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5. Princı́pio de Relatividade

É possı́vel que você tenha ficado curioso, quando, ainda jovem, andando em um carro te-
nha observado que um objeto cai no mesmo lugar onde estava quando no ar. Se já tiveste a
oportunidade de encontrar-se em uma estação de trem - nada usual no Brasil - parado em
frente a outro trem, também parado, é possı́vel que tenha tido a sensação de observar seu trem
mover-se quando na verdade era o outro trem que movia-se. Se os movimentos são suaves, é
- quase - impossı́vel distinguir quem está se movendo. Por trás dessa observação está a rela-
tividade do movimento, descrita pela primeira vez por Galileo. Estamos diante de um fato
que ainda não tı́nhamos levado em consideração: a velocidade medida de um objeto depende
do movimento do observador, isto é, a pessoa que realiza a medida. Considere, por exemplo,
uma pessoa segurando em um trem, com sua mala no bagageiro superior. O trem começa a
mover-se. Para o passageiro no trem, o momento (m~v) da mala é zero assim como sua energia
cinética (mv2/2). No entanto, para um observador na plataforma, a mala possui momento e
energia cinética não nulos. Até aqui discutimos duas leis fundamentais: a lei de conservação
de momento e a lei de conservação de energia. Temos que examinar agora como fica a validade
dessas leis em relação a dois observadores em movimento relativo um em relação ao outro.
Duas observações:
1) Nós vamos nos limitar ao caso de velocidades razoáveis, ou seja, abaixo da velocidade da
luz no vácuo. O limite de alta velocidade será discutido mais adiante, quando trataremos da
relatividade especial.
2) Voltando as nossas observações quotidianas, se temos dificuldade de perceber um movi-
mento suave relativo, quando ocorre uma aceleração, por exemplo, o carro fazendo uma curva
em alta velocidade ou simplesmente quando freia fortemente, percebemos imediatamente que
algo está ocorrendo. Referenciais no qual uma aceleração está ocorrendo serão considerados,
parcialmente, quando estudaremos o campo gravitacional e também não serão objeto desse
capı́tulo.

Referências para leitura: Mazur (cap. 6), Feynman (cap. X), Berkeley vol. 1 (cap. X).
Vı́deo ”Frames of Reference”, PSSC (1960) (https://archive.org/details/frames_of_reference)

Referências adicionais: A. Zee, on gravity a brief tour of a weighty subject (Princeton Uni-
versity Press, 2018).
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CONCEITOS

5.1 Movimento Relativo, Referencial Inercial e Referencial Não-Inercial

Um sistema de referência é determinado estabelecendo a origem e as três direções do espaço
euclidiano. Para um movimento unidimensional, é suficiente estabelecermos o eixo do mo-
vimento. Aqui é importante distinguir do sistema de coordenadas, que é a escolha das
variáveis que utilizamos para medir a posição espacial (e temporal) dos objetos no sistema
de referência.

Figura 5.1: Sistema de referência no espaço euclidiano (esquerda) e sistema de referência
para movimento unidimensional (direita).

Observemos a primeira parte do vı́deo ”Frames of Reference”do PSSC (primeiros 9 minu-
tos). O movimento ao longo do eixo-x (paralelo a mesa) depende fundamentalmente de onde
está o observador. Quando observamos no referencial do laboratório, a esfera movimenta-se
na direção-x com velocidade constante. O movimento como um todo é uma parábola, devido
ao movimento de queda livre da esfera. Quando mudamos de referencial, para o referencial
do carro no qual a esfera está fixa inicialmente, observamos um movimento simples de queda
livre, idêntico a queda livre observada quando o carro estava em repouso em relação ao la-
boratório. A esfera cai no carro, na mesma posição (no eixo-x) onde estava inicialmente. O
que observamos nesse exemplo é que o movimento é relativo, e depende do estado de mo-
vimento do observador. No entanto, um resultado fundamental já aparece: a evolução do
sistema fı́sico não parece depender do referencial que utilizamos.

Vamos um passo além. Observemos agora os próximos 4 min do vı́deo. Observamos que
as velocidades observadas para os dois movimentos depende, novamente, do estado de mo-
vimento do observador. Quando observamos no referencial da mesa, o objeto move-se com a
mesma velocidade escalar, apesar da mesa estar movendo-se a velocidade constante em uma
das direções. No entanto, quando o observador encontra-se no laboratório, os movimentos
apresentam velocidades diferentes. Na verdade, podemos facilmente encontrar as velocida-
des observadas pelo observador do laboratório. Se o objeto no referencial da mesa move-se
a uma velocidade escalar v, e a mesa move-se em relação ao referencial do laboratório com
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uma velocidade u, então a velocidade medida pelo observador no laboratório será simples-
mente v ±u. Podemos ainda extrair as seguintes conclusões:

1) Um objeto que se move a uma velocidade constante em um referencial, vai mover-se também
a velocidade constante em qualquer outro referencial que estiver se movendo a velocidade constante
em relação ao primeiro referencial.

2) A evolução fı́sica dos objetos não se altera se o objeto está em um referencial que move-se a
velocidade constante.

Examinemos agora os próximos X minutos do vı́deo. Observamos o que acontece quando
estamos em um referencial que não se move a velocidade constante. Claramente, nesse caso,
o evento (a queda da esfera) é alterado quando o referencial no qual ele está move-se a velo-
cidade variável. Há uma distinção fundamental entre as duas situações. Chamamos de refe-
rencial inercial todo referencial que move-se a uma velocidade constante. A lei de inércia,
como observamos, permanece verdadeira em qualquer referencial inercial e permite distin-
guir se estamos em um referencial inercial:

Em um referencial inercial, um objeto isolado em repouso permanece em repouso, e
um objeto isolado em movimento permanece a velocidade constante.

Em outras palavras, momento e enegia se conservam em referenciais inerciais.

Os demais referenciais denominamos, de forma genérica, de referenciais não-inerciais.

5.2 Princı́pio de Relatividade

Vamos examinar agora o que acontece com objetos em interação. Consideremos a figura
5.2. O subscripto E refere-se ao referencial na terra enquanto que M refere-se ao referen-
cial movendo-se em relação a Terra com a velocidade vEMx = −0.20m/s. As inércias dos
carros 1 e 2 são 0,36 Kg e 0,12 Kg, respectivamente. A figura (a) mostra o movimento dos
carros antes e depois da colisão elástica para o referencial da Terra. Na figura (b) temos
o mesmo evento observado a partir do referencial M. Essencialmente, as velocidades são
deslocadas por 0,20m/s, como mostra o gráfico. É imediato observar que ∆v1x e ∆v2x não
se alteram quando mudamos de referencial. Não há nenhuma razão para esperar que a
inércia seja modificada quando observada em um ou outro referencial. Logo, concluı́mos
que ∆p1x = m1∆v1x e ∆p2x = m2∆v2x são idênticos nos dois referenciais. Logo, como ∆~p = 0
no referencial da Terra, devemos ter também ∆~p = 0 no referencial M. Esse resultado é geral
e não depende da velocidade do referencial M, sendo suficiente que ele seja um referencial
inercial (e, não esqueçamos, estamos considerando velocidades significativamente inferiores
a velocidade da luz). Podemos estender esse resultado para sistemas que não estão isolados
(ver Exemplo 6-3 do Mazur para uma discussão detalhada) e afirmar que a variação do mo-
mento em um sistema fı́sico é a mesma em qualquer referencial inercial.
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Figura 5.2: Colisão elástica envolvendo dois carros com inércia 0,36 Kg para o carro 1 e
inércia 0,12 Kg para o carro 2 no (a) referencial da Terra e no (b) referencial M que move-se
a velocidade vEMx = −0,20Kg em relação a Terra.

A situação é um pouco mais complicada quando observamos a conservação de energia.
Podemos facilmente calcular a energia cinética nos dois casos. A Tabela 5.3 resume a análise
numérica. Observamos que, embora a variação de energia cinética em cada carro muda
quando mudamos o referencial, a variação total da energia cinética permanece a mesma,
igual a zero, como esperado para uma colisão elástica.

Figura 5.3: Colisão elástica observada a partir de dois referenciais diferentes (ver figura 5.2.

Consideremos agora uma colisão não-elástica. Para isso consideremos a mesma situação
da figura 5.2 mas agora a velocidade final do carro 1 é vE1x,f = +0,30m/s. Podemos, utili-
zando a conservação de momento, obter a velocidade final para o carro 2, vE2x,f . Com isso,
basta calcularmos novamente uma tabela equivalente, reproduzida na Tabela 5.4.
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Figura 5.4: Colisão inelástica observada a partir de dois referenciais diferentes (ver figura
5.2.

Observamos que nesse caso, a energia cinética total não se conserva, como esperado. No
entanto, novamente, embora as variações de energia cinética para cada carro são diferentes
nos diferentes referenciais, a variação total de energia cinética permanece a mesma nos dois
referenciais.

Esses resultados mostram que as leis de conservação do momento e de energia não de-
pendem do referencial inercial. Podemos generalizar em um textbfprincı́pio de relatividade:

As leis do universo são as mesmas em qualquer referencial inercial.

Como consequência, não é possı́vel distinguirmos um referencial inercial de outro. Na
verdade, não é possı́vel estabelecermos uma situação de repouso absoluto ou velocidade
absoluta. Todos os referenciais inerciais são equivalentes.

5.3 Referencial de momento zero

Vamos considerar agora um referencial inercial especial, para o qual o momento do sistema
fı́sico em questão é zero. Esse é um referencial como qualquer outro mas, como veremos,
pode ser interessante para tratar certos problemas. Vamos designar esse referencial inercial
pela letra Z. A figura ?? e a tabela ?? resumem o problema do exemplo anterior (ver figura
5.2) para uma colisão elástica no referencial da Terra e no referencial de momento zero.



5.3. REFERENCIAL DE MOMENTO ZERO 7

Figura 5.5: Colisão elástica entre dois carros com massas m1 = 0,36kg e m2 = 0,12kg no (a)
referencial da Terra e no (b) referencial de momento zero.

Figura 5.6: Colisão elástica entre dois carros com massas m1 = 0,36kg e m2 = 0,12kg no (a)
referencial da Terra e no (b) referencial de momento zero.

FERRAMENTAS QUANTITATIVAS
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5.4 Relatividade Galileana

Vamos considerar a situação da figura ??. Temos dois observadores, A e B, movendo-se a
velocidade constante, ~vAB. Eles observam o mesmo evento o qual será descrito a partir dos
respectivos referenciais e relógios. O observador A registra o evento na posição ~rAe e no
tempo tAe enquanto o observador B registra ~rBe e tBe. A questão que temos que resolver é a
relação entre essas medidas.

Na fı́sica de baixas energias (ou baixas velocidades), ou como chamamos, a fı́sica clássica,
o tempo é absoluto e independente do referencial. Os relógios em referenciais diferentes
medem o mesmo tempo para o evento:

tAe = tBe = t

Vamos considerar que no tempo t = 0 os dois observadores encontram-se na mesma
posição. Então, no intervalo de tempo ∆t = t − 0 = t o observador B encontra-se a uma
distância ~rAB = ~vABt do observador B. A relação entre as posições medidas pelos dois obser-
vadores é fácilmente obtida:

~rAe = ~rAB +~rBe = ~vABt +~rBe

Nós podemos inverter a equação e obter a posição e o tempo do observador B em função
dos valores medidos pelo observador A:

tB = tA = t

~rBe = ~rBe − ~vABt

Essas duas equações são as equações de transformação de Galileo e são a base da rela-
tividade de Galileo. Como já comentamos, elas na verdade são uma aproximação válida para
velocidades significativamente mais baixas que a velocidade da luz (∼ 3,0× 108m/s).

Consideremos agora dois observadores movendo-se um em relação ao outro com veloci-
dade constante ~vAB. Eles observam um ciclista durante um intervalo de tempo ∆t (ver figura
5.4.
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A relação entre os deslocamentos observados pelos dois observadores é

~rAc,f −~rAc,i = ∆~rAc = ∆~rAB +∆~rBc

Nós não sabemos a natureza do movimento do ciclista (ex: velocidade constante? acele-
rado?). Portanto, o melhor é calcularmos o deslocamento em um intervalo de tempo muito
pequeno, fazendo o limite lim∆t→0:

lim
∆t→0

∆~rAc
∆t

= lim
∆t→0

∆~rAB
∆t

+ lim
∆t→0

∆~rBc
∆t

⇒d~rAc
dt

=
d~rAB
dt

+
d~rBc
dt

⇒~vAc = ~vAB + ~vBc

Reescrevendo a equação, temos a velocidade do ciclista no referencial B em função da
sua velocidade no referencial A:

~vBc = ~vAc − ~vAB

Vamos examinar agora a relação entre as acelerações observadas pelos dois observadores
em dois referenciais inerciais. Do resultado anterior, podemos escrever

∆~vAo = ~vAo,f − ~vAo,i = (~vAB + ~vBo,f )− (~vAB + ~vBo,i
= ~vBo,f − ~vBo,i = ∆~vBo
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Ou seja, um objeto que move-se a velocidade constante em um referencial inercial, vai
mover-se também a velocidade constante em qualquer outro referencial inercial, corrobo-
rando o que já tı́nhamos discutido anteriormente.

Novamente, podemos obter a aceleração instantânea simplesmente dividindo por ∆t no
limite lim∆t→0:

~aAo ≡ lim
∆t→0

∆vAo
∆t

= lim
∆t→0

∆vBo
∆t

= ~aBo

5.5 Centro de Massa

Em primeiro lugar temos que encontrar a relação entre os momentos como medidos em
dois referenciais inerciais diferentes. Para isso, vamos lembrar como introduzimos a inércia
medida em um processo de colisão com um padrão:

mo ≡= −∆vsx
∆vox

ms

onde ”o”refere-se ao objeto e ”s”ao padrão (”s”de standard em inglês).
Se observarmos a colisão em dois referenciais inerciais, mesmo que as velocidades medi-

das sejam diferentes, ∆vsx e ∆vox serão as mesmas. Logo, a inércia medida em dois referen-
ciais inerciais A e B será simplesmente

mAo =mBo =mo

não havendo necessidade de nos referirmos ao referencial. Podemos agora encontrar a
relação entre os momentos:

~pAo ≡mo~vAo =mo(~vAB + ~vBo) ≡mo~vAB + ~pBo

Se queremos ter um referencial com momento zero, basta fazermos

~vAB = ~pAo/mo⇒ pBo = 0

Podemos gereralizar para um sistema com n objetos com inércias m1,m2, ...,mn:

~pAsis = ~pA1 + ~pA2 + ...+ ~pAn
= (m1~vAB + ~pB1) + (m2~vAB + ~pB2) + ...+ (mn~vAB + ~pBn)

= (m1 +m2 + ...+mn)~vAB + (~pB1 + ~pB2 + ...+ ~pBn)

=m~vAB + ~pBsis

onde m ≡mtotal =m1 +m2 + ...+mn é a massa total do sistema. Podemos agora encontrar
a velocidade relativa entre os dois referenciais inerciais para obter momento zero:

~vAB =
~pAsis
m

É imediato verificar que
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Figura 5.7: Objeto com formato ”unidimensional”dividido em segmentos pequenos com a
mesma inércia.

~pBsis = ~pAsis −m~vAB = ~pAsis −m
~pAsis
m

= 0

A velocidade do referencial inercial de momento zero em relação a Terra é

~vEZ =
~pEsis
m

=
m1~vE1 +m2~vE2 + ...+mn~vEn

m1 +m2 + ...+mn
Nos podemos relacionar a velocidade do referencial inercial de momento zero a posição

do centro de massa do sistema (ou, se quisermos continuar utilizando a terminologia do
Mazur, o centro de inércia). A posição do centro de massa é definida como

~rcm ≡
m1~r1 +m2~r2 + ...+mn~vn
m1 +m2 + ...+mn

onde ~r1,~r2, ...,~rn são as posições dos objetos com inércias m1,m2, ...,mn respectivamente.
Para obter a velocidade do referencial de momento zero, tudo que temos que fazer é derivar
em relação ao tempo:

d~rcm
dt

=
m1(d~r1/dt) +m2(d~r2/dt) + ...+mn(d~rn/dt)

m1 +m2 + ...+mn
ou seja,

~vcm ≡
d~rcm
dt

=
m1~v1 +m2~v2 + ...+mn~vn

m
O conceito de centro de massa é de grande utilidade. Na verdade, temos utilizado o

tempo todo. Quando consideramos a colisão entre dois carros, por exemplo, descrevemos os
objetos como se fossem pontuais, isto é, não nos preocupamos com a estrutura dos objetos.
A posição dos nossos carros pontuais é a posição do seu centro de massa. Finalmente, é
importante ressalter que o referencial de momento zero nada mais é que o referencial do centro
de massa.

5.5.1 Centro de Massa para objetos contı́nuos

Vamos estender o conceito de centro de massa para objetos contı́nuos. Para simplificar e ficar
no mesmo estágio da nossa discussão até o momento, consideraremos objetos ”unidimensi-
onais”como mostra a figura ??. Para isso, dividimos o objeto em pequenos segmentos com
mesma inércia δm:

xcm =
δm1x1 + δm2x2 + ...
δm1 + δm2 + ...
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onde xi é a posição do segmento com inércia mi . Obviamente, δm1 +δm2 + ... =m. Temos
então,

xcm =
1
m

(δm1x1 + δm2x2 + ...) =
1
m

∑
i

(δmixi)

Fazendo o limite limδm→0, temos

xcm =
1
m

lim
δm→0

∑
i

(δmixi) ≡
1
m

∫
objeto

xdm

Para prosseguirmos, temos que conhecer a distribuição da inércia no objeto. Para o nosso
caso, precisamos de uma função que nos dê a densidade linear de inércia (normalmente cha-
mada de densidade linear de massa), λ ≡ dm/dt. No nosso caso, a dependência é linear, logo,
escrevemos λ = λ(x) e, consequentemente, dm = λ(x)dx. Podemos escrever agora,

xcm =
1
m

∫
objeto

xλ(x)dx

Para objetos tridimensionais (ou volumétricos), podemos estender a definição na forma

~rcm =
1
m

∫
objeto

~rρ(~r)d~r

onde ρ(~r) é a densidade volumétrica do objeto e a integral é uma integral de volume e d~r
é um diferencial de volume (≡ dxdydz em coordenadas cartesianas). Vocês vão estudá-la no
curso de Cálculo 2 no 2o. semestre).

Embora o cálculo da posição do centro de massa possa envolver integrais complicadas,
em alguns casos o cálculo é imediato. Se a densidade volumétrica for constante (objeto
homogêneo), podemos simplesmente calcular o centro geométrico. Para uma esfera ho-
mogênea, por exemplo, o centro de massa será o centro geométrico da esfera. Note que o
centro de massa pode estar localizado em uma região onde não há inércia (massa!). Consi-
dere uma casca esférica homogênea, com espessura d � R, onde R é o raio da esfera. O seu
centro de massa será no centro geométrico da esfera, novamente, mas não há material nessa
posição.

5.6 Energia cinética e referenciais inerciais

Vamos derivar agora a expressão da energia cinética em termos do referencial do centro de
massa. A relação entre as velocidades é dada por

~vEo = ~vEZ + ~vZo

onde E refere-se ao referencial da Terra e Z ao do centro de massa, como usual, ~vEZ = ~vcm
é a velocidade do centro de massa no referencial da Terra ou seja a velocidade relativa entre
o referencial da Terra e o referencial do centro de massa. As energias cinéticas do sistema
fı́sico nos dois referenciais são, respectivamente, KEsis e KZsis. Temos então
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KEsis =
1
2
m1v

2
E1x +

1
2
m2v

2
E2x + ...+

1
2
mnv

2
Enx

=
1
2
m1(vcm,x + vZ1x)

2 +
1
2
m2(vcm,x + vZ2x)

2 + ...+
1
2
mn(vcm,x + vZnx)

2

Re-arranjando os termos, temos

KEsis =
1
2

(m1 +m2 + ...+mn)v2
cm + (m1vZ1x +m2vZ2x + ...+mnvZnx)

+ (
1
2
m1v

2
Z1 +

1
2
m2v

2
Z2 + ...+

1
2
mnv

2
Zn)

Mas,

m1vZ1x +m2vZ2x + ...+mnvZnx = pZ1x + pZ2x + ...+ pZnx = (pZsis)x = 0

e temos,

KEsis =
1
2
mv2

cm +KZsis

O primeiro termo do lado direito da equação é a energia cinética translacional, ou seja,
a energia cinética do centro de massa do sistema:

Kcm =
1
2
mv2

cm

Para um sistema isolado, essa energia cinética permanece constante e não pode ser con-
vertida em energia interna. Esse resultado é uma consequência da sua dependência com
a velocidade do centro de massa a qual não pode ser alterada em um sistema isolado (ver
próxima seção).

A energia cinética restante, KZsis é a energia que pode ser convertida em energia interna
do sistema sem alterar o seu momento. Vamos chamá-la de Kconv. Temos então,

Kconv ≡ KZsis = KEsis −
1
2
mv2

cm

ou ainda,

KEsis = Kcm +Kconv

Este resultado é válido para qualquer referencial (e não apenas o da Terra):

K = Kcm +Kconv

onde

Kconv = (
1
2
m1v

2
1 +

1
2
m2v

2
2 + ...+

1
2
mnv

2
n)− 1

2
mv2

cm

A enegia cinética de um sistema pode ser dividida em uma parte não convertı́vel e
uma parte convertı́vel. A parte não convertı́vel é a energia cinética do centro de mass. A
energia cinética restante é convertivel.
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5.6.1 Sistema de duas partı́culas

Vamos considerar agora dois objetos colidindo. A energia conversı́vel é

Kconv = K − 1
2
mv2

cm

= (
1
2
m1v

2
1 +

1
2
m2v

2
2)− 1

2
(m1 +m2)v2

cm

Os detalhes ficam como exercı́cio, mas o resultado que obtemos é

Kconv =
1
2

(
m1m2

m1 +m2

)
v2

12

Nós podemos escrever

µ ≡ m1m2

m1 +m2

ou ainda,

1
µ
≡ 1
m1

+
1
m2

que chamamos de inércia reduzida (massa reduzida, mais usualmente) e ~v12 = ~v1 − ~v2 é
a velocidade relativa.
O que fizemos foi transformar o sistema de dois objetos (partı́culas) com suas respectivas
coordenadas, ~r1,~r2, por um sistema com duas outras entidades, o centro de massa e o movi-
mento relativo ou reduzido, com as respectivas coordenadas ~rcm = (m1~r1+m2~r2)/(m1+m2),~r =
~r1 −~r2. Temos, portanto, uma energia cinética de centro de massa que não pode ser alterada
em um sistema isolado (ou seja, é necessário uma interação externa ao sistema para alterá-la)
e uma energia cinética associada a interação interna a qual pode ser transformada em outra
forma de energia, sem alterar o centro de massa.

Questão 5.1 Utilizando ~v = d~r/dt, mostre que a transformada de coordenadas acima
produz exatamente o mesmo resultado. Ou seja, mostre que

K =
1
2
m1v

2
1 +

1
2
m1v

2
1 =

1
2
mcmv

2
cm +

1
2
µv2

onde escrevemos simplesmente v ≡ v12.

Vamos examinar agora uma colisão inelástica. Nesse caso, a variação de energia cinética
é

∆K = ∆Kconv +∆Kcm = ∆Kconv

uma vez que a energia cinética do centro-de-massa não se altera. Podemos escrever,

∆K =
1
2
µv2

12,f −
1
2
µv2

12,i =
1
2
µ(v2

12,f − v
2
12,i)

=
1
2
µv2

12,i

v2
12,f

v2
12,i

− 1

 =
1
2
µv2

12,i(e
2 − 1)
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Para uma colisão elástica, e = 1 e ∆K = 0. Para uma colisão totalmente inelástica, e = 0 e
temos

∆K = −1
2
µv2

12,i

5.7 Leis de conservação, relatividade e simetria

Vamos seguir inicialmente os passos do Mazur e olhar para as leis de conservação nos refe-
renciais inerciais.

5.7.1 Momento

Inicialmente, consideremos a conservação de momento. A variação de momento no referen-
cial A pode ser escrita como

∆~pAo =mo∆~vAo

onde assumimos que a inércia não depende do referencial. Vimos que a variação de
velocidade não depende do referencial inercial. Logo,

∆~pAo =mo∆~vAo =mo∆~vBo = ∆~pBo

Generalizando para um sistema,

∆~pAsis = ∆~pBsis

A variação de momento de um sistema é a mesma em qualquer referencial inercial.

5.7.2 Energia

Até aqui discutioms dois tipos de energia, a energia interna, responsável pela mudança de
estado das componentes do sistema e a energia cinética. Consideremos a energia interna.
Não há nenhuma razão para esperarmos que a mudança de estado depende do referencial
inercial. Logo, podemos escrever

∆EAint = ∆EBint

Vamos olhar agora para a variação da energia cinética de um objeto em diferentes re-
ferenciais inerciais. A velocidade inicial no referencial A é vAox,i . Após um aumento de
velocidade de ∆vAox, a variação de energia cinética é

∆KAo =
1
2
mo

[
(vAox,i +∆vAox)

2 − (vAox,i)
2
]

=movAox,i∆vAox +
1
2
mo(∆vAox)

2

Utilizando vAox = vABx + vBox e ∆vAox = ∆vBox, temos

∆KAo =mo(vABx + vBox,i)∆vBox +
1
2
mo(∆vBox)

2
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A variação da energia cinética no referencial B é

∆KBo =movBox,i∆vBox +
1
2
mo(∆vBox)

2

Comparando as equações, temos

∆KAo =movABx∆vBox +∆KBo , ∆KBo

O resultado para um objeto é um tanto desalentator, com a variação de energia cinética
dependendo do referencial inercial.

Vamos examinar como fica para um sistema. Para isso, consideraremos o caso simples de
um sistema de dois carros colidindo. O resultado já conhecemos:

∆KA =
1
2
µ(v2

A12,f − v
2
A12,i)

Mas as velocidades relativas são diferenças de velocidades. Nesse caso, temos vB12 = vA12.
Portanto, a variação da energia cinética do sistema não depende do referencial inercial:

∆KB = ∆KA

Associando a variação da energia interna, temos

∆KB +∆EBint = ∆KA +∆EAint
⇒ ∆EAsis = ∆EBsis

Generalizando para um sistema genérico, temos
A variação de energia de um sistema não depende do referencial inércial.

5.7.3 Momento e Simetria

(Essa dedução está baseada no Berkeley, vol. 1, cap. 3). Vamos olhar agora para a conservação
do momento e a invariância por translação. Para isso, assumimos que a energia e a inércia
(massa) são conservadas e que a invariância por transformada de Galileo é válida. Vamos
considerar duas partı́culas colidindo. A energia cinética inicial em um referencial inercial
qualquer é

K =
1
2
m1v

2
A1i +

1
2
m2v

2
A2i

e a energia cinética final é

K =
1
2
m1v

2
A1f +

1
2
m2v

2
A2f

A conservação de energia pode ser escrita na forma

1
2
m1v

2
A1i +

1
2
m2v

2
A2i =

1
2
m1v

2
A1f +

1
2
m2v

2
A2f +∆ε
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onde ∆ε (positiva ou negativa) é a variação da energia interna das partı́culas após a co-
lisão. Consideremos agora um referencial B movendo-se a velociade vAB em relação ao refe-
rencial A. A relação entre as velocidades é ~vA = ~vAB+~vB. No referencial B a lei de conservação
de energia se escreve

1
2
m1v

2
B1i +

1
2
m2v

2
B2i =

1
2
m1v

2
B1f +

1
2
m2v

2
B2f +∆ε

A variação de energia interna não depende do referencial. Podemos escrever a conservação
de energia no referencial B em termos das velocidades do referencial A (onde, sem perda de
generalidade e consistente ao que temos feito até agora, consideraremos o movimento uni-
dimensional, ao longo do eixo-x):

1
2
m1(v2

A1x,i − 2vA1x,ivABx + v2
AB) +

1
2
m1(v2

A2x,i − 2vA2x,ivABx + v2
AB)

=
1
2
m1(v2

A1x,f − 2vA1x,f vABx + v2
AB)

+
1
2
m2(v2

A2x,f − 2vA2x,f vABx + v2
AB) +∆ε

Comparando com a equação de energia cinética no referencial inercial A e re-arranjando
os termos, temos

(m1vA1x,i +m2vA2x,i)vABx = (m1vA1x,f +m2vA2x,f )vABx

Como não há restrição a velocidade vABx, temos

m1vA1x,i +m2vA2x,i =m1vA1x,f +m2vA2x,f

que é a lei de conservação do momento.

5.8 Outras questões de revisão

Questão 5.2 Você está parado em uma plataforma de uma estação de trem. Um
menino em um trem que move-se para a direita estende sua mão para fora da janela e
solta uma bola. Em qual direção a bola está se movendo de acordo com (a) você, e (b)
o menino? Ignore a resistência do ar.

Questão 5.3 Carros A e B são idênticos e estão movendo-se um em direção do outro
em uma pista. A velocidade do carro A é v e a do carro B é 2v. No referencial da
Terra, o sistema dos dois carros tem energia cinética K . Existe algum outro referencial
inercial no qual o sistema formado pelos dois carros possui a mesma energia cinética
K? Se sua resposta for positiva, descreva o sistema. Se negativa, explique porque não
existe esse referencial.

Questão 5.4 No referencial da Terra, o objeto 1 aproxima-se do objeto 2, o qual ini-
cialmente está em repouso em uma superfı́cie de baixo atrito, com velocidade v. O
objeto 1 possui inércia cinco vezes maios que a inércia do objeto 2. Eles colidem elas-
ticamente. Calcule as velocidades antes e depois da colisão no (a) referencial da Terra
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e (b) no referencial de momento zero.

5.9 Problemas

Problema 5.1 Subindo uma escada rolante estando parado no mesmo degrau leva 30
s para realizar a subida. Se você caminha na mesma escada, leva 20 s. Quanto tempo
você levaria para descer a mesma escada que sobe?

Problema 5.2 Pilotos de avião que realizam voos de ida e volta sabem que o tempo
da viagem de ida-volta aumenta quando há vendo. Para verificar isso, assuma que
o avião viaja com velocidade v relativa ao ar. (a) Para um voo com distância de ida
d, escreva a expressão para o intervalo ∆tcalmo necessário para realizar a viagem de
ida-volta em um dia sem vento. Ignore o tempo gasto no chão e assuma que o avião
voa com a mesma velocidade a viagem toda. (b) Assuma agora que tem vendo com
velocidade w. Não interessa a direção do vento contanto que ele seja frontal na frente
em uma direção e atrás na outra direção. Escreva a expressão para o intervalo de tempo
∆tvento necessário para a viagem de ida-volta em dia de vento. Mostre que você pode
aproximar o resultado para

∆tvento ≈ ∆tcalmo

[
1 +

(w
v

)2
]

Problema 5.3 A figura mostra 3 esferas sólidas com raios a,2a,3a feitas do mesmo
material com densidades ρ,2ρ,3ρ. Encontre a posição do centro de massa do sistema.

Problema 5.4 Se as velocidades relativas forem as mesmas em ambos os casos, qual
das duas situações tem mais energia cinética convertı́vel: (a) a colisão entre dois objetos
ambos com inércia m ou (b) a colisão entre um objeto com inércia m1 e outro com
inércia m2 < m1 e m1 +m2 = 2m?

Problema 5.5 A bola 1 move-se na sua direção com velocidade 10m/s e você decide
atirar a bola 2 para que a primeira tenha sua velocidade invertida. As bolas colidem
frontalmente e o coeficiente de restituição para a colisão é e = 0,90. (a) Se a bola 1
tem inércia de 0,500kg e a bola 2 0,600kg, qual a velocidade que a bola 2 deve ser
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lançada para reverter a velocidade da bola 1? (b) Qual a velocidade inicial relativa
das duas bolas? (c) Qual é a inércia reduzida? (d) Qual a porcentagem da energia
cinética inicial é convertı́vel? (e) Qual serão as velociades finais das duas bolas depois
da colisão?

Problema 5.6 Um carro de 800 kg movendo-se a 108 km/hr colide e fica grudado a
um caminhão com inércia de 10.000 kg inicialmente em repouso. Qual é a energia
cinética dos destroços? Quanta energia foi perdida do sistema?

Problema 5.7 O medalhão da figura tem um corte circular pequeno que extrai uma
parte do material de um disco circular maior. O diâmetro do disco original é duas
vezes maior que o diâmetro do buraco e a espessura do disco é uniforme bem como
sua densidade. Encontre o centro de massa da peça.

Lista de problemas escolhidos para aula exploratória:

a decidir
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