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Energia e Momento Relativístico

6-1 A relatividade e os filósofos

-este capítulo, continuaremos discutindo o princípio da relatividade de Einstein e

:loincaré, e como ele afeta nossas idéias sobre física e outros ramos do pensamento

ano.

Poincaré fez a seguinte afirmação sobre o princípio da relatividade: "De acordo

m o princípio da relatividade, as leis dos fenômenos físicos devem ser as mesmas

.mto para um observador fixo como para um observador que tem um movimento de

zanslação uniforme em relação ao primeiro, de modo que não temos. nem podemos

sivelmente ter, quaisquer meios de discernir se estamos sendo ou não levados por

movimento" .

Quando esta idéia caiu no mundo, causou um grande ai -oroço entre os filósofos,

particular os "filósofos de festas de salão", que dizem: "Oh ' é muito simples: a

eoria de Einstein diz que tudo é relativo!" De fato, um número surpreendentemente

;:::rude de filósofos, não apenas aqueles encontrados nas festas de salão (mas me-

r que ernbaraçá-los é chamá-l os simplesmente de "filósofos de festas de salão"),

râ: "Que tudo é relativo é uma conseqüência de Einstein, e isso tem inftuências

fundas sobre nossas idéias". Adicionalmente. eles dizem: "Foi demonstrado em

ica que os fenômenos dependem de seu sistema de referência". Ouvimos isto com

+eqüência, mas é difícil descobrir o que isso significa. Provavelmente, os sistemas

referência que foram citados originalmente eram os sistemas de coordenadas que

samos na análise da teoria da relatividade. Portanto, supostamente o fato de que "as

sas dependem do sistema de referência do observador" tem um efeito profundo

- pensamento moderno. Alguém poderia perfeitamente se perguntar por quê, já

. afinal, as coisas dependerem do ponto de vista do observador é uma idéia tão

les que certamente não é necessário passar por toda a complicação da teoria da

~vidade física para descobri-Ia. Dizer que alguém vê depende do seu sistema de

~ência é certamente conhecido por qualquer pessoa que está caminhando, pois

-; e ela vê primeiramente é um outro pedestre de frente e depois de costas; não

ste nada mais profundo na maior parte da filosofia, que se diz resultante da teoria

relatividade, do que a observação de que "uma pessoa parece diferente pela fren-

;: pelas costas". A velha história do elefante que vários homens cegos descrevem

formas diferentes é, talvez, outro exemplo da teoria da relatividade do ponto de

1.3 dos filósofos.

Mas certamente deve existir coisas mais profundas na teoria da relatividade do

a mera observação de que "uma pessoa parece diferente pela frente e pelas costas".

-= z.aro que a relatividade é mais profunda do que isto, porque podemos fazer previsões

idas com ela. Seria certamente um grande espanto se pudéssemos prever o com-

tzamento da natureza com base apenas numa observação tão simples assim.

Existe outra escola de filósofos que se sente muito desconfortável com a teoria

relatividade, que afirma que não podemos determinar nossa velocidade absoluta

olhar para algo externo, e que diria: "É óbvio que alguém não pode medir sua

ocidade sem olhar para fora. É evidente que não faz sentido falar da velocidade de

em olhar para fora; os físicos são bem burros por terem pensado diferente e por

zgora terem percebido que é isso de fato. Se nós, filósofos, tivéssemos percebido

- eram os problemas dos físicos, poderíamos ter visto imediatamente, por meio da

exão, que é impossível saber com que velocidade alguém se move sem olhar para

- e poderíamos ter dado uma contribuição enorme à física". Esses filósofos estão

re conosco, lutando na periferia para tentar nos dizer algo, mas eles nunca real-

entenderam as sutilezas e profundezas do problema.

- ossa incapacidade de detectar o movimento absoluto é um resultado de experi-

o, e não um resultado do pensamento puro, como podemos facilmente mostrar.
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Em primeiro lugar, Newton acreditava que era verdade que alguém não poderia saber

sua velocidade se estivesse se movendo com velocidade uniforme em linha reta. IR

fato, Newton foi o primeiro a enunciar o princípio da relatividade e uma das citações

no último capítulo foi essa afirmação de Newton. Por que, então, os filósofos nãc

fizeram todo esse espalhafato sobre "tudo é relativo", ou qualquer outra coisa quz

tenha sido, na época de Newton? Porque só depois que a teoria da eletrodinâmica de

Maxwell foi desenvolvida é que existiram leis físicas que sugeriram que se poderia

medir a velocidade sem se olhar para fora; logo foi descoberto experimentalmente q ~

não se poderia.

Agora, é absoluto, definitivo e filosoficamente necessário que alguém não consig;

dizer com que velocidade está se movendo sem olhar para fora? Uma das conseqüên-

cias da relatividade foi o desenvolvimento de uma filosofia que dizia: "Você só pode

definir o que pode medir! Uma vez que é evidente que não se pode medir a velocida -

sem ver aquilo em relação a que ela está sendo medida, é claro que não existe sentid:

em velocidade absoluta. Os físicos deveriam ter percebido que eles só podem fal

sobre aquilo que podem medir". Mas isso é todo o problema: se é ou não possive

definir a velocidade absoluta equivale ao problema de se é ou não possível detectar

um experimento, sem olhar para fora, se está se movendo. Em outras palavras, se um::

coisa é ou não mensurável não é algo a ser decidido a priori pelo pensamento puro

mas algo que só pode ser decidido por experimento. Dado o fato de que a velocidade

da luz é de 300.000 km/s, acharemos poucos filósofos que afirmarão tranqüilamente

que é evidente que, se a luz vai a 300.000 km/s dentro de um carro e o carro está in

a 150 km/s, aquela luz também vai a 300.000 km/s para um observador no solo. E

é um fato chocante para eles; os mesmos que alegam que é óbvio acham, quando v -

lhes dá um fato específico, que não é óbvio.

Finalmente, existe até uma filosofia que diz que não se pode detectar qualquer me-

vimento, a não ser que se olhe para fora. Isto simplesmente não é verdade em física. ::.

verdade que não se pode perceber um movimento uniforme em linha reta, mas se toe;

a sala estiver rodando, certamente saberemos, pois todos seriam atirados de encon

à parede - haveria todo tipo de efeitos "centrífugos". Que a Terra está girando em

eixo pode ser detectado sem olhar para as estrelas, por meio do chamado pêndulo .~

Foucault, por exemplo. Portanto, não é verdade que "tudo é relativo"; apenas a veloci-

dade uniforme não pode ser detectada sem olhar para fora. Rotação uniforme em to

de um eixo fixo pode ser detectada. Quando se conta isto a um filósofo, ele fica berz

aborrecido por não entender isso realmente, porque para ele parece impossível q -

alguém seja capaz de detectar a rotação em torno de um eixo sem olhar para fora. ~

o filósofo for bom o suficiente, após algum tempo ele poderá voltar e dizer: "Entende

Realmente não temos algo como a rotação absoluta; estamos realmente girando

relação às estrelas, veja bem. E, assim, alguma influência exercida pelas estrelas sobre

o objeto deve causar a força centrífuga".

Agora, por rudo que sabemos, isto é verdade; não há formas, no momento, de dizer

se existiria força centrífuga se não houvesse estrelas e nebulosas em torno. Não fom

capazes de fazer o experimento de remover todas as nebulosas e depois medir no -

rotação, então simplesmente não sabemos. Devemos admitir que um filósofo p

estar certo. Ele retoma, portanto, empolgado e diz: "É absolutamente necessário

se acabe descobrindo que o mundo é assim: a rotação absoluta nada significa; é apenz,

relativo às nebulosas". Aí dizemos para ele: "Bem, meu amigo, é ou não é óbvio

a velocidade uniforme em linha reta, relativo às nebulosas, não deve produzir efei

dentro de um carro?" Agora que o movimento não é mais absoluto, mas é um movi-

mento relativo às nebulosas, esta se torna uma pergunta misteriosa e que só pode _~

esclarecida por experimento.

Então, quais são as influências filosóficas da teoria da relatividade? Se nos limits-

mos às influências no sentido de que tipo de idéias e sugestões novas são feitas pel

físicos através do princípio da relatividade, poderíamos descrever algumas delas .

seguinte maneira. A primeira descoberta é, essencialmente, que mesmo aquelas idéiz,

em que se acreditou por um longo período e que foram verificadas com grande pr

são podem estar erradas. Foi uma descoberta chocante, é claro, que as leis de Newt

estão erradas. após todos os anos em que pareciam ser precisas. De fato, está clarz
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_ e os experimentos não estavam errados, mas foram realizados apenas sobre uma

: . a limitada de velocidades, tão pequena que os efeito relativísticos não teriam sido

_ identes. Mas agora temos um ponto de vista bem mai humilde sobre as nossas leis

--icas - tudo pode estar errado'

Segundo, se temos um conjunto de idéias "estranhas", por exemplo. que o tem-

:- anda mais devagar quando nos movemos e as im por diante. se gostamos ou

-o delas é uma questão irrelevante, A única questão relevante é se as idéias são

_ mpatíveis com o que é achado experimentalmente. Em outras palavras. as "idéias

estranhas" precisam apenas concordar com os experimentos. e o único motivo que

mos para discutir o comportamento de relógios. e assim por diante. é para dernons-

:=-ar que a idéia da dilatação do tempo é estranha. mas é consistente com a maneira

mo medimos o tempo.

Finalmente, existe uma terceira sugestão que é um pouco mais técnica, mas que

evelou ser de uma enorme utilidade em nosso estudo de outras leis físicas, que é

r ar para a simetria das leis ou, mais especificamente, procurar os meios pelos

aais as leis podem ser transformadas sem que a sua forma seja alterada. Quando

sentimos a teoria dos vetores, observamos que as leis fundamentais do movimento

- se alteram quando giramos o sistema de coordenadas. e agora aprendemos que

não se alteram quando mudamos as variávei espacial e temporal de uma for-

específica, dadas pelas transformações de Lorentz, Então esta idéia de estudar

transformações ou operações sob as quais as leis fundamentais não se alteram

trou-se muito útil.

2 O paradoxo dos gêmeos

seguindo nossa discussão sobre a transformação de Lorentz e os efeitos relativís-

zn , vejamos o famoso "paradoxo" de Pedro e Paulo. que se supõe sejam gêmeos.

- idos na mesma hora. Quando chegam à idade de dirigir uma nave espacial, Paulo

e em altíssima velocidade. Pedro. que ficou no solo. vê Paulo disparar: todos os

_., gios de Paulo parecem andar mais devagar. seu coração bate mai lentamente.

pensamentos ficam mais lentos. enfim. tudo na nave espacial fica mais lento

ponto de vista de Pedro. Claro que Paulo não nota nada de estranho. mas. se ele

sjar por algum tempo e depois retomar. estará mais jovem que Pedro. o homem

olo! Isto é verdadeiro; é uma das conseqüências da teoria da relatividade que foi

mente demonstrada. Assim como os mésons mu duram mais quando estão se

vendo, Paulo também durará mais ao se mo er. Isto é chamado de "paradoxo"

nas pelas pessoas que acreditam que o princípio da relatividade significa que todo

vimenio é relativo. Elas dizem: "He, he. he, do ponto de vista de Paulo. não pode-

dizer que Pedra estava se movendo e deveria. portanto, parecer en elhecer mais

'agar? Por simetria, o único resultado possível é que ambos devem ter a mesma

e quando se encontram". Mas, para que os irmãos voltem a se reunir e façam a

paração, Paulo precisa parar no final da viagem e comparar os relógios ou, mais

plesmente, ele tem de voltar. e aquele que volta deve ser o homem que estava se

vendo, e ele sabe disto, porque ele teve de dar meia-volta. Ao dar meia-volta. todo

de coisas estranhas aconteceu em sua nave espacial: os foguetes foram desliga-

_. as coisas foram de encontro a uma das paredes, e assim por diante. ao passo que

_ o não sentiu nada.

Portanto, a forma de enunciar a regra é dizer que o homem que sentiu as acele-

ções, que viu as coisas irem de encontro à parede. etc. é aquele que estaria mais

em. Esta é a diferença entre eles em um sentido "absoluto"; e isso está sem dúvida

to. Quando discutimos o fato de que mésons mu em movimento duram mais.

os como exemplo seu movimento em linha reta na atmosfera. Mas podemos

bém produzir mésons mu em laboratório e, com o auxílio de um imã. fazer com

percorram uma curva, e mesmo sob esse movimento acelerado. eles duram exa-

nte tanto tempo quanto em linha reta. Embora ninguém tenha providenciado um

rimento explicitamente para que possamos nos livrar do paradoxo, seria possível

parar um méson mu estacionário com um que percorreu um círculo completo e



x'
x - ut

VI - u2jc2

y' y,

Z' z, (16.:

t'
t - uxlc"

VI - u2jc2
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certamente se constataria que aquele que percorreu o círculo durou mais tempo. Em-

bora não tenhamos realizado um experimento usando um círculo completo, ele não e

necessário, porque tudo se encaixa perfeitamente. Isto pode não satisfazer quem insis-

te que cada fato individual precisa ser diretamente demonstrado, mas prevemos co

confiança o resultado do experimento em que Paulo percorre um círculo completo.

16-3 A transformação de velocidade

A principal diferença entre a relatividade de Einstein e a relatividade de Newton é q -

as leis de transformação que conectam as coordenadas e os tempos entre sistemas e

movimento relativo são diferentes. A lei de transformação correta, a de Lorentz, é

Essas equações correspondem ao caso relativamente simples em que o movimen

relativo dos dois observadores se dá ao longo de seus eixos x comuns. Claro q -

outras direções de movimento são possíveis, mas a transformação de Lorentz mais

geral é bem complicada, com todas as quatro quantidades misturadas. Continuarem

usando esta forma mais simples, já que ela contém todos os aspectos essenciais

relatividade.

Vamos agora discutir outras conseqüências desta transformação. Primeiro, é inte-

ressante solucionar essas equações no sentido inverso. Ou seja, aqui está um conjun

de equações lineares, quatro equações com quatro incógnitas, e elas podem ser resolv -

das no sentido inverso, para x, y, Z, t, em termos de x', y', z". t', O resultado é muito ÍL-

teressante porque nos informa como um sistema de coordenadas "em repouso" par

do ponto de vista de um que está "se movendo". Claro que, como os movimentos -

relativos e de velocidade uniforme, o homem que está se "movendo" pode dizer, cas

queira, que é realmente o outro sujeito que está se movendo e que ele próprio está e

repouso. E, como ele está se movendo na direção oposta, deveria obter a mesma trans-

formação, mas com o sinal de velocidade oposto. Isto é precisamente o que acham

por manipulação, de modo que é coerente. Se a coisa não resultasse assim, teríamo

um bom motivo para nos preocuparmos!

X' + ut'
x

VI - u2jc2

y y',

Z z' (16.::,

t' + ux'jc2

VI - u2jc2

A seguir discutiremos o problema interessante da soma de velocidades na relativí-

dade. Lembramos que um dos enigmas originais é que a luz se desloca a 300.000 km ,

em todos os sistemas, mesmo quando estão em movimento relativo. Este é um case

especial de um problema mais geral exemplificado a seguir: Suponha que um objete

dentro de uma nave espacial esteja se movendo a 160.000 km/s e que a própria nave

espacial esteja a 160.000 km/s. Qual a velocidade do objeto dentro da nave espacial,

ponto de vista de um observador externo? Deveríamos dizer 320.000 km/s, que é mais

rápido que a luz. Isto é bem desanimador, porque ele não deveria se mover mais rápi

que a luz! O problema geral é o seguinte.
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Vamos supor que o objeto dentro da nave, do ponto de vista do homem lá dentro,

, se movendo a uma velocidade v e que a própria nave espacial tem uma velocidade

em relação ao solo. Queremos saber com que velocidade v, esse objeto está se mo-

endo do ponto de vista do homem no solo. É claro que isso ainda é um caso especial

qual o movimento é na direção .r. Também existe uma transformação para velocida-

- na direção y ou para qualquer ângulo; elas podem ser obtidas caso seja necessário.

ntro da nave espacial a velocidade é vx" o que significa que o deslocamento .r é igual

"elocidade vezes o tempo:

(16.3)

- ;ora, temos apenas de calcular quai são a posição e o tempo, do ponto de vista do

- rvador externo, para um objeto que tenha a relação (16.2) entre x' e t', Então, sim-

mente substituímos (16.3) por (16.2) e obtemos

(16.4)

aqui encontramos x expresso em termos de t', Para obter a velocidade como vista

"o homem de fora, devemos di idir sua distância pelo seu tempo, não pelo Tempo do

cro homem! Então, devemos também calcular o tempo como visto de fora, que é

t' + u(vx-f')/ez

VI - u2je2
(16.5)

~ora devemos encontrar a razão entre x e t, que é

x u + VI,'
V
x

= - = ,

t 1 + uvI"je2
(16.6)

raízes se cancelam. Esta é a lei que procurávamos: a velocidade resultante. a "soma"

duas velocidades, não é apenas a soma algébrica de duas velocidades (sabemos que

- pode ser, senão estaríamos com problemas), mas é "corrigida" por I + mle"-

Agora, vamos ver o que acontece. Suponha que você está se movendo dentro da

"e espacial com a metade da velocidade da luz e que a própria nave espacial está se

vendo com a metade da velocidade da luz. Assim, U é Y2 c e v é \12 e, mas, no deno-

dor uv é I,4 c', desta forma

V
!e + te
I+:t

4e

5'

to, em relatividade, "metade" mais "metade" não dá "um", isso dá apenas em

- S". É claro que velocidades baixas podem ser somadas facilmente da forma fami-

r, porque, uma vez que as velocidades sejam pequenas comparadas com a veloci-

ae da luz, podemos esquecer o fator (1 + uv//); mas as coisas são bem diferentes e

te interessantes em altas velocidades.

Vamos tomar um caso limite. Por pura diversão, suponha que dentro da nave

cial o homem está observando a própria luz. Em outras palavras, v = e, e a nave

cial também está se movendo. Como isso será visto pelo homem no solo? A res-

sta será

v
u + c

+ ucic»

u + e
e---

u + c
c.

to, se algo estiver se movendo com a velocidade da luz dentro da nave, também

erá estar se movendo com a velocidade da luz do ponto de vista do homem no

_ ! Isto é bom, pois é, de fato, o que a teoria da relatividade de Einstein se propôs a

r em primeiro lugar - e foi bom que ela tenha funcionado!

É claro que existem casos em que o movimento não está na direção da translação

orme. Por exemplo, pode existir um objeto dentro da nave que esteja se movendo

cima" com velocidade vy' em relação à nave, e a nave está se movendo "horizon-
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talmente". Agora, nós vamos simplesmente repetir o procedimento, só que usando v

em vez de x', resultando em

r-l-;
I I \ LUZ

\
"\
\
\

Figura 16-1 Trajetórias descritas por um raio
de luz e partícula dentro de um relógio em mo-
vimento.

y = y' = vy,t',

então se v,, = 0,

(16./

Assim, uma velocidade lateral não é mais v,o" mas v/V I u2/ c2. Achamos es

resultado substituindo e combinando as equações da transformação, mas também p0-

demos ver esse resultado do princípio da relatividade, pela seguinte razão (é sempre

bom olhar de novo para ver se conseguimos ver a razão). Já discutimos (Figura 15-3

como um possível relógio poderia funcionar quando está se movendo; a luz parec~

viajar com um ângulo à velocidade c no sistema fixo, enquanto simplesmente viaje

verticalmente com a mesma velocidade no sistema em movimento. Descobrimos que

a componente vertical da velocidade no sistema fixo é menor que a da luz pelo fat

VI - u2jc2 (ver Equação 15.3). Mas, agora, suponha que deixamos uma partícu

material ir de um lado para o outro nesse mesmo "relógio"; mas a certa fração inteira

1//1 da velocidade da luz (Figura 16-1). Então, quando a partícula foi de um lado pari

o outro uma vez, a luz terá ido exatamente n vezes. Ou seja, cada "clique" do relógi

de "partícula" coincidirá com cada n-ésimo "clique" do relógio de luz. Este fato dev,

continuar verdadeiro quando o sistema inteiro estiver se movendo, porque o fenôm -

no físico da coincidência será uma coincidência em qualquer sistema de referênciz,

Portanto, uma vez que a velocidade c, é inferior à velocidade da luz, a velocidade

da partícula deve ser inferior à velocidade correspondente pela mesma razão da r

quadrada! Isso é o porquê da raiz quadrada aparecer em qualquer velocidade vertic

16-4 Massa relativística

Aprendemos no último capítulo que a massa de um objeto aumenta com a velocidade

mas não foi dada nenhuma demonstração disto, no sentido de que não apresentamo-

argumentos análogos àqueles sobre a forma como os relógios se comportam. Entret -

to, podemos mostrar que, como uma conseqüência da relatividade e mais algumas

tras suposições razoáveis, a massa deve variar dessa forma. (Temos de dizer "alguma,

outras suposições" porque não podemos provar nada a menos que tenhamos alguma,

leis que assumimos serem verdadeiras, se quisermos fazer deduções significativas

Para evitar a necessidade de estudar as leis da transformação das forças, vamos anaz-

sar uma colisão, onde não precisamos saber nada sobre as leis das forças, exceto q

vamos assumir a conservação do momento e da energia. Também vamos assumir

o momento de uma partícula que está se movendo é um vetor e está sempre na dir >-

da velocidade. Entretanto não vamos assumir que o momento é uma constante vezes

velocidade, como fez Newton, mas apenas que é uma certa função da velocidade. S

do assim, o vetor do momento como um certo coeficiente vezes o vetor velocidade:

p=m,.v.

Colocamos um v subscrito no coeficiente para nos lembrar que ele é uma função

velocidade e concordaremos em chamar esse coeficiente m, de "massa". É claro q

quando a velocidade é pequena, ele é a mesma massa que mediríamos em expe;--

mentos de baixa-velocidade, com os quais estamos acostumados. Agora, tentare

demonstrar que a fórmula para m, deve ser mo/vI - v2jc2
, argumentando atrav

do princípio da relatividade que as leis da física devem ser as mesmas em todo

sistemas de coordenadas (referenciais inerciais).

Suponha que temos duas partículas, como dois prótons, que são absolutame

iguais e estão se movendo uma em direção à outra com velocidades exatamente igu

O momento total deles é zero. Agora, o que pode acontecer? Após a colisão, as direçõ

de seus movimentos devem ser exatamente opostas, porque se não forem exatame

opostas, existirá um vetor momento total não nulo, e o momento não teria sido con ~-
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ado. Adicionalmente, elas devem ter a mesma velocidade, uma vez que elas são par-

. ulas exatamente iguais; de fato. elas devem ter a mesma velocidade que tinham no

.aício, já que supomos que a energia é conservada nessa colisão. Então. o diagrama de

zma colisão elástica, uma colisão reversível, parecerá com o da Figura 16-2(a): todas

setas têm o mesmo comprimento, todas as velocidades são iguais. Suporemos que

. colisões sempre podem ser arranjadas, que qualquer ângulo e pode ocorrer e que

~alquer velocidade poderia ser usada em tal colisão. Em seguida. notamos que essa

esma colisão pode ser vista diferentemente, girando o eixos, e só por conveniência

»oderiamos girar os eixos, de modo que o eixo horizontal seja simétrico. como na Fi-

~a 16-2(b). É a mesma colisão redesenhada, só que com os eixos girados.

Agora existe um verdadeiro truque: vamos examinar essa colisão do ponto de vis-

de alguém num carro que está se movendo com uma velocidade igual à componente

rizontal da velocidade de uma das partículas. Então. como parece a colisão') Parece

corno se a partícula I estivesse apenas subindo em linha reta, porque ela perdeu sua

romponente horizontal e, após a colisão. ela desce em linha reta novamente. também

porque não tem essa componente. Ou seja, a colisão parece como mostrado na Figura

6-3(a). A partícula 2, entretanto. estava indo na direção oposta e ao passarmos por

= a, parece mover-se com uma tremenda velocidade e com um pequeno ângulo. mas

emos verificar que os ângulos antes e depois da colisão são os mesmos. Vamos de-

(ar por LI a componente horizontal da velocidade da partícula 2. e por \1". a velocidade

ertical da partícula I.

Agora, a questão é: qual a velocidade vertical « tan a! Se soubéssemos. poderia-

s obter a expressão correta do momento. usando a lei da conservação do momento

- direção vertical. Claramente, a componente horizontal do momento é conservada:

=la é a mesma antes e após a colisão para ambas a partículas, sendo zero para a partí-

rala 1. Então, precisamos usar a lei da conservação apenas para a velocidade vertical

tan a. Mas podemos obter a velocidade vertical. simplesmente olhando a mesma

_ Iisão no sentido oposto! Se olharmos a colisão da Figura I6-3 (a) de um carro indo

a a esquerda com a velocidade LI, vemos a mesma colisão, só que "de cabeça para

ixo" como mostrado na Figura 16-3(b). Agora. a partícula 2 é aquela que sobe e

ce com velocidade w, e a partícula 1 tem velocidade horizontal 11. É claro que agora

tabemos qual é a velocidade LI tan o: ela é \V VI - u2jc2 (ver Eq. 16.7). Sabemos

-: e a mudança no momento vertical para a partícula em movimento vertical é

_. porque ela sobe e desce). A partícula em movimento oblíquo tem uma certa veloci-

de v cujas componentes descobrimos ser LI e \V vi - u2jc2 e cuja massa é m,. A

ziudança no momento vertical dessa partícula é, portanto, /::"p' = 2111,wVI - u2jc2,

_ [que, de acordo com a lei que supomos (16.8), a componente de momento é sempre

massa, que depende da magnitude da velocidade, vezes a componente de velocidade

direção de interesse. Então, para o momento total ser zero, os momentos verticais

vem se cancelar, e a razão entre a massa com velocidade v e a massa com velocidade

deve ser portanto

I11w VI ?j ?- = - u- c-o
111 v

(16.9)

"amos tomar o caso limite em que w é infinitesirnal. Se w é muito, muito pequeno, é

..aro que v e u são praticamente iguais. este caso, In". -7 1110e 111,. -7 mil. O resultado

avilhoso é

1110

(16.10)

:::um exercício interessante agora checar se a equação (16.9) é, ou não, realmente ver-

eira para valores arbitrários de w, assumindo que a equação (16.10) seja a fórmula

• rreta para a massa. ote que a velocidade v necessária na equação (16.9) pode ser

culada através do triângulo retângulo:

(8L 2 2

8/27)'--- 8

I (a)
8/2

Figura 16-2 Duas visões de uma colisão entre
objetos iguais movendo-se à mesma velocidade
em direções opostas.

z' r

Á
2 2

x' ~ wu x"

W I V V I

W

(a)
(b)

Figura 16-3 Duas outras visões da colisão de
carros em movimento.
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IW
mo

(a)
•
M

DEPOIS tu
M

Figura 16-4 Duas visões de uma colisão inelás-
tica entre objetos de mesma massa.

(b)

Vamos descobrir que ela é veriticada automaticamente, embora só a tenhamos usad

no limite de w pequeno.

Agora, vamos aceitar que o momento é conservado e que a massa depende da

velocidade, de acordo com (16.10), e vamos adiante para ver o que mais podemo:

concluir. Vamos considerar o que é usualmente chamado de colisão inelástica. Por

simplicidade, vamos supor que dois objetos do mesmo tipo, com movimentos opo -

tos, com velocidades iguais w, colidem e permanecem grudados, de forma a se tor-

narem um novo objeto estacionário, como mostrado na Figura 16--4(a). A massa tr:

de cada objeto corresponde a IV, que, como sabemos, é mo/vi - w2jc2
. Se assu-

midos a conservação do momento e o princípio da relatividade, podemos demonstrar

um fato interessante sobre a massa do novo objeto que se formou. Imaginamos umz

velocidade infinitesirnal LI formando um ângulo reto com w (podemos fazer o mesmo

com valores tinitos de LI, mas é mais fácil entender com uma velocidade intinitesimal

depois olhemos para a mesma colisão ao passarmos por ela num elevador à veloci-

dade -u. O que vemos está mostrado na Figura 16--4(b). O objeto formado tem umz

massa desconhecida M. Agora o objeto I move-se com um componente vertical de

velocidade LI e um componente horizontal que é praticamente igual a w, e o mesmo

ocorre com o objeto 2.

Após a colisão, temos a massa M movendo-se para cima com velocidade LI, con-

siderada muito pequena comparada com a velocidade da luz, e também pequena com-

parada com w. O momento deve ser conservado, então vamos estimar o momento I:IZ

direção vertical antes e depois da colisão. Antes da colisão, temos p - 2m".LI,e, depois

da colisão, o momento é evidentemente p' = M"LI, mas Mil é essencialmente o mesmc

que Mo, porque LI é pequeno demais. Esses momentos devem ser iguais devido à COI:-

servação do momento, e portanto

Mo = 2mw- (16_11

A massa do objeto, que é formado, quando dois objetos iguais colidem deve ser

dobro da massa dos objetos que se grudam. Você poderia dizer: "Sim, é claro, esta é ;

conservação da massa." Mas, não: "Sim, é claro" tão facilmente, porque essas massa:

foram aumentadas em relação às massas que teriam se estivessem paradas, assim el -

contribuem para a M total, não com a massa que tinham quando estavam paradas, p0-

rém com mais. Por mais surpreendente que isso possa parecer, para que a conservaçã

do momento funcione, quando dois objetos se grudam, a massa que eles formam deve

ser maior que as massas de repouso dos objetos, embora os objetos estejam em repo

após a colisão!

16-5 Energia relativística

o último capítulo, demonstramos que, como resultado da dependência da ma

em relação à velocidade e das Leis de ewton, as variações na energia cinética de

um objeto, resultantes do trabalho total realizado pelas forças sobre ele, sempre

resultam em

(16.1:
2

mic ,

Fomos ainda mais longe e concluímos que a energia total é a massa total vezes c-

Agora continuaremos essa discussão.

Suponha que nossos dois objetos de massa igual, que colidiram, possam ainda

"vistos" dentro de M. Por exemplo, um próton e um nêutron estão "grudados", fi

continuam se deslocando dentro de M. Então, embora pudéssemos de início espe

que a massa M seja 21110, descobrimos que ela não é 2mo' mas Zm, Já que Zm; é

que temos, enquanto que 2mo é a massa de repouso dos objetos lá dentro, a ma

em excesso do objeto formado é igual à energia cinética introduzida. Isto signifi
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é claro, que a energia tem inércia. j o último capítulo, discutimos o aquecimento de

um gás e mostramos que, devido às moléculas de gás estarem se movendo e coisas em

movimento são mais pesadas, quando introduzimos energia no gás suas moléculas se

movem mais rápido e portanto o gás fica mais pesado. Mas na verdade esse argumento

é completamente geral, e nossa discussão da colisão inelástica mostra que a massa

existe quer seja ou não energia cinética. Em outras palavras, se duas partículas se

proximam e produzem energia potencial ou outra forma qualquer de energia: se as

partes são retardadas por subirem barreiras, realizando trabalho contra forças internas,

u qualquer outra coisa; mesmo assim, continuará sendo verdade que a massa é a

energia total que foi introduzida. Então, vemos que a conservação da massa que de-

duzimos acima é equivalente à conservação de energia e. portanto. não existe lugar na

zeoria da relatividade para colisões estritamente inelásticas, como existia na mecânica

wtoniana. De acordo com a Mecânica Newtoniana, não existe problema algum que

iuas coisas colidam e então formem um objeto de massa 21110 que não é diferente da-

quele que resultaria se os juntássemos lentamente. É claro que sabemos. através da lei

da conservação da energia, que existe mais energia cinética dentro, mas ela não afeta

_ massa, de acordo com as leis de 1 ewton, Mas agora vemos que isto é impossível:

ievido à energia cinética envolvida na colisão. o objeto formado será mais pesado;

"JOrtanto, será um objeto diferente. Quando colocamos os objetos juntos suavemente,

eles formam algo cuja massa é 21110; quando os juntamos violentamente. eles formam

go cuja massa é maior. Quando a massa é diferente, podemos dizer que o objeto é

~erente. Então, necessariamente, a conservação da energia deve acompanhar a con-

ervação do momento na teoria da relatividade.

Isto tem conseqüências interessantes. Por exemplo, suponha que temos um objeto

ruja massa M é medida e suponha que algo acontece de tal forma que se divide em

- is pedaços iguais que se movem com velocidade 11", de modo que cada um tem uma

sa 111",. Agora suponha que esses pedaços se deparam com um material suficiente

pande para retardá-Ios até que parem; então, eles terão massa 11I0' Quanta energia

~ ~ terão dado ao material quando tiverem parado? Cada um dará uma quantidade

•. - mo)c2, pelo teorema que provamos antes. Esta quantidade de energia é deixada

- material de alguma forma, como calor, energia potencial ou qualquer outra forma.

-..gora, Zm; = M, então a energia liberada é E = (M - 21110)C
2

Esta equação foi usada

-ara estimar quanta energia seria liberada numa fissão numa bomba atômica, por

exemplo. (Embora os fragmentos não sejam exatamente iguais, eles são quase iguais.)

•. massa do átomo de urânio era conhecida - ela havia sido medida anteriormente - e

s átomos em que foi dividido, iodo, xenônio e assim por diante, tinham todos suas

~ sas conhecidas. Por massas, não queremos dizer as massas enquanto os átomos

__ão se movendo; nos referimos às massas quando os átomos estão em repouso. Em

mas palavras, ambas M e 1110 eram conhecidas. Então, subtraindo os dois números,

" i possível calcular quanta energia seria liberada se M pudesse ser dividida pela "me-

e". Por esta razão, o velho Einstein foi chamado de "pai" da bomba atômica em

odos os jornais. É claro que tudo aquilo significou que ele podia nos dizer de antemão

_:!llIlta energia seria liberada se lhe disséssemos qual processo ocorreria. A energia

_ devia ser liberada quando um átomo de urânio sofre fissão foi estimada cerca de

" meses antes do primeiro teste direto e assim que a energia foi de fato liberada,

.guém a mediu diretamente (e se a fórmula de Einstein não tivesse correta, eles a

iam medido mesmo assim) e no momento em que a mediram não precisaram mais

_ fórmula. É claro que não devemos diminuir Einstein, mas ao invés disso criticar os

ais e muitas descrições populares sobre o que causa o que na história da física e

tecnologia. O problema de como fazer a coisa ocorrer de uma forma eficaz e rápida

_ama questão completamente diferente.

O resultado é tão importante como na química. Por exemplo, se pesássemos a

lécula de dióxido de carbono e comparássemos sua massa com a do carbono e oxi-

~o, poderíamos descobrir quanta energia seria liberada quando carbono e oxigênio

ermam dióxido de carbono. O único problema aqui é que as diferenças de massas são

- pequenas que é tecnicamente muito difícil de fazê-lo,

Agora, vamos voltar à questão de se deveríamos adicionar 1110C" à energia cinética

_ dizer, daqui em diante, que a energia total de um objeto é II1C
2

Primeiro, se ainda
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podemos ver os pedaços componentes da massa de repouso mo dentro de M, então

poderíamos dizer que parte da massa M do objeto formado é a massa mecânica de

repouso das partes, parte dela é a energia cinética das partes e outra parte dela é a

energia potencial das partes. Mas descobrimos, na natureza, partículas de vários tipo

que sofrem reações como aquela que analisamos anteriormente, em que, com todo

o estudo do mundo, não podemos ver as partes de dentro. Por exemplo, quando um

méson K se desintegra em dois píons, isso ocorre de acordo com a lei (16.l1), mas a

idéia de que um méson K é feito de 2 píons é uma idéia inútil, porque ele também e

desintegra em 3 píons!

Portanto, temos uma nova idéia: não precisamos saber de que as coisas são feitas:

não podemos nem precisamos identificar, dentro de uma partícula, quanta energia é

a energia de repouso das partes nas quais vai se desintegrar. Não é conveniente e

freqüentemente nem é possível separar a energia total mc2
de um objeto em energi

de repouso, energia cinética e energia potencial das partes internas; pelo contrário.

simplesmente falamos da energia total da partícula. Nós "deslocamos a origem" da

energia, adicionando uma constante moc2
a tudo e dizemos que a energia total de um

partícula é a massa em movimento vezes c
2

e quando o objeto está parado, a energia e
2

a massa em repouso vezes c .

Finalmente, achamos que a velocidade v, o momento p e a energia total E estã

relacionados de uma forma bem simples. Que a massa em movimento com uma velo-

cidade v é a massa mo de repouso dividida por Vi - v2jc2, que, surpreendentemente.

é raramente usada. Ao contrário, as seguintes relações são facilmente provadas e .

revelam bem úteis:

(16.1"

e
pc = Ev/c. (l6.1~
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