
Exercícios da 11a aula

1. O brinquedo de Einstein
No seu 76o e último aniversário, Einstein recebeu de presente um brinquedo que pro-
punha a demonstrar o princípio da equivalência (ver �gura abaixo). O objetivo do
brinquedo é colocar a bola no recipiente usando um método que funcione sempre da
primeira vez (em vez de sacudir o brinquedo ao acaso). O que o leitor faria? Einstein
se mostrou muito satisfeito quando recebeu o brinquedo e encontrou imediatamente
a solução

Nosso exemplar do brinquedo de Einstein foi feito por Claudio e Mané, do laboratório
didático. Ele pode ser vista na sala da Profa. Grassi.

2. Da Terra à Lua
Nesta gravura, os heróis de �Ao redor da Lua� de Júlio Verne sentem muito frio na
nave a caminho da Lua e temem que o vapor d'agua de suas respirações caia no chão
em forma de neve. Esta gravura lhe parece correta? Comente. (A nave está com o
motor desligado e �caindo� sobre a Lua)
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3. De�exão simpli�cada
Supondo o campo gravitacional da Terra homogêneo com g = 9, 81m/s2, calcular o
desvio de um feixe de luz vindo de uma distância de 3000km.

Resposta: sem g, x = c sen (φ) t e y = c cos (φ) t; com g, x = c sen (φ) t e y =
c cos (φ) t + gt2/2. Para percorrer 3000km, a luz leva t = 3000km/c = 0, 01s. A
diferença entre os dois casos é

gt2

2
≈ 10

2

(
10−2

)2
= 0, 5mm ,

ou seja, a diferença é desprezível.
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4. Desvio gravitacional da luz com quasares
A primeira observação da de�exão gravitacional da luz foi feita observando a mudança
da posição de estrelas perto do Sol (F. W. Dyson, A. S. Eddington, C. Davidson,
Philos. Trans. Royal Soc. London 220A (1920) 291-333) durante um eclipse (de
modo que as estrelas próximas do Sol podiam ser observadas) em 1919 e observado
no Brasil e no oeste da África. Os resultados foram considerados espetaculares e
�zeram a primeira página da maior parte dos jornais internacionais. Isto fez com
que Einstein e sua teoria da relatividade geral �cassem famosos no mundo inteiro.
A precisão porém não era muito boa e �cou assim por uns quarenta anos, até que
outros métodos mais precisos para fazer esta medida foram encontrados.
Observações em rádio de quasares feitas nos anos 70 são um exemplo. Cada ano,
no início de outubro, os quasares 3C273 e 3C279, que têm uma separação angular
pequena (��xa�) passam perto do Sol. A medida de suas posições relativas permitiu
encontrar um desvio para a luz passando perto do Sol de 1, 82+0,24

−0,17 (Phys. Rev. Lett.
24 (1970) 1377)
(a) Fazer um desenho dos feixes de ondas de rádio emitidos pelo par de quasares perto
e longe do Sol. Explicar como isto pode ser usado para medir a de�exão gravitacional
da luz.
(b) Você acha que o valor encontrado está em bom acordo com a previsão de Einstein?
Este método tem alguma vantagem em relação ao método dos eclipses?
Respostas: (a) conforme o desvio da luz pelo Sol, na aula. (b) ∆δ/δteo = 4%
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