

recepção desse sinal em x1, y1, z1, t1. O segundo evento, quando visto por S2 tem coorde-

nadas x2, y2, z2, t2. Impondo que em ambos os referenciais, o sinal se propaga com velocidade

c temos que

x21 + y21 + z21 = c2t21 (24)

e

x22 + y22 + z22 = c2t22 . (25)

Passando os termos do lado esquerdo para a direita nas duas equações podemos escrever

c2t22 − x22 − y22 − z22 = c2t21 − x21 − y21 − z21 = 0 (26)

ou, como y2 = y1 e z2 = z1,

c2t22 − x22 = c2t21 − x21 . (27)

Das nossas equações gerais, (23), podemos substituir

x2 = γ(x1 − vt1)

t2 = γ
(
t1 + (1−γ2)

vγ2
x1

) (28)

e obter

c2γ2
(
t1 +

(1− γ2)
vγ2

x1

)2

− γ2(x1 − vt1)2 = c2t21 − x21. (29)

Coletando termos em t21, x
2
1 e x1t1 obtemos

t21[(γ
2− 1)c2− γ2v2]− x21[γ2− 1 + c2(γ2− 1)2/(v2γ2)]− 2x1t1[(γ

2− 1)c2− γ2v2]/v = 0 (30)

Como essa equação deve valer para todo ponto x1 e t1, sua solução implica que os coeficientes

que multiplicam t21, x
2
1 e x1t1 devem se anular simulataneamente. O leitor pode verificar

facilmente que a solução é única e dada por

γ =
1√

1− v2/c2
. (31)
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Substituindo em (23) temos as transformações de Lorentz:

x2 = γ(x1 − vt1)

y2 = y1

z2 = z1

t2 = γ (t1 − v/c2 x1) .

(32)

Uma das consequências importantes dessas equações é que o conceito de simultaneidade

passa a depender do referencial: dois eventos que ocorrem no mesmo instante de tempo em

S1 podem não ser simultâneos em S2. Para ver isso considere um primeiro evento A que

ocorre em t1 = 0 no ponto x1 = y1 = z1 = 0 e outro evento B que também ocorre em t1 = 0

mas no ponto x1 = a, y1 = z1 = 0 quando observados no sistema S1. No sistema S2 o evento

A vai ocorrer em t2 = 0 na posição x2 = y2 = z2 = 0, mas o evento B ocorre no ponto

x2 = γa, y2 = z2 = 0 em t2 = −γva/c2: para um observador em S2 o evento B ocorreu

antes do evento A.

É importante notar que γ depende da relação β2 = (v/c)2. A velocidade da luz no vácuo

é c = 299.792, 458 Km/s, um valor bastante alto em comparação com as velocidades do

nosso cotidiano. Um avião, por exemplo, alcança a velocidade de cerca de 1.000 Km/h, o

que corresponde à cerca de 0.28 Km/s. Aproximando v = 0.3 Km/s e c = 3 × 105 Km/s

resulta em β = 10−6 e β2 = 10−12, que é um valor minúsculo. No entanto, relógios atômicos

podem atingir a precisão de 10−16 e são capazes de detectar esss diferenças de tempo. O

famoso experimento de Hafele-Keating comprovou a dilatação do tempo com aviões em 1971,

incluindo efeitos do campo gravitacional da Terra previstos pela teoria geral da relatividade.

VI. TRANSFORMAÇÕES DE VELOCIDADE E ACELERAÇÃO

Se um observador no referencial inercial 2 vê um objeto se mover com velocidade ~v2,

qual a velocidade medida por um observador em 1? De acordo com as transformações de

Galileo o resultado deveria ser ~v2 = ~v1 − ~v onde, de acordo com nossa convenção, ~v = vx̂.

Na relatividade isso não é mais verdade. Para obter o resultado desejado escrevemos

v1x =
dx1
dt1

=
dx1
dt2

dt2
dt1

(33)

Invertendo a transformação (32) vemos que x1 = γ(x2 + vt2) e

dx1
dt2

= γ

(
dx2
dt2

+ v

)
= γ(v2x + v). (34)
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Usando a última das equações (32) obtemos também

dt2
dt1

= γ

(
1− v

c2
dx1
dt1

)
= γ

(
1− vv1x

c2

)
. (35)

Substituindo em (33) e resolvendo para v1x obtemos o resultado final:

v1x =
v2x + v

1 + vv2x/c2
. (36)

Fica como exerćıcio mostrar as relações abaixo para as componentes y e z da velocidade:

v1y =
v2y

γ[1 + vv2x/c2]
v1z =

v2z
γ[1 + vv2x/c2]

. (37)

Mostre também que as medidas de Fizeaut (veja na página 4) são compat́ıveis com essas

expressões.

As regras de transformação para as componentes da aceleração são obtidas de forma

similar. Para a componente x fazemos

a1x =
dv1x
dt1

=
dv1x
dt2

dt2
dt1

(38)

e

dv1x
dt2

=
a2x

1 + v2xv/c2
− (v + v2x)a2xv/c

2

(1 + vv2x/c2)2
, (39)

dt2
dt1

= γ
(

1− vv1x
c2

)
=

1

γ(1 + vv2x/c2)
. (40)

Substituindo esses dois últimos resultados na equação (38) e simplificando obtemos

a1x =
a2x

γ3(1 + v v2x/c2)3
. (41)

Fica como exerćıcio mostrar os resultados abaixo para a transformação das componentes

y e z da aceleração:

a1y =
1

γ2(1 + v v2x/c2)2

[
a2y −

v v2y
v v2x + c2

a2x

]
(42)

a1z =
1

γ2(1 + v v2x/c2)2

[
a2z −

v v2z
v v2x + c2

a2x

]
. (43)
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VII. INTERVALO

Na geometria Euclidiana definimos a distância entre dois pontos ~r e ~r′ como

s =
√

(x− x′)2 + (y − y′)2 + (z − z′)2. (44)

Se os pontos forem infinitesimalmente próximos, ~r′ = ~r + d~r, podemos escrever

ds2 = dx2 + dy2 + dz2, (45)

ou ainda

ds2 =
∑
i,j

gi,jdx
idyj (46)

onde x1 = x, x2 = y, x3 = z e

g =


1 0 0

0 1 0

0 0 1

 . (47)

A matriz g define a métrica do espaço e depende do sistema de coordenadas que usamos.

Em coordenadas esféricas, por exemplo, temos

ds2 = dr2 + r2dθ2 + r2 sin2 θdφ2 (48)

e

g =


1 0 0

0 r2 0

0 0 r2 sin2 θ

 . (49)

Em relatividade é útil definir x0 = ct, x1 = x, x2 = y, x3 = z e

ds2 = dx2 + dy2 + dz2 − c2dt2 (50)

=
3∑

µ,ν=0

gµ,νdx
µdyν (51)

onde

g =


−1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 (52)
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é a métrica de Minkowiski. A quantidade ds é chamada de intervalo infinitesimal entre

dois eventos e é sempre nula para eventos luminosos e negativa para eventos fisicamente

realizáveis, pois sinais não podem se propagar com velocidade maior que a da luz.

Um resultado importante é que o intervalo entre dois eventos é sempre invariante pelas

transformações de Lorentz, ou seja, é o mesmo em qualquer referencial inercial. Para provar

esse resultado vamos considerar os eventos x1a, y1a, z1a, t1a e x1b, y1b, z1b, t1b no referencial

inercial 1. O intervalor entre esses dois eventos é

s21 = ∆x21 + ∆y21 + ∆z21 − c2∆t21

onde ∆x1 = x1b − x1a, etc.

No referencial 2 temos:

∆x2 = x2b − x2a = γ(x1b − vt1b)− γ(x1a − vt1a) = γ(∆x1 − v∆t1)

∆y2 = ∆y1

∆z2 = ∆z1

∆t2 = γ(∆t1 − v∆x1/c
2).

O intervalo medido por um observador em 2 é

s22 = ∆x22 + ∆y22 + ∆z22 − c2∆t22
= γ2(∆x1 − v∆t1)

2 + ∆y21 + ∆z21 − c2γ2(∆t1 − v∆x1/c
2)2

= γ2∆x21(1− v2/c2) + ∆y21 + ∆z21 − c2γ2∆t21(1− v2/c2)

= ∆x21 + ∆y21 + ∆z21 − c2∆t21 = s21.

VIII. QUADRIVETORES

Antes de definirmos quadrivetores de forma geral vamos introduzir primeiramente o

quadrivetor posição ~R, definido como a quádrupla

~R = (ct, x, y, z) = (x0, x1, x2, x3). (53)

O módulo de ~R segue o conceito de distância com a métrica de Minkowisk:

R2 = x2 + y2 + z2 − c2t2 =
∑
µν

gµνR
µRν , (54)

onde R0 = x0 = ct, R1 = x1 = x, etc, e representa o intervalo entre os eventos ~R e ~0.

Claramente R2 é invariante por mudanças de referencial.
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Um quadrivetor genérico ~A é uma quádrupla

~A = (A0, A1, A2, A3) (55)

onde suas componentes se transformam como ct e ~r. Das equações (32) podemos reescrever

ct2 = γ(ct1 − βx1)

x2 = γ (x1 − β ct1)

y2 = y1

z2 = z1

(56)

onde β = v/c. Então devemos ter, para as componentes de um quadriveetor:

A0
b = γ(A0

a − βA1
a)

A1
b = γ (A1

a − β A0
a)

A2
b = A2

a

A3
b = A3

a

(57)

onde renomeamos os referenciais como b e a para não confundir com os ı́ndices das compo-

nentes. A norma do quadrivetor é dada por A2 = −A02 + A12 + A22 + A32 e é invariante

por transformações de Lorentz.

IX. MOMENTO, FORÇA E ENERGIA

Da definição do quadrivetor posição

~R = (ct, x, y, z) = (ct, ~r) (58)

definimos o quadrivetor momento de uma part́ıcula como

~P = m0
d~R

dt0
(59)

onde m0 é a massa de repouso da part́ıcula (medida em um referencial onde ela está em

repouso) e dt0 é um intervalo de tempo próprio, medido também em um referencial que se

move (instantaneamente) junto com a part́ıcula. Assim,

~P =

(
m0c

dt

dt0
,m0

d~r

dt

dt

dt0

)
(60)
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onde ~r e t são medidos no referencial que observa a part́ıcula. Como o referencial da part́ıcula

e do observador estão ligados por uma transformação de Lorentz temos

~P = (m0γc,m0γ~v) = (m0γc, ~p). (61)

A quantidade m0γ é conhecida como massa relativ́ıstica, mas essa nomenclatura não tem

sido usada nos últimos anos. Dessa forma, sempre que falarmos de massa de uma part́ıcula

vamos estar nos referindo à sua massa de repouso que, por definição, é um invariante. As

componentes espaciais do quadri-momento são dadas por ~p = m0γ~v, que coincidem com o

momento linear usual quando v << c.

Como ~P é um quadrivetor (pois ~R é um quadrivetor e m0 e t0 são invariantes), seu módulo

é invariante:

P 2 = m2
0γ

2v2 −m2
0γ

2c2 = −m2
0c

2γ2(1− v2/c2) = −m2
0c

2. (62)

Desse resultado segue o importante conceito de energia relativ́ıstica. Como P 2 é constante,

d(P 2) = d(~P · ~P ) = 2~P · d~P = 0. (63)

Por outro lado, sabemos que o quadrivetor momento ~P = m0d~R/dt0 é paralelo à d~R. Isso

implica que d~R · d~P = 0:

(cdt, d~r) · (cm0dγ, d~p) = −m0c
2dγdt+ d~r · d~p = 0 (64)

or

m0c
2dγ =

d~p

dt
· d~r = ~F · d~r = dE (65)

onde a força

~F = d~p/dt (66)

tem a mesma definição clássica, mas com o momento contendo o fator relativ́ıstico γ. A

energia dE é o trabalho realizado por ~F na distância d~r. Integrando dos dois lados obtemos

a famosa relação de Einstein

E = m0γc
2. (67)

Nesse formato a energia da part́ıcula depende de sua velocidade através de γ = 1/(1 −

v2/c2). É interessante reescrever essa relação em termos do momento usando a definição

~p = m0γ~v. Elevando essa relação ao quadrado obtemos

p2 =
m2

0v
2

1− v2/c2
(68)
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que pode ser invertida isolando-se v2:

v2 =
p2c2

p2 +m2
0c

2
. (69)

Dessa forma obtemos

γ−2 = 1− v2/c2 =
m2

0c
2

p2 +m2
0c

2
(70)

que pode finalmente ser substitúıda na relação E2 = m2
0γ

2c4 resultando em

E2 = p2c2 +m2
0c

4. (71)

Reescrevendo o quadrivetor momento em termos da energia como

~P = (E/c, ~p) (72)

temos as regras de transformação e energia e momento:

E2/c = γ(E1/c− βp1x)

p2x = γ (p1x − β E1/c)

p2y = p1y

p2z = p1z.

(73)

X. O EFEITO DOPPLER

Vamos considerar dois pulsos luminosos sendo emitidos de O2 (a origem do referencial

inercial 2) separados por um intervalo de tempo ∆t2. Vamos chamar de ∆P1 o intervalo de

tempo entre as chegadas dos pulsos na origem O1, medido por um observador no referencial

1. Note que ∆P1 6= ∆t1, o intervalo de tempo entre as emissões dos pulsos medidos por 1,

pois o segundo pulso deve percorrer a distância extra v∆t1, depois de emitido, para chegar

em O1:

∆P1 = ∆t1 + v∆t1/c = ∆t1(1 + β) (74)

onde β = v/c. Usando a expressão para a dilatação do tempo, ∆t1 = γ∆t2, obtemos

∆P1 = ∆t2
(1 + β)√

1− β2
=

√
1 + β

1− β
∆P2. (75)

Se pensarmos nos pulsos como as frentes de onda de uma emissão cont́ınua de luz

monocromática, vemos que ∆t2 = 1/ν2 e ∆P1 = 1/ν1, onde ν2 e ν1 são as frequências
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da luz quando observadas dos referenciais 2 e 1 respectivamente. Assim,

ν1 =

√
1− β
1 + β

ν2 < ν2 (76)

ou seja, a luz vista por 1 parece mais avermelhada do que quando vista por 2, que está em

repouso em relação à fonte emitente. Se invertermos o sinal da velocidade, fazendo com que o

referencial 2 se aproxime de 1 (em vez de se afastar), obtemos ν1 =
√

(1 + β)/(1− β)ν2 > ν2.

Nesse caso a luz aparece mais azulada quando vista por 1.

Esses efeitos, chamados de desvio para o vermelho e desvio para o azul, são muito usados

em astronomia para medir a velocidade de galáxias distantes simplesmente olhando para o

seu espectro luminoso e é uma das formas de se calcular a constante de Hubble, que mede

a taxa de expansão do universo.

É interessante voltar às equações (73) de transformação de energia e momento, e aplicá-

las para um fóton, que tem massa de repouso nula e. de acordo com a equação (71), E = pc.

Considere então um fóton emitido de O2 com frequância ν2 na direção de O1, isto é, com

~p = −px̂. Então

E1 = γ(E2 − vp2) (77)

onde invertemos primeiramente o sinal de v para escrever as quantidades em 1 em termos

daquelas em 2 e depois usamos que p2x = −p2. Usando agora p2 = E2/c obtemos

E1 = γ(E2 − βE2) = E2
(1− β)√

1− β2
= E2

√
1− β
1 + β

. (78)

Comparando com a equação (76) vemos que a energia dos fótons se transforma da mesma

forma que sua frequência, o que sugere que E e ν sejam proporcionais, E = hν. Veremos

que essa foi exatamente a sugestão de Planck para quantizar a energia eletromagnética!

Para terminar essa seção vamos fazer o cálculo da posição e tempo dos eventos de

emissão e chegada dos sinais de luz explicitamente. Usaremos os super-escritos E1 e E2

para as emissões dos pulsos e C1 e C2 para as chegadas dos pulsos. Vamos supor que a

fonte está em repouso no sistema 2 e localizada na posição x2 = A. O primeiro pulso é emi-

tido no instante τ , medido pelo relógio de 2, e o segundo pulso é emitido ∆t2 após o primeiro.

No sistema 2, em repouso em relação à fonte de luz

emissão do primeiro pulso: xE1
2 = A, tE1

2 = τ
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emissão do segundo pulso: xE2
2 = A, tE1

2 = τ + ∆t2

chegada do primeiro pulso em O2: x
C1
2 = 0, tC1

2 = τ + A/c

chegada do segundo pulso em O2: x
C2
2 = 0, tC2

2 = τ + ∆t2 + A/c

∆P2 = tC2
2 − tC1

2 = ∆t2

No sistema 1

emissão do primeiro pulso: xE1
1 = γ(A+ vτ), tE1

1 = γ(τ + βA/c)

emissão do segundo pulso: xE2
1 = γ[A+ v(τ + ∆t2)], tE2

1 = γ(τ + ∆t2 + βA/c)

chegada do primeiro pulso em O1: x
C1
1 = 0, tC1

1 = tE1
1 + xE1

1 /c

chegada do segundo pulso em O1: x
C2
1 = 0, tC2

1 = tE2
1 + xE2

1 /c

∆t1 = tE2
1 − tE1

1 = γ∆t2

∆P1 = tC2
1 − tC1

1 = ∆t1 + γv∆t2/c = γ∆t2(1 + β).

XI. O PARADOXO DOS GÊMEOS

Vamos supor que dois irmãos gêmeos, João e Pedro, resolvem fazer um experimento para

testar a teoria da relatividade restrita. Pedro parte em um foguete que consegue viajar à

alt́ıssimas velocidades enquanto João fica na Terra aguardando seu retorno. De acordo com

a teoria de Einstein João vê o relógio de Pedro andar mais lentamente e conclui que está

envelhecendo mais rápido que Pedro. No entanto, Pedro tem a mesma percepção: no seu

referencial é João que está se afastando. Ele vê o relógio de João andando mais lentamente

e conclui que é ele que está envelhecendo mais rápido. Qual dos dois está certo?

A solução desse aparente paradoxo está no fato que Pedro deve, em algum momento,

voltar à Terra. Ele vai desacelerar até inverter a direção de sua velocidade para retornar.

Seu referencial não é, portanto, inercial. Não há simetria entre os irmãos. Vamos mostrar

que quando Pedro voltar de sua viagem e reencontrar João, quem terá envelhecido mais é

João, que ficou na Terra.

Vamos ilustrar o processo com um exemplo concreto. Vamos supor que Pedro viaja com

velocidade v = 0.8c por três anos e depois volta para a Terra com v = −0.8c. Vamos supor

que o tempo gasto na desaceleração seja muito pequeno, de forma que possamos desprezá-

lo. A viagem é esquematizada na figura 5, que mostra um gráfico espaço-tempo dos dois
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FIG. 5. Diagrama espaço-tempo constrúıdo no referencial inercial de João. Pedro viaja com

velocidade v = 0.8c por três anos e depois voltar para a Terra com a mesma velocidade. João por

10 anos até seu retorno.

irmãos a partir do referencial de João, que fica parado enquanto Pedro se afasta e depois se

aproxima novamente. Na figura estamos medindo velocidades em unidades de c. Assim, a

inclinação da reta representando a trajetória de Pedro deve ter inclinação maior que 45o, já

que 45o corresponde à x/t = v = 1 (ou v = c nas nossas unidades).

A cada ano Pedro manda um sinal de luz para João, e este manda também um sinal de

luz para Pedro. Enquanto os irmãos se afastam existe uma perfeita simetria entre eles. O

intervalo de tempo que se passa entre as chegadas dos pulsos é dado por (veja a equação

(75)) é

∆P =

√
1 + 0.8

1− 0.8
(1 ano) = 3 anos. (79)
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Enquanto Pedro se afasta ele envia 3 sinais de luz. Cada sinal demora 3 anos para chegar em

João, que recebe o terceiro sinal depois de 9 anos. Pedro, por outro lado, recebe o primeiro

sinal de João quando começa sua viagem de volta. Seus próximos 3 sinais luminosos agora

demoram um tempo

∆P =

√
1− 0.8

1 + 0.8
(1 ano) = 1/3 ano = 4 meses. (80)

João percebe imediatamente que Pedro está voltando e recebe seus 3 últimos sinais no

intervalo de 1 ano, completando 10 anos de espera pelo irmão. Pedro, durante a volta

recebe um sinal de João à cada 4 meses. Em três anos recebe 9 sinais.

Pela fórmula da dilatação do tempo temos diretamente:

∆tJoao = γ∆tPedro =
6√

1− 0.82
=

6

0.6
= 10. (81)
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