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Objetivos da disciplina

● Apresentar os conceitos fundamentais da Física 
Moderna (= teoria da relatividade e da física 
quântica), isto é, da Física desenvolvida a partir do 
Século XX

● Aplicar os conceitos fundamentais da Física 
Quântica na descrição da estrutura da matéria, nos 
seus diferentes níveis: partículas elementares, 
núcleos, átomos, moléculas, sólidos, etc.



  

Programa da disciplina

1) Teoria da relatividade restrita

2) As propriedades corpusculares das ondas

3) As propriedades ondulatórias das partículas

4) Estrutura atômica

5) O modelo do átomo de Bohr

6) Os princípios da mecânica quântica

7) A teoria quântica do átomo de Hidrogênio



  

Programa (continuação)

8) Átomos, moléculas e sólidos

9) O núcleo atômico

10) Desintegração nuclear

11) Reações nucleares

12) Partículas elementares
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Capítulo 1: Relatividade

1a. Parte: Cinemática Relativística



  

A hipótese do éter luminífero

● Ondas luminosas seriam 
vibrações de um meio 
elástico que ocupa todo 
o espaço (éter)

● Teria de ser muito 
rarefeito porém com 
grande rigidez elástica

● Aceita durante todo o 
Século XIX (teoria 
eletromagnética clássica)



  

“Vento do éter”

● Se o éter existe, 
movemo-nos através 
dele com uma 
velocidade de no 
mínimo 30 km/s

● Para um observador na 
Terra, o éter se move 
atrás da Terra (“vento 
do éter”)



  

Experiência de Michelson-Morley 
(1887)

● Um feixe de luz seria 
paralelo à corrente de 
éter, enquanto o outro 
seria perpendicular a ela

● Deveria haver uma 
pequena diferença de 
caminho ótico entre os 
dois feixes

● Esta diferença poderia ser 
detectada pela interferên-
cia entre os dois feixes



  

Deslocamento das franjas de 
interferência

● Para luz de 
comprimento de onda 
500 nm a ótica prevê 
um deslocamento de 0,2 
franja devido à corrente 
do éter

● Não foi encontrado 
qualquer deslocamento 
da franja

● O éter não existe!



  

Consequências

● Se o éter existisse, ele 
seria um referencial 
absoluto para os 
fenômenos físicos

● Portanto não existe um 
referencial absoluto: 
todo movimento é 
relativo



  

Primeiro postulado da relatividade

● Albert Einstein (1905)
● Todas as leis da Física 

podem ser expressas em 
equações que possuem 
a mesma forma em 
todos os referenciais 
que se movem com 
velocidade relativa 
constante. 



  

Não existe um referencial absoluto

Se as leis da Natureza 
apresentassem formas 
diferentes para 
referenciais inerciais 
seria possível determinar, 
através dessas diferenças, 
quais os objetos em 
repouso e quais estão em 
movimento



  

Segundo postulado: constância da 
velocidade da luz

● A velocidade da luz no 
vácuo possui o mesmo 
valor 

c ≈ 3,0 x 108 m/s

para todos os 
observadores, 
independente dos seus 
estados de movimento



  

A mecânica precisa ser modificada 
para ser compatível com os 
postulados da relatividade!



  

Dilatação do tempo

● “Relógio de luz”: dois 
espelhos separados de uma 
distância L

● “Tique” do relógio: cada 
percurso de ida e volta

● No referencial do relógio 
ele está em repouso

● Tempo próprio entre dois 
“tiques”: medido no 
referencial do relógio

      t0 = 2 (L/c)



  

Dilatação do tempo

● No referencial do 
laboratório o relógio está 
em movimento com 
velocidade v

● Tempo entre dois 
“tiques” medido no 
referencial do laboratório

t = 2 (D/c)
● Pitágoras: 

D2 = L2 + (vt / 2)2

A VELOCIDADE DA LUZ É A 
MESMA NOS DOIS 
REFERENCIAIS!



  

Dilatação do tempo 

● Obtemos

t =  γ t0

● Fator de Lorentz

Como γ ≥ 1 temos t ≥ t0: o tempo 
medido pelo observador em 
movimento é maior do que o 
tempo medido pelo observador 
em repouso em relação ao relógio



  

Problema Resolvido

● Uma espaçonave move-
se em relação à Terra. 
Um observador na Terra 
determina que, entre 13 h 
e 14 h de acordo com seu 
relógio, passam-se 3601 
s no relógio dentro da 
espaçonave. Qual é a 
velocidade desta em 
relação à Terra?

Para a Apolo 11, v ≈ 11 km/s <<c: a 
diferença entre t e t0 é menor do que 
uma parte em um bilhão!



  

Problema proposto

● Qual deveria ser a 
velocidade de um relógio, 
relativa a um observador 
parado, para que a taxa 
com que seus ponteiros 
avançam, vista pelo 
observador parado, fosse 
igual à metade daquela que 
uma pessoa em movimento 
junto com o relógio vê? 



  

● 1. Qual a velocidade de um objeto se o fator de Lorentz é 1% 
maior do que o valor quando o objeto está em repouso.

● 2. Um astronauta num foguete com velocidade 0,6 c passa pela 
Terra e ajusta seu relógio de forma que coincide com meia-noite 
na Terra. Meia hora depois (para o astronauta) o foguete passa por 
uma estação espacial em repouso em relação à Terra. Qual é o 
horário medido pelo relógio da estação quando o foguete passa por 
ela?

● 3. Um avião move-se em relação à Terra com velocidade de 600 
m/s. Quanto tempo irá levar para que o relógios fixado no avião se 
atrase 2 microssegundos em relação a um relógio fixado na Terra?

 

Problemas para casa



  

Limite não-relativístico

● As fórmulas relativísticas devem ser usadas apenas se as 
velocidades forem grandes (comparáveis à velocidade 
da luz)

● Se as velocidades são muito pequenas em relação à da 
luz (v << c) então γ≈1 

● Logo t =  γ t0 ≈ t0, que é a previsão da mecânica clássica 
(onde o tempo é absoluto)

● As fórmulas relativísticas reduzem-se às fórmulas 
clássicas quando v << c



  

Causalidade

● O tempo é relativo, mas nem tanto!
● uma sequência de eventos que ocorre num ponto do 

espaço em tempos t1,t2,t3, ... irá ocorrer na mesma ordem 
para todos os observadores em todos os pontos, ainda que 
os intervalos t2-t1, t3-t2,... não sejam necessariamente os 
mesmos para todos

● nenhum observador distante, independente do seu estado 
de movimento, pode ver um evento antes que ele ocorra 
(antes que um observador próximo), pois a velocidade da 
luz é finita (c), e as informações precisam de um tempo 
mínimo L/c para percorrer uma distância L. 



  

De volta ao futuro???

● Devido à causalidade, não 
há como um observador 
“espiar o futuro”

● Mas eventos passados 
podem parecer diferentes 
dependendo do 
observador

● Ex.: a simultaneidade é 
relativa



  

Simultaneidade

● Dois eventos simultâneos 
num referencial podem 
não sê-lo em outro 
referencial em movimento 
relativo uniforme

● Dois flashes são 
simultâneos para o 
observador B (repouso) 
mas não o são para A (em 
movimento com 
velocidade v)



  

Consequência da dilatação do 
tempo

● Relógios que se movem com relação a um 
observador andam mais devagar do que se 
estivessem em repouso com relação a ele

● Fenômenos biológicos (como a vida) também!



  

Viagens ao futuro???

● “problema dos gêmeos”: 
o gêmeo que viaja na 
espaçonave envelhece 
mais lentamente do que o 
gêmeo que fica na Terra

● quando o gêmeo 
astronauta volta à Terra 
pode ter passado um 
grande intervalo de tempo 
para o gêmeo que ficou

● “Planeta dos Macacos” 



  

Paradoxo dos gêmeos

● velocidade da espaçonave v = 0,866 c, logo γ = 2

● o gêmeo astronauta retorna após 10 anos (t0) de viagem

● o gêmeo na Terra envelheceu t = 2 t0 = 20 anos

● o paradoxo está no raciocínio inverso (o gêmeo na Terra não terá 
envelhecido também 20 anos em relação ao gêmeo astronauta?)



  

Adição de velocidades

● Um observador A está em repouso. Se uma bola C for lançada 
com velocidade vcb em relação a um segundo observador B, 
com velocidade vba em relação a A, a velocidade da bola C 
em relação ao observador A será vca = vcb + vba

● Mas, se ao invés da bola tivermos um pulso de luz com 
velocidade vcb = c (em relação a B), a velocidade do pulso em 
relação a A seria vca = c + vba > c (????), o que contraria o 
segundo postulado da relatividade, que diz que a velocidade 
da luz é igual a c para TODOS os observadores em 
movimento relativo uniforme. 

● Precisamos adaptar a adição de velocidades na relatividade!



  

Adição relativística de velocidades

v ca=
v cb+vca

1+
vcb vba

c2



  

Voltando ao exemplo do pulso de 
luz

● Um observador A está em repouso. 
Se um pulso de luz C é lançado 
com velocidade vcb = c em relação 
a um segundo observador B, com 
velocidade vba em relação a A, a 
velocidade do pulso C em relação 
ao observador A será 

vca = (c + vba )/(1+vba/c) = c

● Em concordância com o segundo 
postulado da relatividade

● Se v << c a fórmula relativística 
reduz-se à expressão  vca = vcb + vba 



  

Problemas
● Resolvido: Duas espaçonaves apostam corrida. Uma delas deseja 

ultrapassar, com velocidade de 0,5 c, a outra espaçonave cuja 
velocidade em relação à Terra é 0,9 c. Qual a velocidade necessária em 
relação à Terra da primeira espaçonave?

● Proposto: O piloto de um foguete movendo-se à velocidade de 0,8 c 
em relação à Terra observa um segundo foguete aproximando-se na 
direção oposta com velocidade de 0,7 c. Qual será a velocidade do 
segundo foguete em relação à Terra? Repita o problema no caso em que 
o segundo foguete se afasta do primeiro. Respostas: 0,277 c e 0,961 c

● Para casa: Um observador estacionado numa plataforma de uma 
estação espacial observa dois foguetes aproximando-se dele em 
direções opostas com velocidades 0,9 c e 0,8 c. Qual a velocidade de 
um foguete em relação ao outro? Considere também o caso em que os 
dois foguetes se afastam do observador em direções opostas.             
Respostas: -0,988 c e + 0,988 c



  

Efeito Doppler

● É a mudança na frequência 
das ondas detectadas (ν) em 
relação à frequência das 
ondas produzidas (ν0) devido 
ao movimento da fonte e do 
detector 

● Detector em repouso
● Fonte se aproxima: a 

frequência aumenta
● Fonte se afasta: a frequência  

  diminui



  

Efeito Doppler para o som

● v: velocidade do observador 
● V: velocidade da fonte

● convenção: + para aproximação, 
- para afastamento

● não depende só do movimento 
relativo entre a fonte e 
observador, pois há um meio de 
propagação para o som

ν=ν0( 1+v /c
1−V /c )



  

Ondas eletromagnéticas

● Campos elétrico e magnético 
variando no tempo e no espaço

● São ondas transversais: oscilações 
são perpendiculares à direção de 
propagação

● Frequência (ν): número de 
oscilações por segundo

● Comprimento de onda (λ): distância 
entre dois pontos de mesma fase da 
onda

● Velocidade das ondas EM no vácuo: 

c = ν λ = 3,0 x 108 m/s



  

A luz como onda eletromagnética

● Espectro eletromagnético: a luz é a faixa visível 
● Limite inferior: violeta (azul): λ = 400 nm
● Limite superior: vermelho: λ = 700 nm



  

Efeito Doppler para a Luz

● a luz não necessita de 
um meio material para 
sua propagação

● o efeito Doppler deve 
depender apenas do 
movimento relativo 
entre fonte e observador

● dois tipos: efeito 
Doppler transversal e 
longitudinal



  

Efeito Doppler transversal

● observador move-se perpendicularmente à 
linha entre ele e a fonte

● válido para satélites artificiais em órbita 
Terrestre

● t0=1/ν0: tempo próprio entre “tiques” medido 
por um relógio no referencial da fonte

● t=1/ν: tempo entre “tiques” medido por um 
relógio no referencial do observador

● dilatação do tempo: t =  γ t0 →ν = ν0 / γ.

● Como  γ > 1, então ν < ν0



  

Efeito Doppler longitudinal

● 1o. caso: observador se 
afastando da fonte com 
velocidade relativa v 

como v < c, então ν < ν0

●  2o. caso: observador se 
aproximando da fonte com 
velocidade relativa v 

como v < c, então ν > ν0

ν=ν0 √ 1−v /c
1+v /c

ν=ν0 √ 1+v /c
1−v /c



  

Deslocamento Doppler 

● Se a fonte afasta-se do 
observador a frequência 
observada diminui e λ 
aumenta (deslocamento 
para o vermelho)

● Se a fonte aproxima-se 
do observador a 
frequência observada 
aumenta e λ diminui 
(deslocamento para o 
azul)



  

Radar Doppler

● emite ondas eletromagnéticas 
(microondas) que refletem em 
objetos em movimento e são 
detectadas novamente

● posição é determinada pela 
diferença nos instantes de 
emissão e detecção das ondas

● a velocidade é determinada 
pelo efeito Doppler 
(aproximação ou afastamento 
da fonte em movimento)



  

Aplicações do radar



  

Problema Resolvido

● Um motorista é pego furando o 
sinal vermelho. Ele argumenta 
com o policial que a cor que ele 
viu era verde (ν=5,60x1014 Hz), e 
não vermelha (ν=4,80x1014 Hz), 
devido ao efeito Doppler. Se essa 
desculpa fajuta fosse verdade, 
qual seria a velocidade, nesse 
caso? O que o policial faria?



  

Problema proposto

● Uma nave espacial, 
afastando-se da Terra com 
uma velocidade de 0,900 c, 
transmite sinais para a Terra 
numa frequência de 100 
MHz, medida no referencial 
da nave. Em que frequência 
os receptores na Terra 
devem ser sintonizados a 
fim de receber os sinais? 
Resposta: 22,9 MHz



  

Deslocamento para o vermelho

● Galáxias como fontes de luz (espectro conhecido)
● Espectros de galáxias distantes, observados na 
Terra, têm um deslocamento para o vermelho

● As galáxias estão se afastando da Terra 



  

Lei de Hubble

● Edwin Hubble (1929)
● velocidade v de afastamento 

das galáxias distantes é 
proporcional à sua distância d 
da Terra

           v = H0 d

● H0=67,80 km/s.Mpc: 
constante de Hubble

● 1 Mpc = 3,0 x 1019 km: 
megaparsec



  

Problema resolvido

● Uma galáxia distante da 
constelação da Hidra 
afasta-se da Terra a uma 
velocidade 6,12 x 107  m/s. 
Qual o deslocamento 
Doppler de uma linha 
espectral do verde (λ0=500 
nm) em relação à luz dessa 
galáxia observada na 
Terra? Qual a distância da 
galáxia à Terra?



  

Problema proposto

● O maior comprimento de onda da luz emitida pelo 
hidrogênio é λ0 = 656 nm. Na luz de uma galáxia 
distante, este comprimento de onda é λ = 1458 nm. 
Qual a velocidade com que esta galáxia está se 
afastando da Terra? Estime a sua distância em 
relação à Terra (em anos-luz). 

● 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano

1 ano-luz = 9,46 x 1012 km



  

Idade do Universo

● “big-bang”: criação do 
Universo (espaço e tempo)

● TH=1/H0: tempo de Hubble

● TH = 4,55 x 1017 s = 14,4 
bilhões de anos

● idade do Universo é da 
ordem do tempo de Hubble



  

Contração dos comprimentos

● L0: comprimento próprio 
de um objeto (medido por 
um referencial no qual ele 
está em repouso)

● L: comprimento do objeto 
medido num referencial 
onde ele tem velocidade v

             L = L0/γ

● L < L0 pois v < c



  

Problema resolvido

● Um observador em repouso em relação a uma régua 
mede, para ela, um comprimento de 1,000 m. Se 
esta régua move-se com velocidade v ao longo do 
próprio eixo em relação a um segundo observador, 
este mede para a régua um comprimento de 0,914 
m. Qual a velocidade v?



  

Problema proposto

Duas naves espaciais, cada 
qual com o comprimento 
próprio 230 m, passam uma 
pela outra com uma 
velocidade relativa v. Maria, 
que está na ponta de uma das 
naves, mede um intervalo de 
tempo 3,57 μs para que a 
segunda nave passe por ela. 
Determine v em m/s.



  

Problema para casa

● Distâncias transversais ao movimento NÃO sofrem 
contração relativística!

● Uma régua de 1 m de comprimento faz um ângulo 
de 30o com o eixo x para um observador em repouso 
em relação à régua. Um segundo observador, 
movendo-se paralelamente ao eixo x, mede um 
ângulo de 45o entre a régua e o eixo x. (a) Determine 
o valor de v; (b) Qual o comprimento da régua, 
medido pelo segundo observador?



  

Decaimento de múons

● múon: partícula sub-atômica
● criadas na alta atmosfera pela 

colisão de prótons com 
núcleos atômicos

● têm velocidades v = 0,998 c
● decaem em outras partículas 

após uma vida média 2,2 μs
● são detectados na superfície 

da Terra



  

A vida média é um intervalo de 
tempo próprio t

0

● é medida no referencial de 
repouso do múon

● distância percorrida no 
referencial do múon

v t0 = (2,994 x 108 )(2,2 x       
10-6)=6,6x102m=0,66 km

● mas os múons são detectados 
a distâncias maiores de 6 km 
do ponto onde foram criados!

● dilatação do tempo: a vida 
média dos múons no 
referencial do laboratório é

t = γ t0= 34,8 x 10-6 s = 34,8 
μs > t0

● distância percorrida no 
referencial do laboratório

v t = (2,994 x 108 )(34,8 x    
10-6)=1,04x104m=10,4 km

● o que permite serem 
detectados na superfície



  

Do ponto de vista da contração dos 
comprimentos

● comprimento próprio: a 
distância que os múons 
percorrem para um 
observador na Terra 
L0=10,4 km

● para um referencial que se 
move junto com o múon o 
comprimento é menor: 

L = L0/γ = 0,66 km



  

FIM


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57

