
Exercícios da 6a aula

Velocidades

1. Um objeto A se desloca com velocidade u em relação a um observador O, caminhando
para leste. Um objeto B se desloca com velocidade u, caminhando para oeste. Qual
a velocidade relativa de B em relação a A?
Resposta: No referencial de O: ~uA = ~u = ux̂ e ~uB = −~u = −ux̂

O referencial ligado a A, S', tem velocidade ~v = ~u em relação a S. O que queremos
saber é o valor de ~u′

B, a transformada de ~uB

u′
Bx =

uBx − v

1− uBxv/c2
=

−u− u

1− (−u) u/c2
=

−2u

1 + u2/c2

u′
By = u′

Bz = 0 pois uBy = uBz = 0

2. Um observador parado observa duas espaçonaves viajando em direção a ele em senti-
dos opostos. Uma das espaçonaves S1 indo para a direita tem velocidade escalar 0, 6c,
enquanto a sengunda S2 indo para a esquerda tem uma velocidade escalar de 0, 8c.
A que velocidade escalar um observador em S2 vê a espaçonave S1 se aproximando?
Resposta: 0, 946c.
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3. Duas galáxias se afastam de um observador em sentidos opostos, com uma veloci-
dade escalar v em comum, mas desconhecida. Sendo a velocidade escalar relativa das
galáxias de 0, 6c, ache v.
Resposta: no referencial do observador ~u1 = ~v = vx̂ e ~u2 = −~v = −vx̂.

O referencial da galáxia 1, S', tem velocidade ~v em relação a S. Queremos saber o
valor de ~u′

2, tranformada de ~u2.

u′
2x =

u2x − v

1− u2xv/c2
=

−v − v

1− (−v) v/c2
=

−2v

1 + v2/c2
, u′

2y = u′
2z = 0 .

Assim a velocidade relativa entre as galáxias é |u′
2x| = 0, 6c, daí

2× v

0, 6c
= 1 +

v2

c2
→ v

c
= ∓

√
(1/0, 6)2 − 1 +

1

0, 6
→ v

c
= 0, 33 .

4. Um trem está em movimento com velocidade constante ~v = vx̂ paralela à plataforma.
Um passageiro do trem manda um feixe de luz paralelamente à plataforma, com ve-
locidade cx̂ em relação ao trem.

a) Usando a fórmula clássica de adição de velocidades, calcular a velocidade do pulso
em relação à plataforma e comentar o resultado.
b) Usando a fórmula relativística de adição de velocidades, calcular a velocidade do
pulso em relação à plataforma e comentar o resultado.
Respostas: a) (v + c) x̂, b) cx̂
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5. Aberração estelar.
Num dia de chuva (sem vento), se estivermos parados num carro, a chuva cai verti-
calmente. Se o carro começa a andar, a chuva parece cair obliquamente. Um efeito
similar acontece com a luz vinda de uma estrela. Isto já é esperado classicamente.
Faremos agora um cálculo relativístico desse efeito.
Uma estrela distante é observada a partir de um telescópio terrestre. Chamamos S
o referencial da estrela e S' o referencial de repouso da Terra. O referencial S' tem
velocidade v em relação a S (efeitos não inerciais são desprezados). No referencial S,
o telescópio está apontando com um ângulo θ acima do horizonte para ver a estrela
e no referencial S', com um ângulo θ′.
a) Calcular as componentes da velocidade da luz em S, ux , uy , uz , em função de
c e θ.
b) Mostrar que as componentes da velocidade da luz em S' satisfazem:

u′
x = −c cosθ′ = − (c cosθ + v) / (1 + (v/c) cosθ) ,

u′
y = −c senθ′ = −c senθ/(γ (1 + (v/c) cosθ)) ,

u′
z = 0 ,

calcular tanθ′ em função de θ e v/c.
c) A partir dos resultados do ítem b) e usando o fato que v/c é muito pequeno,
deduzir uma aproximação para tanθ′ quando θ = 90o.
Este limite é a fórmula clássica da aberração estelar, um deslocamento aparente da
posição das estrelas devido ao movimento da Terra em torno do Sol. Ela foi desco-
berta experimentalmente pelo atrônomo britânico Bradley por volta de 1727.

Respostas: a) −cosθ, −csenθ, 0. b) senθ
√

1− v2/c2/ (cosθ + v/c). c) 1/ (v/c)

6. Objetos superluminosos?
a) Durante o curso, vimos vários fenômenos relativísticos que dependem de γ =

1/
√

1− v2/c2: a dilatação do tempo, a tranformação de Lorentz, etc. Se v > c, o que
acontece com γ? Segundo a relatividade restrita, o que isso indica sobre a existência
de partículas com velocidade maior que c?
b) Uma estrela viaja com velocidade v ≈ c, fazendo um ângulo θ = 37o em relação
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a linha de mira do observador em O. Inicialmente (t = 0s) a estrela está na posição
A, localizada a 5 anos-luz de distância da Terra. Quando �nalmente recebemos a luz
emitida de A, isto é, em t=5 anos a estrela se deslocou para a posição B. Quando re-
cebemos a luz emitida em B, o tempo transcorrido é 5 anos +∆t e a estrela parece ter
se deslocado de ∆s sobre o céu. Mostrar que a velocidade da estrela é ∆s/∆t ≈ 3c.
[Notar que AO= 5 anos-luz, AB= 5 anos-luz, BB'=c∆t]
c)Como você explica a aparente contradição entre os resultados obtidos nos ítens a)
e b) ?
Resposta: a) γ imaginário impossivel⇒ existência de partículas materiais com v > c
impossivel. c) ∆s/∆t velocidade aparente, v ∼ c velocidade verdadeira.

Efeito Doppler

7. Na imagem acima, a mancha da esquerda com quatro pontas é um quasar, a mancha
da direita com quatro pontas é uma estrela. Quasar é uma abreviação para �QUASi-
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stellAR object� (agora você sabe porquê). Mas o espectro óptico dos quasares revelou
uma surpresa: linhas que não são de nenhum átomo, íon, ou molécula conhecidos. O
mistério foi resolvido em 1963 por M. Schmidt que descobriu que certas linhas cor-
respondiam a linhas de emissão do hidrigênio mas com um desvio para o vermelho
muito grande.
a) O primeiro quaser descoberto foi o 3C-273, com um desvio para o vermelho
z ≡ λD/λF−1 = 0, 158, (o quasar com maior desvio observado até hoje tem z = 6, 4).
O quasar 3C-273 se afasta ou se aproxima de nós? Com qual velocidade?
b) Hubble mostrou que a distância e velocidade são proporcionais (em boa aproxi-
mação), isto implica que quasares estão extremamente distantes de nós. Explique
porque quando olhamos objetos afastados como quasares, estamos olhando para o
passado do universo. (Sugestão: use os princípios da relatividade restrita.)
Resposta: a) afastamento, 0,15c

8. Um aluno de física está sendo julgado por avançar o sinal vermelho e alega para
o guarda de trânsito que o sinal lhe pareceu verde, devido ao efeito Doppler. O
guarda, que também estudou física, lhe aplica uma multa de R$1, 00 para cada
km/h de excesso de velocidade ultrapassando os 50km/h regulamentares. O aluno
vai se dar bem? Calcule sua velocidade. (Admita que λvermelho = 650 × 10−9m e
λverde = 525× 10−9m)
Resposta: v = 0, 21c

9. A luz de uma estrela próxima apresenta um desvio para o azul de 2%, isto é, fobs =
1, 02fF . A estrela está se aproximando ou se afastando? Qual a sua velocidade?
(Suponha que a direção do movimento é ao longo da reta que liga a estrela à Terra)
Resposta: aproximação, v = 0, 02c

10. Uma nave espacial afastando-se da Terra com velocidade 0, 8c, se comunica na freqüên-
cia de 100 MHz (medido no referencial de repouso da nave)
a) Sobre qual freqüência os receptores terrestres devem ser sincronizados para receber
os sinais da nave?
b) Num diagrama de espaço-tempo ligado a Terra, desenhar a linha de universo da
nave (supondo que em t=0 ela estava em x=0).
Respostas: a) (100/3)MHz. b) desenhar a reta ct = x/0, 8 (é o mesmo que ct′).
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