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Cap. III: Teoria da Relatividade Especial

1. Um relógio teoricamente posśıvel de ser constrúıdo consiste de uma lâmpada de flash F
e uma fotocélula P que é blindada de forma a somente registrar a luz que é refletida no espelho
M, localizado a uma distância d e montado rigidamente em relação ao conjunto formado pelo
flash e a fotocélula. O mecanismo interno do relógio é tal que, quando a fotocélula responde a
um flash de luz proveniente do espelho, a lâmpada do flash é acionada com retardo despreźıvel
e emite um flash curto em direção ao espelho. O relógio, portanto, faz um “tique” a cada 2d/c
segundos, quando em repouso.
(a) Suponha que o relógio mova-se com velocidade uniforme v, perpendicular à linha que vai de
PF até M, relativa a um certo observador. Usando o segundo postulado da relatividade mostre,
por uma construção geométrica ou algébrica, que o observador constata a dilatação relativ́ıstica
do tempo à medida em que o relógio se move; (b) Suponha que o relógio se mova com uma
velocidade paralela à linha que vai de PF até M. Verifique que aqui, também, observa-se que o
relógio faz “tiques” mais lentamente, pelo mesmo fator de dilatação do tempo.

2. A vida média de uma part́ıcula num referencial no qual está em repouso é de 26, 0ns.
(a) Se a part́ıcula move-se com velocidade 0, 95c em relação à Terra, qual a vida média medida
por um observador na Terra? (b) Qual a distãncia média que a part́ıcula percorre antes de
decair, medida por um observador na Terra? (c) Supondo que esta part́ıcula é instável, ela
decairá espontaneamente após um dado tempo t. Qual a fração de part́ıculas que restam após
elas percorrerem 100m em relação a um observador na Terra?

3. Duas espaçonaves aproximam-se mutuamente, cada qual movendo-se com a mesma ve-
locidade, medida por um observador na Terra. A velocidade relativa entre as espaçonaves é
0, 70c. Calcule as velocidades de cada espaçonave, medidas por um observador na Terra.

4. Um observador estacionário na Terra (A) mede o campo magnético terrestre, obtendo
o valor 30µT . Outro observador (B) está num avião à jato voando sobre o observador A à
velocidade de 900km/h, numa trejetória perpendicular à direção do campo magnético terrestre.
(a) Qual o módulo, direção e sentido do campo magnético terrestre medido por B? (b) Qual o
módulo, direção e sentido do campo elétrico medido por B?

5. Um átomo de Hidrogênio move-se com energia cinética 100keV em relação ao referencial
do laboratório. Suponha que o átomo penetre numa região onde há um campo magnético
uniforme de módulo 1, 0T numa direção perpendicular ao movimento do átomo. (a) Qual a
velocidade do átomo? (b) Quanto valem o módulo, direção e sentido dos campos elétrico e
magnético que o átomo “sente” em seu referencial próprio? A massa de repouso do átomo é
0, 938271GeV/c2.



6. Considere dois referenciais inerciais em movimento relativo uniforme. Um deles é o
referencial de repouso de uma part́ıcula de carga q, situada na posição determinada pelo vetor
xq. Mostre que os potenciais escalar e vetor no outro referencial são dados por

Φ′(x′, t′) =
q

|x′ − x′
q|
(

1− β · n̂′

) , A′(x′, t′) =
β

c
Φ′(x′, t′)

onde

n̂′ =
x′ − x′

q

|x′ − x′
q|
, t′ = t′q +

|x′ − x′

q|
c

.

7. (a) Expresse os escalares de Lorentz F αβFαβ , FαβFαβ , e FαβFαβ em função dos campos

elétrico e magnético. Há outros invariantes quadráticos? (b) É posśıvel haver um campo
eletromagnético que seja puramente elétrico num referencial inercial e puramente magnético
em outro? Quais são os critérios impostos sobre os campos E e B tal que haja um referencial
inercial no qual não haja um campo elétrico. (c) Para meios macroscópicos os campos D e
H formam o tensor Gαβ de forma similar ao tensor F αβ em função dos campos E e B. Que
invariantes adicionais podem ser formados com estes tensores? Quais suas expressões expĺıcitas
em termos de campos vetoriais em três dimensões?

8. Um fio retiĺıneo muito longo está em repouso num certo referencial inercial K ′, com uma
densidade linear de carga uniforme λ0. O referencial K ′ (assim como o fio) move-se com uma
velocidade v paralela à direção do fio em relação ao referencial do laboratório K. (a) Escreva
os campos elétrico e magnético em coordenadas ciĺındricas no referencial K ′; (b) Usando as
transformações de Lorentz para os campos elétrico e magnético, determine suas componentes
no referencial K; (c) Obtenha as densidades de carga e corrente associadas com o fio nos
referenciais K e K ′; (d) A partir das densidades de carga e corrente no referencial K calcule
diretamente os campos elétrico e magnético neste referencial. Compare seu resultado com o do
ı́tem (b).

9. Num certo referencial um campo elétrico estático e uniforme E0 é paralelo ao eixo x, e
um campo magnético estático e uniforme B0 = 2E0 está no plano xy, fazendo um ângulo θ
com o eixo x. Ache a velocidade relativa de um referencial inercial no qual os campos elétrico e
magnético sejam paralelos. Obtenha os campos nesse referencial nos limites θ ≪ 1 e θ → π/2.

10. Um elétron parte do repouso em t = 0 numa região de campo elétrico uniforme E = E0ẑ,
e sem campo magnético. (a) Escreva as equações de movimento para as quatro componentes da
quadrivelocidade, como função do tempo próprio τ ; (b) Resolva as equações de movimento para
as condições iniciais dadas; (c) O elétron acelera até atingir uma energia E = 10mc2. Quanto
tempo isso leva no referencial do laboratório? (d) Qual a distância percorrida pelo elétron até
atingir essa energia? (e) Se o campo elétrico for E0 = 1, 00kV/m dê valores numéricos (no
sistema SI) aos resultados dos ı́tens (c) e (d).

11. O pósitron é a anti-part́ıcula do elétron, com carga q = +e e massa de repouso m =
0, 511MeV/c2. Considere um pósitron movendo-se com velocidade constante ao longo do eixo



x, quando passa nas proximidades de um átomo neutro, com parâmetro de impacto b = 1, 0µm.
(a) Se o pósitron move-se com baixa velocidade (v = 0, 01c), calcule os valores máximos dos
módulos dos campos elétrico e magnético na posição do átomo, e no referencial do laboratório
(respostas no sistema SI); (b) Idem para pósitrons de altas energias, com E = 511MeV ; (c)
Qual a energia do pósitron é necessária para criar um campo magnético máximo de módulo
1, 0T sobre o átomo?

Respostas

1. (a) T = γT0; (b) T = γT0.
2. (a) 83, 3ns; (b) 23, 7m; (c) 1, 48%.
3. 0, 41c.
4. (a) B′ = (30µT )ẑ; (b) E′ = −(7, 5mV/m)ŷ.
5. (a) 4, 38× 106m/s; (b) B′ = (1, 000107T )ẑ; (b) E′ = −(4, 38MV/m)ŷ.
7. (a) F αβFαβ = −2(E2 − B2), FαβFαβ = 2(E2 − B2), e FαβFαβ = −4E ·B; (b) E2 < B2

e E · B = 0; (c) GαβGαβ, GαβGαβ, GαβGαβ , F αβGαβ = −FαβGαβ = −2(E · D − B · H),
F αβGαβ = FαβGαβ = −2(E ·H+B ·D).
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(−zŷ + yẑ),

(c) No referencial próprio do fio λ′ = λ0 = q′/L′ e J′ = 0. No referencial do laboratório λ = γλ0

e J = γλ0v/(πa
2).

(d) Use a lei de Gauss elétrica e a lei de Ampére. Deve dar o mesmo resultado do item (b).
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(b) No caso θ ≪ 1 temos β ≈ 2θ/5 e, retendo apenas termos de ordem θ
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No caso θ → π/2 temos β = 1/2, donde E′ = 0 e B′ =
√
3E0ŷ.

10. (a) Definindo ω = eE0/mc temos

du0

dτ
= ωu3,

du1

dτ
=

du2

dτ
= 0,

du3

dτ
= ωu0,

(b)
u0 = c cosh(ωτ), u1 = 0, u2 = 0, u3 = c sinh(ωτ),



(c) Sendo γ = 10, então cosh(ωτ) = 10. Convertendo do tempo próprio para o tempo no
referencial do laboratório obtemos t =

√
99/ω.

(d) z =
∫

dtvz = 9mc2/eE0.
(e) t = 1, 70× 10−5s, z = 4600m.
11. (a) Sugestão: As expressões foram dadas em aula. Você deve escrevê-las no sistema SI.

Emax = 1440V/m, Bmax = 4, 8× 10−8T .
(b) Emax = 1, 44MV/m, Bmax = 4, 8× 10−3T .
(c) 106GeV .


