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INTRODUÇÃO

● A física desenvolvida até final do século XIX 
ficou conhecida como Física Clássica

● A partir do século XX ficou conhecida como 
Física Moderna

● Iremos estudar a Teoria da Relatividade 
Especial, a Mecânica Quântica e um pouco de 
Física de Partículas
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TEORIA ELETROMAGNÉTICA

● Vamos ao problema da época:
– Sabemos que na Mecânica Clássica todas as leis 

da Física devem valer em qualquer referencial 
inercial

– Para o Eletromagnetismo isso parecia não ser 
verdade, pois uma carga com velocidade constante 
produz um Campo Magnético, mas no referencial 
onde ela está em repouso ela gera apenas Campo 
Elétrico.



5

FORÇA SOBRE UMA CARGA EM 
MOVIMENTO

● Quando uma carga está em movimento, surge 
sobre ela uma força devido ao campo 
magnético.

● Mas e se movermos a fonte de Campo?
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FORÇA SOBRE UMA CARGA EM 
MOVIMENTO

● Não conseguimos explicar nenhuma força 
sobre a carga.
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BREVE HISTÓRIA DO MAGNETISMO

● Em 1820 Oersted fez um experimento que mostrou que 
uma bússola sentia uma força quando uma corrente 
passava por um fio.

● Por 7 anos (de 1820 à 1827) Ampère tentou formular uma 
equação para descrever o fenômeno descoberto por 
Oersted.

● Thomson, Lorentz, Maxwell, Einstein e outros estudaram o 
fenômeno: interação entre cargas elétricas (em 
movimento ou não) com campos elétricos e de indução 
magnético.

● A conclusão final é que campo magnético e campo elétrico 
são comportamentos distintos de uma mesma  grandeza, 
ou seja, o campo magnético pode ser entendido como um 
campo elétrico visto em outro referencial.
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CONCLUSÃO PARA A FORÇA MAGNÉTICA

● Assim, para a carga em movimento, ela sente a força devido ao 
campo magnético

● Para a carga parada, ela sente a força de um campo elétrico

– Este campo elétrico

explica porque aparece

uma força sobre

a carga
● Uma observação importante:

● Devemos concordar que em qualquer referencial a força 
que a carga sente deve ser a mesma.
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CAMPO MAGNÉTICO GERADO POR 
UMA CARGA EM MOVIMENTO
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ANTIGO 
ELETROMAGNETISMO

● As transformações clássicas que fazemos para 
calcular velocidade relativa não era algo que 
funcionava bem para o Eletromagnetismo

● Normalmente assumimos que o tempo e o 
espaço são iguais independentes de quem 
observa (por exemplo, um metro e um segundo 
é igual para todo observador)
– Veremos que isso é uma hipótese falsa
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POSTULADOS DA TEORIA DA 
RELATIVIDADE ESPECIAL

● Einstein criou dois postulados que pareciam 
resolver o problema do Eletromagnetismo, mas 
que carregava consigo resultados nenhum 
pouco intuitivos. São eles:
– 1 – todas as leis da Física devem ter a mesma 

forma em todos os referenciais Inerciais

– 2 – a luz se propaga no vácuo com uma velocidade 
constante c, independente da velocidade da fonte 
ou do observador
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O TEMPO É RELATIVO

● Como consequência desses postulados pode-
se concluir que o tempo é relativo.

● Vamos demonstrar isso…

● Frequentemente usa-se:

● Assim podemos reescrever
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O ESPAÇO TAMBÉM...

● Sem demonstrações...
● O comprimento medido é máximo no 

referencial em que o que medimos está parado. 
Esse comprimento é chamado de comprimento 
próprio:
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       0      1

     0,1    1,005

     0,3    1,048

     0,6    1,250

     0,8    1,667

     0,9    2,290

     0,98    5,025

     0,99    7,089

     0,999    22,37

FATOR GAMA DE LORENTZ (   )
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O PARADOXO DOS GÊMEOS

● Suponha que logo após o nascimento de dois  
gêmeos idênticos, um deles é colocado em 
uma nave que viaja com uma velocidade 
próxima à da luz (v = 0,98 c)

● Quando o irmão que ficou na terra completar 
50 anos o irmão viajante retorna à Terra

● Qual será a idade do irmão viajante no 
encontro?



16

O PARADOXO DOS GÊMEOS

● Suponha que logo após o nascimento de dois  
gêmeos idênticos, um deles é colocado em 
uma nave que viaja com uma velocidade 
próxima à da luz (v = 0,98 c)

● Quando o irmão que ficou na terra completar 
50 anos o irmão viajante retorna à Terra

● Qual será a idade do irmão viajante no 
encontro?



17

O PARADOXO DOS GÊMEOS

● Suponha que logo após o nascimento de dois  
gêmeos idênticos, um deles é colocado em 
uma nave que viaja com uma velocidade 
próxima à da luz (v = 0,98 c)

● Quando o irmão que ficou na terra completar 
50 anos o irmão viajante retorna à Terra

● Qual será a idade do irmão viajante no 
encontro?



18

O PARADOXO DOS GÊMEOS

● Suponha que logo após o nascimento de dois  
gêmeos idênticos, um deles é colocado em 
uma nave que viaja com uma velocidade 
próxima à da luz (v = 0,98 c)

● Quando o irmão que ficou na terra completar 
50 anos o irmão viajante retorna à Terra

● Qual será a idade do irmão viajante no 
encontro?



19

O PARADÓXO DOS GÊMEOS –
DISCUSSÃO

● Só terá passado 10 anos para o Viajante?
● Mas para ele, não foi a Terra quem ficou para 

traz? Do ponto de vista do irmão que saiu da 
Terra, não era para quem ficou ser mais novo?

● Isso é conhecido como paradoxo dos gêmeos e 
é explicado pelo fato de que apenas um dos 
gêmeos sofreu aceleração e com isso podemos 
diferenciar os dois referenciais. 

● De fato, é o viajante estará mais novo.
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COMPOSIÇÃO DE VELOCIDADE

● Não mais se soma velocidade como antes

– Se um carro se aproxima do outro com velocidade de, 
digamos, 100 km/h e 80 km/h, a velocidade relativa é 
de 180 km/h

– Porém se dois corpos (por exemplo, dois elétrons) se 
aproximam com velocidade de 150.000 km/s e 250.000 
km/s, a velocidade relativa NÃO PODE ser de 400.000 
km/s, pois isso significaria que no referencial de um 
desses elétron, o outro está mais rápido que a luz

– Mas nada é mais rápido que a luz!!!
● Seja    a velocidade de um corpo no referencial     e      a 

velocidade desse refernencia. A velocidade do corpo no 
referencial     será     e dada por:
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COMPOSIÇÃO DE VELOCIDADE
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COMPOSIÇÃO DE VELOCIDADE



  

MASSA E QUANTIDADE DE 
MOVIMENTO

● Quando se aplica uma força constante, um 
corpo apresentará uma aceleração constante e 
portanto sua velocidade cresce indefinidamente 
com o tempo.

● No entanto, a experiência mostra que isto não 
é verdadeiro, assim temos que procurar novas 
equações para as anteriormente conhecidas 
equações:



  

RESULTADO EXPERIMENTAL

● A nova fórmula deve 
ter como limite para a 
velocidade da luz

● Para explicar uma 
mesma massa quase 
não alterar a sua 
levocidade quando 
próxima à da luz, 
concluiu-se que a 
energia têm inércia

● O fator chave na relatividade é o fator Gama de Lorentz

● Como a massa aumenta, fica mais difícil alterar o 
estado de movimento do corpo, assim:



  

NOVAS RELAÇÕES NA FÍSICA

● A equação da força, para um movimento 
retilíneo, fica:

– Sendo que      é a massa de repouso.

● A massa (inércia) do corpo é:

● A quantidade de movimento fica



  

EQUIVALENTE MASSA-ENERGIA

● É importante comentar que, como visto, a evergia possui 
inércia. Assim Einstein chegou na equação que talvez seja a 
mais famosa hoje em dia:

– Ela fica melhor escrita como:

● Esta equação relaciona, por exemplo, a energia dissipara numa 
fissão nuclear com a variação da massa de combustível da 
reação

● Ela é conhecida como o “Equivalente massa-energia”

– É interessante notarmos portanto que o que Einstein fez foi 
unificar os conceitos de massa e energia em um só

● IMPORTANTE: não podemos dizer que numa explosão nuclear, 
por exemplo, houve uma transformação de massa em energia, 
pois energia possui inércia e massa equivale à energia.



  

PRODUÇÃO DE PARES E 
ANIQUILAMENTO

● Um fóton (veremos mais adiante que a 
raidação eletromagnética se comporta como 
partículas chamadas de fótons) ao interagir 
com uma partícula pesada, como o núcleo de 
um átomo, pode se decair transformando-se 
em um elétron e um anti-elétron

– É importante frizar que sem o núcleo não 
seria possível a conservação da energia 
e ca quantidade de movimento 
simultaneamente

– O anti-elétron é conhecido como pósitron 
e possui mesma massa, mesmo spin, 
mas com carga oposta ao eletron

● Aniquilamento é o processo inverso da 
produção de pares

– Quando uma partícula e uma anti-
partícula se encontram elas se aniquilam 
produzindo fótons

– Não é necessário o átomo aqui



  

UNIDADES DE MASSA-ENERGIA

● Uma unidade de medida muito usual no mundo das partículas 
de alta energia é o eletron volts.

– Esta energia corresponde ao trabalho sofrido por um elétron 
ao atravessar uma diferença de potencial de 1 V

– Como ( e U ) é o trabalho e e é a carga de um elétron, 
temos:

A unidade de massa usual é a de energia pela velocidade da 
luz, isto é:

● Algumas massas de corpos conhecidos



  

TEORIA DA RELATIVIDADE 
GERAL

● O que vimos até agora é a Teoria da 
Relatividade Restrita
– Ela trabalha apenas com sistemas de referenciais 

inerciais

– Mas e se quisermos trabalhar com referenciais 
acelerados?

● A Teoria da Relatividade Geral trabalha também 
com referenciais acelerados
– Ela explica melhor o paradoxo dos gêmeos



  

POSTULADOS DA TEORIA DA 
RELATIVIDADE GERAL

● São dois os postulados
– 1 – todas as leis da Física devem ter a mesma 

forma em todos os referenciais Inerciais e NÃO 
INERCIAIS

– 2 – a luz se propaga no vácuo com uma velocidade 
constante, independente da velocidade da fonte ou 
do observador

● Assim, qualquer experimento feito em um 
laboratório deveria permitir tirar as mesmas 
conclusões independdentemente do sistema de 
referência (laboratório) estar ou não com 
velocidade constante ou acelerado. 
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