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Introdução à introduçãoIntrodução à introdução

O estudo da Relatividade parte de um 
princípio bem simples e intuitivo: corpos 
se movendo a velocidades diferentes 
configuram entre si um movimento configuram entre si um movimento 
relativo.

Por praticidade, analisaremos o caso em 
que essas velocidades são constantes.



Uma das características essenciais do 
movimento relativo é que, para qualquer 
referencial cuja velocidade seja constante 
ou nula, serão obtidos valores 
correspondentes nas “medidas mecânicas” 
(velocidade, aceleração, etc).(velocidade, aceleração, etc).

Isso é perceptível quando medimos 
velocidades, como no exemplo a seguir, 
onde dois carros se movem com 
velocidades diferentes.



A ilustração abaixo sugere que:A ilustração abaixo sugere que:
No caso à esquerda, as medidas são feitas por No caso à esquerda, as medidas são feitas por 
uma pessoa fixa no ponto C, no acostamento.uma pessoa fixa no ponto C, no acostamento.
No caso à direita, as medidas são feitas por uma No caso à direita, as medidas são feitas por uma 
pessoa dentro do carro A, que se move a uma pessoa dentro do carro A, que se move a uma 
certa velocidade constante.certa velocidade constante.
As medidas obtidas para as As medidas obtidas para as velocidades relativas velocidades relativas 
serão correspondentes.serão correspondentes.serão correspondentes.serão correspondentes.



ProblemaProblema

No entanto, quando do desenvolvimento 
das leis do eletromagnetismo por 
Maxwell, percebeu-se que o modelo 
matemático que funcionava para as leis da 
mecânica no movimento relativo falhava mecânica no movimento relativo falhava 
para o eletromagnetismo sobre as 
mesmas condições.

Ou seja, não havia correspondência nas 
medidas feitas em referenciais distintos, 
mesmo naqueles inerciais.



SoluçãoSolução

Foi então que Lorentz criou um modelo 
matemático que relaciona melhor o 
movimento relativo e o 
eletromagnetismo, pois baseia-se num 
valor absoluto extremamente importante, valor absoluto extremamente importante, 
que faz parte do nosso dia-a-dia: a 
velocidade da luz.

Graças a esse modelo matemático que logo 
na sequência Einstein desenvolveu a 
Teoria Especial da Relatividade.



Postulados de EinsteinPostulados de Einstein

Para basear sua teoria, Einstein postulou 
que:
1 – as leis físicas são invariantes em 
referenciais inerciais;referenciais inerciais;
2 – a velocidade da luz no vácuo é 
constante, independente do movimento 
relativo, tendo sempre o mesmo valor.

Ou seja, a velocidade da luz é uma barreira 
que não pode ser ultrapassada.



EspaçoEspaço--tempotempo
Assim, a relatividade especial avalia que no 

nosso Universo, o espaço e o tempo são 
grandezas fortemente interligadas.

Segundo o modelo matemático proposto por 
Lorentz, corpos se movendo tendem a ter Lorentz, corpos se movendo tendem a ter 
suas dimensões contraídas (em maior ou 
menor grau) na direção do movimento, 
quando analisados por um referencial se 
movendo a uma velocidade diferente.

Essa é a chamada contração do espaço.



Contração do espaço:Contração do espaço:
À esquerda, À esquerda, o corpo tem comprimento L pois é o corpo tem comprimento L pois é 
analisado por um referencial onde se encontra analisado por um referencial onde se encontra 
em repouso.em repouso.
À direita, À direita, porém, ao ser analisado por um porém, ao ser analisado por um 
referencial se movendo de forma diferente, suas referencial se movendo de forma diferente, suas 
dimensões são dimensões são reduzidas na direção do reduzidas na direção do 
movimento.movimento.movimento.movimento.



Similarmente, a velocidades muito altas a 
percepção de tempo também é alterada. 
Neste caso, o tempo percebido por um 
corpo se movendo a uma velocidade 
próxima a da luz é muito menor que o 
percebido por um outro referencial percebido por um outro referencial 
inercial de velocidade menor.

Essa é a chamada dilatação do tempo.



Explorando ainda mais...Explorando ainda mais...
A Teoria Especial da Relatividade procura 

explicar um pouco melhor o funcionamento 
do Universo em que vivemos, mas no fim 
das contas é apenas a ponta do iceberg.

Einstein, sendo uma pessoa curiosa, foi ainda Einstein, sendo uma pessoa curiosa, foi ainda 
mais além: e se analisarmos corpos 
acelerados?

Foi dessa curiosidade que surgiu pouco tempo 
depois a Teoria Geral da Relatividade, 
que pouco a pouco vem sendo provada 
como uma explicação precisa do Universo.



Portanto, o que falta para que a ciência 
consiga explicar ainda mais a natureza e 
tudo aquilo que envolve nossa realidade?

Um pouco mais de curiosidade!


