
Hugo Rafael de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PRINCÍPIO DE EQUIVALÊNCIA 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Mergulhão Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná – RO, Abril de 2010 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA 

 

 

 

 

 

Hugo Rafael de Souza 

 

 

 

O PRINCÍPIO DE EQUIVALÊNCIA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Física de Ji-Paraná da Universidade 

Federal de Rondônia como parte dos requisitos para a 

obtenção do titulo de Licenciado em Física, sob 

orientação do Prof. Dr. Carlos Mergulhão Júnior. 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná – RO, Abril de 2010 

 



O PRINCÍPIO DE EQUIVALÊNCIA 

 

 

Hugo Rafael de Souza 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de 

Licenciado em Física e aprovado em sua forma final, no dia __/__/____, pelo Departamento 

de Física de Ji-Paraná da Universidade Federal de Rondônia, campi de Ji-Paraná. 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Mergulhão Júnior – UNIR 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Walter Trennepohl Júnior – UNIR 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Robinson Viana Figueroa Cadillo – UNIR 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos que me apoiarem 
e incentivaram durante estes anos de estudos. 

 

Agradeço a minha família pelo apoio, aos 
meus professores pelas instruções e minha 
namorada por ajudar na revisão. 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

 

 

Introdução ...............................................................................................................................6 

1. O Principio De Equivalência .............................................................................................8 

1.1. Diferença Entre Massa Inercial (��) E Massa Gravitacional (��) ..........................8 

1.2. “O Pensamento Mais Feliz Da Minha Vida...” ......................................................10 

1.3. Evidencias Experimentais ........................................................................................15 

2. Conseqüências do Principio de Equivalência .............................................................. 17 

2.1. A Deflexão Da Luz Pelo Campo Gravitacional ......................................................17 

2.2. O Efeito Doppler Gravitacional ......................................................................... 21 

3. Sugestões Pedagógicas .......................................................................................................23 

3.1. Hipermídia Como Ferramenta De Ensino De Física ...............................................24 

3.2. Modellus Como Recurso Pedagógico ......................................................................26 

Conclusão ................................................................................................................................29 

Referências ..............................................................................................................................30 

 

  



v 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

 

Figura – 1: Ilustração de forças fictícias.............................................................................. 14 

Figura – 2: Ilustração de forças de maré..............................................................................15 

Figura – 3: Ilustração de uma balança de torção.................................................................16 

Figura – 4: Ilustração de um elevador sendo acelerado......................................................18 

Figura – 5: Ilustração de um elevador sendo acelerado......................................................19 

Figura – 6: Ilustração do experimento de Eddington..........................................................20 

Figura – 7: Ilustração do efeito de lentes gravitacionais.....................................................21 

Figura – 8: Roteiro sugerido por Machada e Nardi ............................................................25 

Figura – 9: Plotagem do programa modellus v4.01.............................................................27 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

A grandeza massa é uma propriedade que aparece em várias ramificações do 

estudo de eventos físicos, que abrangendo as interações de grandes corpos celestes como, por 

exemplo, planetas e estrelas, até o estudo de átomos popularmente é chamada de “peso”, que 

se vista aos olhos da física, chamá-la por este nome é um equívoco, tendo em vista que peso é 

uma força que resulta da interação da aceleração gravitacional com a massa de um objeto. 

Ao longo da história surgiram várias definições para massa. A mais aceita se deve 

a Newton, que refere à massa como sendo uma propriedade intrínseca da matéria que 

quantifica a resistência que o corpo oferece quando sua velocidade está sendo alterada 

(Gardelli, 1999). Com a Relatividade Restrita, quando Einstein propõe uma das expressões 

mais populares da física � � ���, massa passa a estar ligada intimamente a energia. Esta 

relação entre massa e energia permitiu a construção desde bombas atômicas até máquinas que 

são alimentadas a energia de fissão nuclear. Com esta expressão proposta de Einstein surgiu 

na literatura científica duas nomenclaturas para massa, que são: massa de repouso e massa 

relativística, onde massa de repouso se refere à massa inercial proposta por Newton e massa 

relativística, que é a massa encontrada na relação � � ���. 

Na literatura encontramos além das definições de massa, duas aplicações 

aparentemente distintas, uma para eventos envolvendo interações de ordem astronômica, 

chamada de massa gravitacional, e uma para interações no nível do cotidiano humano como 

empurrar um objeto, chamada de massa inercial. Newton foi uma das primeiras pessoas a 

propor que apesar de essas massas serem envolvidas em interações distintas elas poderiam ser 

equivalentes. Esta proposta é chamada de princípio de equivalência entre massas.  
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Este idéia foi utilizada por Einstein para generalizar a Relatividade Restrita. 

Experimentos de Lorànd Eötvös, Dike e Braginsk (Weinberg, 1972) aponto atualmente que a 

incerteza está na ordem de 1 em 1011 (uma parte em cem bilhões). 

Este trabalho se focaliza no princípio de equivalência entre massas, o qual foi 

construído por Einstein na análise do comportamento físico em seus experimentos de 

pensamentos, o qual ficou conhecido na literatura por gedankenexperiment. Esta brilhante 

análise o levou a propor o seu princípio de equivalência ajudando a generalizar sua teoria da 

relatividade. 

No decorrer deste trabalho analisamos sugestões a nível pedagógico para o 

trabalho em sala de aula, sugerindo a utilização de programas computacionais como 

ferramentas no auxílio da construção do conhecimento.  
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1. O Princípio De Equivalência 

 

Na opinião de grande parte da população a diferença entre massa inercial e massa 

gravitacional é algo irrelevante. Porém, para a comunidade científica, a constatação de que 

esta diferença seja verdadeira ou não, é extremamente importante. A proposta do Princípio de 

Equivalência Entre Massas supõe uma igualdade entre massas inerciais e gravitacionais que é 

um dos pilares de sustentação da Relatividade Geral. Caso seja provado que esta igualdade 

não exista, o Princípio de Equivalência Entre Massas não será mais válido e a Relatividade 

Geral terá de ser revisada ou até mesmo descartada. 

 

 

1.1 Diferença Entre Massa Inercial (�	) E Massa Gravitacional (�
) 

 

Idealize o seguinte experimento, amarrando um objeto no extremo de uma corda 

ideal e fazendo-o girar, o objeto adquire uma aceleração que pode ser aferida facilmente. Se 

colocarmos um aparelho para medir a tensão da corda (dinamômetro), podemos então dizer 

quanto de força está sendo fornecido ao objeto. Tendo o valor da força e da aceleração, 

podemos calcular sua massa através da seguinte equação (2º lei de Newton): 

�� � ���                     �1� 
onde �� � ���� com �� sendo sua massa inercial e �� sua velocidade. 
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Caso a massa do objeto seja constante no tempo podemos usar a forma popular 

desta equação: �� � ����. 
Com a equação (1) podemos determinar a massa deste corpo em função de força 

�� e de sua aceleração ��. Esta massa assim determinada é chamada massa inercial, que 

quantifica a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado, como cita Nussenzveig “... a 2º 

lei de Newton permite estabelecer uma escala de massas inerciais, e neste sentido ela pode ser 

considerada como permitindo definir o conceito de massa inercial ��...” (Nussenzveig, 2002). 

Já para experimentos envolvendo campos gravitacionais devemos utilizar outra 

expressão a fim de mensurar interações físicas, por exemplo, se analisarmos a interação do 

Sol com uma particular de prova de massa desprezível que esteja em sua órbita, notaremos 

que a aceleração que esta partícula sofrerá em relação ao Sol, depende unicamente da massa 

do Sol e da distância entre o Sol e esta partícula de teste (Dottori, 2002). Com esta afirmação 

podemos concluir que se uma partícula de teste estiver à mesma distância do Sol que a Terra, 

esta partícula sofrerá a mesma aceleração que a Terra. Assim podemos, a princípio, 

determinar a massa do Sol se soubermos a aceleração da partícula de testes com a ajuda da 

expressão: 

�� � ��� ����� ��                    �2� 
A massa obtida da equação (2) é a massa gravitacional do Sol (�� ���). Para casos 

onde desejarmos medir a intensidade da força de atração gravitacional entre dois objetos, 

devemos utilizar a expressão obtida da Lei da Gravitação Universal, dado por: 

 ���� � ��� ��� ��������  �������|��  ��|�                     �3� 
Ao aplicarmos a equação (3) devemos levar em consideração que as massas dos 

objetos em questão, �� � e �� �, são suas massas gravitacionais. 

Como podemos ver, massa inercial �� e massa gravitacional �� são obtidas em 

interações físicas diferentes e utilizando expressões diferentes. Assim podemos notar a 

diferença entre elas. Para Newton isto era notável. Como podemos ver em suas leis da 

dinâmica e da gravitação, ele também foi um dos primeiros a propor que essas massas, apesar 

de obtidas de interações diferentes, poderiam ter certa equivalência e propôs o chamado 
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Princípio de Equivalência entre Massas (Castellani, 2001) Newton realizou um experimento 

utilizando pêndulo simples e conseguiu uma imprecisão de 1 em 103 (uma parte em mil), para 

a equivalência entre massas. Assim, massa inercial é uma propriedade relacionada à 

resistência que o corpo oferece a variação de sua velocidade e massa gravitacional é uma 

outra propriedade do corpo relacionada a interação gravitacional. 

 

 

1.2 “O Pensamento Mais Feliz Da Minha Vida...” 

 

O mundo considerou um grande avanço científico quando Einstein propôs a 

Teoria da Relatividade Restrita que, apesar de ser uma mudança muito sutil na mecânica 

clássica e, conseqüentemente, no cotidiano das pessoas, tem implicações fascinantes a nível 

astronômico. Mas para Einstein ainda faltava algo em sua teoria (Crawford, 2008) pois, como 

o seu próprio nome diz, era restrita a referenciais inerciais. Isto é, não podia ser aplicada em 

locais do universo onde existem campos gravitacionais ou em referencias acelerados. Tal 

restrição o deixara inquieto e o fez continuar com suas pesquisas pois, segundo ele (Einstein, 

1916 apud Pessoa, 2001, p. 6), “... As leis da natureza devem ser representadas por equações 

que tenham validade em todos os sistemas de coordenadas, isto é, que sejam covariantes em 

relação a toda e qualquer substituição.” 

Seguindo esse raciocínio Einstein buscava algo que o ajudasse a solucionar esse 

problema e, após alguns anos de estudos e reflexões sobre essa restrição em sua teoria, ele 

chegou a uma conclusão que o deixara muito admirado, que a chamou de “O Pensamento 

Mais Feliz da Minha Vida” e todo seu raciocínio se baseou no Princípio de Equivalência entre 

Massas como relata (Einstein, 1916 apud Castellani, 2001, p. 3): 

... Esta Lei... da igualdade da massa inercial e da massa gravitacional foi então 
percebida por mim com todo o seu significado. Fiquei abismado com sua existência 
e conjeturei que ela deveria conter a chave para uma compreensão mais profunda da 
inércia e da gravitação. 

Era típico de Einstein analisar interações físicas com os chamados experimentos 

de pensamento, conhecido na literatura como gedankenexperiment e, neste caso, não foi 

diferente. Ele imaginou qual seria a sensação de queda livre em um campo gravitacional e se 
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surpreendeu ao concluir que, para um observador em queda livre em um campo gravitacional, 

se analisado localmente, poderíamos considerar este observador como um referencial inercial. 

Para seguir o raciocínio de Einstein idealize o seguinte experimento de 

pensamento idealizado por Einstein, chamado de O Elevador de Einstein. Imagine duas 

situações: 

1. Uma pessoa dentro de um elevador fechado, sem contato algum com o exterior 

e no último andar de um prédio alto. Se o cabo que prende o elevador se 

romper, passados alguns segundos tanto a pessoa dentro do elevador quanto o 

elevador atingiram a mesma aceleração de queda. Após este período a pessoa 

dentro do elevador não sentirá a sua força peso e se ela soltar algum objeto de 

sua mão este objeto ficará flutuando no interior do elevador assim como ela. 

  

2. Uma pessoal dentro de um elevador fechado, sem contato algum com o 

exterior e, “por um passe de mágica”, o elevador é transportado para um local 

do universo que não exista campo gravitacional. No mesmo instante a pessoa 

dentro do elevador não sentirá sua força peso atuando e começará a flutuar 

dentro do elevador, da mesma forma se ele soltar algum objeto de sua mão este 

objeto também começará a flutuar. 

Em ambas as situações, após se passarem alguns segundos, as pessoas dentro dos 

elevadores não sentirão suas forças peso atuando e, como elas não têm contato algum com a 

parte externa do elevador, não poderão dizer se estavam em quede livre sob a ação de um 

campo gravitacional constante ou se estavam em algum local do Universo onde não existia 

campo gravitacional. 

Outra versão para a conclusão de Einstein, um referencial acelerado na ausência 

de campo gravitacional é equivalente a um referencial inercial em um campo gravitacional 

homogêneo. 

Vamos analisar novamente o elevador de Einstein adaptado para essa versão: 

1. Uma pessoa dentro de um elevador fechado, sem contato algum com o exterior 

e este elevador está em repouso na superfície terrestre. Se a pessoa dentro dele 

soltar algum objeto de sua mão notará que este objeto será acelerado “pra 

baixo”, em direção a seus pés com uma aceleração proporcional a gravidade 



12 

 

local #� e a pessoa também sentirá sua força peso, que será proporcional a 

aceleração gravitacional. 

 

2. Uma pessoa dentro de um elevador fechado na ausência do campo 

gravitacional e sem contato algum com o exterior. Este elevador está acelerado 

por uma aceleração �� de mesma intensidade do campo gravitacional terrestre, 

mas em sentido contrário “para cima”. A pessoa dentro do elevador sentira 

uma reação normal com o piso do elevador por esta sendo acelerado, se soltar 

alguma objeto de sua mão notará que ele será acelerado “para baixo” com a 

mesma intensidade da situação 1. 

As pessoas dentro dos elevadores, por não terem contato algum com o exterior, 

não poderão afirmar se estão em repouso em um campo gravitacional ou se estão sendo 

aceleradas em algum local do Universo na ausência de um campo gravitacional, mesmo 

realizando qualquer tipo de experimento físico. 

Nisso vamos analisar estas duas situações do elevador de Einstein do ponto de 

vista de um observador externo que possa ver tanto a pessoa da situação 1 quanto a pessoa da 

situação 2. Para este observador fica óbvia a diferença entre as duas situações e ele poderá 

dizer que na situação 1, devido a ação de um campo gravitacional, deve-se usar as leis da 

gravitação e, assim, a massa gravitacional para quantificar a intensidade das interações, como 

por exemplo, a intensidade do módulo da força peso ($) para a situação 1 será obtida através 

da seguinte expressão: 

$ � %��% � ��|#�|                    �4� 
Já na situação 2, devido a ausência de campo gravitacional, concluirá que 

devemos utilizar as leis da dinâmica que envolvem massas inerciais, e a intensidade do 

módulo da reação normal será dada por: 

' � %��% � ��|��|                    �5� 
Mediante isso, nos encontramos em um dilema. A quem devemos dar crédito? Ao 

observador externo por ter uma visão das duas situações ou as pessoas dentro dos elevadores?  

Se partirmos do princípio de que “... As leis da natureza devem ser representadas por 

equações que tenham validade em todos os sistemas de coordenadas...”, ou seja, que no 
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Universo não podem existir referenciais que sejam privilegiados, não podemos dizer que o 

observador externo, que possa ver as duas situações, está com a razão e que as pessoas dentro 

dos elevadores estão equivocadas, e nem o contrário. Baseado neste raciocínio é que Einstein 

concluiu que de fato massas inerciais e massas gravitacionais são equivalentes, o que até 

então era simplesmente aceito, “... Na mecânica newtoniana essa igualdade é simplesmente 

uma coincidência, não havendo nenhuma explicação para esse fato” (Castellani, 2001). 

Até este momento estamos tratando somente do Princípio de Equivalência entre 

Massas e, como Einstein interpretou-o em uma brilhante análise, este princípio é facilmente 

confundido com o Princípio de Equivalência de Einstein, que é o que vamos tratar a partir de 

agora. 

Como vimos, Einstein compreendera que de fato as massas inerciais e 

gravitacionais são equivalentes, e esta conclusão implicaria em uma nova análise sobre o 

campo gravitacional, que o ajudou a generalizar sua Teoria da Relatividade. 

Em nossa última analise de O Elevador de Einstein, um observador que possa ver 

as duas situações afirmaria que devemos utilizar equações diferentes para quantificarmos a 

força peso ($) e a reação normal (N). Vamos aplicar aqui a conclusão de Einstein, ou seja, a 

igualdade entra massas �� � ��. Como se trata de uma igualdade, podemos substituir essas 

massas por � na equação (4) e obtemos assim que: 

$ � %��% � ��|#�| � �|#�| 
$� � |#�|                    �6� 

e para a equação (5) obtemos: 

' � %��% � ��|��| � �|��| 
'� � |��|                    �7� 

Como para os dois casos a força peso $ e a reação normal N têm a mesma 

intensidade, podemos igualar as equações (6) e (7) e chegar à igualdade: |#�| � |��| 
Com esta igualdade entre aceleração gravitacional e aceleração inercial, Einstein, 

após algumas análises e considerações, pode perceber que campos gravitacionais são 



 

equivalentes a acelerações inerciais e

e aplicá-la em locais do Universo onde

palavras (Einstein, 1915): 

... Nós iremos
gravitacional e a correspondente aceleração de um sistema de referência. Esta 
hipótese estende o princípio da relatividade especial para sistemas de referência 
uniformemente ace

Com estas observações Einstein pô

de Equivalência ou Princípio de Equivalência de Einstein

enunciado da seguinte forma, não há experimento algum que possa ser feito dentro dos 

elevadores das situações 1 e 2 que possa provar 

superfície terrestre ou que estão sendo acelerados

gravitacionais. 

É importante frisar

analisa localmente o campo gravitacional

existente no Universo é do tipo central e

desprezíveis distantes sobre a ação de um mesmo campo gravitacional

inerciais ��+ entre os corpos

 

Figura – 1: Ilustração de força inercial. 
Fonte: www.if.ufrgs.br/~dottori/Aula14_RG1.pdf

 

E para um corpo muito extenso surgem forças de 

do corpo, como mostra a Figura 

equivalentes a acelerações inerciais e, assim, foi possível generalizar sua Teoria da Gravitação

em locais do Universo onde existem campos gravitacionais. N

... Nós iremos, portanto assumir a completa equivalência física entre um campo 
gravitacional e a correspondente aceleração de um sistema de referência. Esta 
hipótese estende o princípio da relatividade especial para sistemas de referência 
uniformemente acelerados. 

om estas observações Einstein pôde chegar ao que hoje é chamado de Princípio 

pio de Equivalência de Einstein (Nussenzveig

enunciado da seguinte forma, não há experimento algum que possa ser feito dentro dos 

elevadores das situações 1 e 2 que possa provar que os elevadores estão em repou

estão sendo acelerados num local do universo

frisar que estas afirmações somente são válidas

mpo gravitacional, pois como é sabido todo campo gravitacional 

existente no Universo é do tipo central e, assim, para dois corpos 

distantes sobre a ação de um mesmo campo gravitacional

entre os corpos (Dottori, 2002), como podemos observar na Figura 

 

www.if.ufrgs.br/~dottori/Aula14_RG1.pdf 

para um corpo muito extenso surgem forças de intensidades diferentes ao longo 

como mostra a Figura - 2. 

14 

generalizar sua Teoria da Gravitação 

existem campos gravitacionais. Nas suas próprias 

assumir a completa equivalência física entre um campo 
gravitacional e a correspondente aceleração de um sistema de referência. Esta 
hipótese estende o princípio da relatividade especial para sistemas de referência 

ao que hoje é chamado de Princípio 

ussenzveig, 2002), que pode ser 

enunciado da seguinte forma, não há experimento algum que possa ser feito dentro dos 

os elevadores estão em repouso na 

num local do universo que não atue campos 

lidas em casos onde se 

, pois como é sabido todo campo gravitacional 

 de teste com massas 

distantes sobre a ação de um mesmo campo gravitacional, surgem forças 

como podemos observar na Figura - 1. 

intensidades diferentes ao longo 
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Figura – 2: Ilustração de força de maré. 
Fonte: www.if.ufrgs.br/~dottori/Aula14_RG1.pdf 

 

Como podemos ver, na figura 2 da distância �` até o centro é menor que a 

distância �``.  Assim a força de interação gravitacional no ponto $` será maior que no ponto 

$``. Esse efeito é chamado de Forças de Maré (Forças de Maré surgem em corpos muito 

extensos quando estão sob a ação de um campo gravitacional) que provocara um torque no 

objeto.  

 

 

1.3 Evidências Experimentais 

 

Na literatura científica encontramos experimentos que validam as afirmações de 

Einstein das seções anteriores ou, em alguns casos, chegam a precisões muito grandes que 

apontam como certa a validação dos efeitos. Nesta seção citaremos alguns destes 

experimentos. 

Buscando uma resposta concreta para a afirmação de que massas gravitacionais e 

inerciais são equivalentes, o nobre físico húngaro Loránd Eötvös, em 1909, elaborou uma 

seqüência de experimentos a bordo de um navio. Fixando diferentes matérias nas 

extremidades de uma balança de torção e utilizando o campo gravitacional terrestre para 

interações gravitacionais e a rotação terrestre como interação inercial, obteve uma pequena 
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diferença entre massas inercial e gravitacional na ordem de 1 em 10. (uma parte em um 

bilhão). Após Eötvös, outros cientistas, utilizando balanças de torção, realizaram novamente 

esta experiência buscando uma melhor precisão. Assim Dike em 1964 e Braginsk em 1972 

conseguiram diminuir a incerteza de Eötvös em aproximadamente 100 vezes, alcançando uma 

incerteza menor que 1 parte em 10�� ( uma parte em cem bilhões). Na figura 3 temos uma 

ilustração de uma balança de torção. 

 

 
Figura – 3: Ilustração de uma balança de torção. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bcoulomb.png 
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2. Conseqüências do Princípio de Equivalência 

 

Como em toda teoria física, o teste experimental é uma parte primordial onde uma 

determinada teoria poderá ser posta a prova e, caso não seja encontrado nenhuma evidência 

contrária durante sua experimentação, ela será aceita como verdadeira pela comunidade 

cientifica até que se prove o contrário. Assim não poderia ser diferente com a Teoria da 

Relatividade, ela passou por diversas experimentações e até o momento não foi encontrada 

nenhuma evidência aceita pela comunidade cientifica que prove sua inexatidão. Para tanto 

vamos fazer uma breve discussão sobre uma destas experimentações. 

 

 

2.1. Deflexão Da Luz Pelo Campo Gravitacional 

 

Uma das conseqüências propostas por Einstein em sua Teoria da Relatividade 

Geral era sobre a deflexão que um raio de luz sofreria ao passar próximo de um campo 

gravitacional. Einstein chegou a esta afirmação após análises de seu princípio de equivalência.  

Para que possamos compreender melhor este efeito voltemos ao experimento do 

elevador de Einstein. a situação 2 onde uma pessoa está sendo acelerada dentro do elevador 

na ausência de campo gravitacional. Se nesta situação for emitido um feixe de luz paralelo ao 

piso do elevador a pessoa dentro dele notará que a distância percorrida pelo feixe de luz será / 

em um intervalo de tempo dado por: 



 

onde ∆� é o tempo gasto pela feixe

como mostra a figura - 4. 

 

Figura – 4: Ilustração do Elevador de Einstein
Fonte: www.if.ufrgs.br/~dottori/Aula14_RG1.pdf

 

Agora analisando esta 

possa observar as duas situações

uniformemente e concluirá que durante o percurso do feixe de luz o elevador percorreu uma 

distância perpendicular ao feixe de luz

onde 1 é a distância percorrida pelo 

elevador sofre e � a velocidade da luz

acontecimento. 

 

                                                          
1
 No tempo de Einstein esta velocidade já era conhecida assim como sua propriedade de ser a mesma em 

qualquer referencial e foi utilizada pelo mesmo para propor a Relatividade Restrita.

∆� � /�                     �8� 
é o tempo gasto pela feixe de luz, / a distância percorrida e �

 
: Ilustração do Elevador de Einstein 

Fonte: www.if.ufrgs.br/~dottori/Aula14_RG1.pdf 

Agora analisando esta situação do ponto de vista de um observador externo

possa observar as duas situações, ele notará que o elevador est

e concluirá que durante o percurso do feixe de luz o elevador percorreu uma 

perpendicular ao feixe de luz utilizando a equação (8), esta distância

1 � 12� 3/�4
�                     �9� 

percorrida pelo elevador observada externamente,

a velocidade da luz1. Na figura-5 temos uma ilustração deste 

                   

Einstein esta velocidade já era conhecida assim como sua propriedade de ser a mesma em 
qualquer referencial e foi utilizada pelo mesmo para propor a Relatividade Restrita. 
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� a velocidade da luz, 

situação do ponto de vista de um observador externo, que 

que o elevador está sendo acelerado 

e concluirá que durante o percurso do feixe de luz o elevador percorreu uma 

distância é dada por: 

observada externamente, � a aceleração que o 

temos uma ilustração deste 

Einstein esta velocidade já era conhecida assim como sua propriedade de ser a mesma em 



 

Figura – 5: Ilustração do Elevador de Einstein.
Fonte: www.if.ufrgs.br/~dottori/Aula14_RG1.pdf

A distância d pode ser obtida através de uma aproximação dada por

Substituindo o valor de 1 encontrado na equação (9) temos:

De acordo com

será maior que a distância 

elevador. 

Aplicaremos aqui o Princí

que tal princípio garantia a

acelerado. Se esta afirmação está

referencial em um campo gravitacional, 

passar próximo a um campo gravitacional e esta deflexão será proporcional a

campo. Este fenômeno é passível de experimen

primeira resolução das equações

de luz sofreria ao passar próximo ao Sol

 

lustração do Elevador de Einstein. 
Fonte: www.if.ufrgs.br/~dottori/Aula14_RG1.pdf 

 

pode ser obtida através de uma aproximação dada por

encontrado na equação (9) temos: 

� � /� 6 712� 3/�4
�8� 

 � 9/� 6 712� 3/�4
�8�                     �10

acordo com a equação (10), a distância d medida por um referencial 

ncia x medida internamente e será em função da aceleração 

Aplicaremos aqui o Princípio de Equivalência de Einstein.

pio garantia a igualdade entre um campo gravitacional e um 

afirmação está correta, podemos aplicar a equação (10) para uma 

referencial em um campo gravitacional, ou seja, um feixe de luz sofreria uma deflexão ao 

passar próximo a um campo gravitacional e esta deflexão será proporcional a

ste fenômeno é passível de experimentação e foi proposto por Einstein

equações, chegando a um valor aproximado da deflexão 

de luz sofreria ao passar próximo ao Sol. 
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pode ser obtida através de uma aproximação dada por: � � /� 6 1�. 

10� 
por um referencial externo 

rá em função da aceleração a do 

ncia de Einstein. Anteriormente vimos 

campo gravitacional e um referencial 

a equação (10) para uma 

um feixe de luz sofreria uma deflexão ao 

passar próximo a um campo gravitacional e esta deflexão será proporcional a intensidade do 

tação e foi proposto por Einstein em sua 

da deflexão que um feixe 
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Este experimento seria basicamente a comparação, através de fotografias muito 

precisas da posição de uma estrela quando seu feixe de luz passasse próximo ao Sol com 

outras fotografias da mesma estrela, mas com seu feixe de luz passando longe do Sol. Em 

1919 o experimento foi realizado com sucesso por uma expedição liderada por Arthur Stanley 

Eddington. Uma das fotografias foi tirada em Sobral no Brasil durante um eclipse e a outra na 

Ilha do Príncipe em São Tomé e Príncipe. Após alguns meses, quando comparadas as 

fotografias, ficou comprovado que de fato a trajetória de um feixe de luz é curvada pela ação 

do campo gravitacional e esta curvatura é proporcional a intensidade de tal campo. Na figura - 

6 temos uma ilustração do efeito medido por Eddington. 

 

 

Figura – 6: Ilustração do desvio medido por Eddington em Sobral. 
Fonte: http://cmup.fc.up.pt/cmup/relatividade/RG/node6Consequencias.html 

 

A comprovação deste fenômeno teve um grande impacto no estudo de corpos 

celestes, ficando evidente a influência deste efeito no estudo de corpos muito distantes da 

terra. Com o avanço no estudo das Lentes Gravitacionais, como é chamado hoje em dia tal 

efeito de deflexão da luz, foi possível obter imagens mais nítidas e precisas de corpos celestes 

que ajudaram na descoberta de alguns novos planetas fora do nosso sistema solar, que até 

então eram inexistentes para a comunidade cientifica. Atualmente, efeitos de lentes 

gravitacionais são observados na luz de estrelas da Galáxia (ou de galáxias próximas à nossa), 

fenômeno que chamamos de microlentes gravitacionais, bem como em imagens de galáxias 

distante em geral, além de aglomerados de galáxias. 
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Na figura-7 temos um exemplo de lente gravitacional. As linhas brancas 

representam o caminho da luz de uma fonte distante até um observador na Terra e as linhas 

laranja representam as posições aparentes do objeto por um observador. 

 

 
Figura – 7: Ilustração do efeito “lentes gravitacionais”, linhas brancas trajetória real da luz, linha amarela trajetória observada da terra.  
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gravitational_lens-full.jpg 

 

 

2.2. O Efeito Doppler Gravitacional 

 

Outro experimento importante que no decorrer dos anos foi sendo realizado com 

base no Princípio de Equivalência, o desvio para o vermelho (Redshift), provado por 

experimentos realizados por Pound em 1960 e, posteriormente, por Pound e Snider em 1965, 

mediram a mudança na freqüência de um feixe de luz ao passar por um campo gravitacional, 

que hoje é chamado de desvio gravitacional ou efeito Doppler gravitacional. Uma versão 

deste efeito, em níveis cosmológicos (Redshift cosmológico), mede a variações nas 

freqüências emitidas por quasares2. Em suma, o desvio para o vermelho de um quasar mede a 

velocidade com que o Universo está se expandindo e os dados mais recentes apontam que o 

Universo está em expansão. 

                                                           
2
 Um quasar (abreviação de quasi-stellar radio source, ou fonte de rádio quase-estelar) é um objeto astronômico 

distante e poderosamente energético, com um núcleo galáctico ativo, de tamanho maior que o de uma estrela, 
porém menor do que o mínimo para ser considerada uma galáxia. 
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Demonstraremos o efeito Doppler gravitacional analisando o que acontece com 

um feixe de luz emitido do teto de um elevador em queda livre, com um observador dentro do 

elevador e outro fora dele. 

Um elevador no alto de um prédio está preso por um cabo de aço e tem um 

emissor de fótons no seu teto e um detector fixo no solo deste elevador. No instante que é 

emitido um fóton em direção ao solo, o cabo que prende o elevador se rompe e ele começa a 

cair em queda livr. Para o detector dentro do elevador, os fótons emitidos terão uma 

freqüência :; após um intervalo de tempo ∆�, já um observador externo perceberá que o 

elevador está em movimento e que após o intervalo ∆� terá uma velocidade dada por: 

� � #∆�                    �11� 
sendo g a aceleração gravitacional. 

Assim sendo, existe uma velocidade relativa entre o elevador e o observador 

externo, e nestas situações onde existe velocidade relativa entre a fonte e o observador 

devemos aplicar o efeito Doppler (Dottori, 2002), dado por: 

::; � <1 6 � �⁄1  � �⁄ >
� �⁄                     �12� 

Substituindo a equação 11 em 12 obtemos o valor da freqüência : medida pelo 

observador externo: 

: � :; <1 6 #∆� �⁄1  #∆� �⁄ >
� �⁄                     �13� 

De acordo com a equação 13 a freqüência : medida externamente será maior que 

a freqüência :; medida dentro do elevador. 

Como visto anteriormente, o princípio de equivalência garante a igualdade entre 

campo gravitacional e referencial acelerado, assim podemos aplicar está mesma análise para 

um elevador que esteja sobre a superfície terrestre, e concluímos que a freqüência de um feixe 

de luz é alterada ao passar por um campo gravitacional, como observado nos experimentos de 

Pound e Snider em 1965. 
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3. Sugestões Pedagógicas 

 

O estudo de fenômenos físicos para alguns alunos do ensino médio tem sido 

considerado uma tarefa cansativa e sem utilidade prática imediata. Aliando isso a uma aula 

sem estímulo e com sucessivas expressões matemáticas, onde na maioria destes casos se está 

interessado no resultado correto da expressão, sem uma análise dos motivos que levaram o 

pesquisador a propor-la. Estes fatores acabam por levar o aluno a fazer questionamentos que 

são bem comuns, como: “Porque eu estou estudando isso professor? Não vou usar nada disso 

depois que sair da escola”, o que acaba por levar o aluno ao desinteresse pela disciplina. Esta 

situação é comum em algumas salas de aula e cabe ao professor e pesquisador buscar métodos 

alternativos à educação tradicional. 

Alguns estudos na área do ensino da física têm procurado aperfeiçoar este 

processo de aprendizagem de forma a torná-lo mais didático e não puramente metodológico. 

Existem propostas que sugerem a atualização do conteúdo utilizado como base pelos 

professores, com ênfase nos assuntos relacionados á física moderna e contemporânea3 (Loch 

& Garcia, 2009). Outras propostas sugerem uma abordagem menos matemática para assuntos 

da física moderna, e que seja enfatizado o contexto histórico e social nas tentativas de 

interpretação de eventos físicos, considerando as teorias vigentes em cada época e os 

interesses para o estudo (Machado & Nardi, 2007). 

 

 

 
                                                           
3
 Física Clássica, iniciada com a síntese newtoniana até o final do séc. XIX; Física Moderna, até a década de 

1940; Física Contemporânea, da década de 1940 até os dias de hoje. 
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3.1. Hipermídia Como Ferramenta De Ensino De Física 

 

Com o avanço tecnológico está sendo possível a popularização de computadores 

que cada vez mais fazem parte do cotidiano do ser humano. Há algumas décadas ocupavam 

grandes áreas, já nos dias de hoje cabem na palma da mão e são aplicados em diversas áreas 

que vão do entretenimento ao uso bélico. 

Por ser um equipamento extremamente versátil, no decorrer de sua história 

surgiram várias propostas para sua utilização em sala de aula. Uma destas se baseia na 

utilização da hipermídia como uma ferramenta pedagógica. 

O sistema de hipermídia tem sua base em um ambiente computacional e é uma 

junção de textos, imagens, vídeos e sons elaborados em ordem hierárquica, mas interligados 

por links que permitem uma livre interação do usuário (aluno), de modo simultâneo ou não. 

Esta livre interação permite ao aluno explorar determinadas partes de um conteúdo em 

hipermídia ou, caso o professor considerar mais produtivo, em alguns casos poderá direcionar 

a interação do aluno com determinado programa para concluir a proposta de um tema 

específico. 

Um exemplo de aplicação da hipermídia na área do ensino de física está na 

proposta de Machado e Nardi (Machado & Nardi, 2004) em desenvolver um programa 

computacional com recursos de hipermídia para o estudo do princípio de equivalência no 

ensino médio. A proposta sugere que o material seja montado em forma de trilhas (seqüência 

de telas), dispostas seguindo a ordem: 

• Trilha I: Introdução; Conceitos de Física Clássica; Conceitos de Física 

Moderna.  

• Trilha II: Desenvolvimento Histórico da Teoria da Relatividade; Biografia de 

Albert Einstein; Metodologia dos Programas de Pesquisa.  

• Trilha III: Introdução à Teoria da Relatividade; Teoria da Relatividade Geral.  

• Trilha IV: Buracos Negros; Ondas Gravitacionais. 

A primeira trilha visa a contribuir para a percepção do fato de que os conceitos da 

Física evoluem, o estabelecimento da distinção entre Física Clássica e Física Moderna e a 



 

obtenção de uma noção geral e qualitativa de diversos conceitos f

Moderna. 

A segunda trilha objetiva facultar a construção de uma visão histórica do 

surgimento e desenvolvimento da Teoria da Relatividade, evidenciar o lado humano do 

empreendimento científico

conscientização quanto ao caráter provisório e descontínuo do conhecimento científico.  

A terceira trilha tem a finalidade 

Equivalência e de algumas de suas implicações para a Astrofísica

A quarta trilha tem o propósito de possibilitar o conhecimento de fenômenos 

previstos pela Relatividade Geral e evidenciar alguns dos limites na compreensão propiciada 

por essa teoria. 

Com a utilização do recurso de 

trilhas, textos, imagens ou sons e poderá rever

Também inseridos no programa

estimulem a reflexão do aluno

Machado e Nardi 

seguinte seqüência didática:

Figura – 8: Roteiro sugerido por Machado e Nardi.

 

Registrar

obtenção de uma noção geral e qualitativa de diversos conceitos fundamentais da Física 

nda trilha objetiva facultar a construção de uma visão histórica do 

surgimento e desenvolvimento da Teoria da Relatividade, evidenciar o lado humano do 

científico, incluindo aspectos psicológicos, éticos e sociais

o quanto ao caráter provisório e descontínuo do conhecimento científico.  

A terceira trilha tem a finalidade de propiciar o entendimento do Princípio de 

quivalência e de algumas de suas implicações para a Astrofísica, Cosmologia e 

trilha tem o propósito de possibilitar o conhecimento de fenômenos 

previstos pela Relatividade Geral e evidenciar alguns dos limites na compreensão propiciada 

Com a utilização do recurso de links o aluno terá livre navegação

trilhas, textos, imagens ou sons e poderá rever temas que foram 

no programa estarão dispostos alguns links com perguntas 

estimulem a reflexão do aluno e a discussão em sala de aula. 

Nardi propõem que as atividades sejam realizadas de acordo com a 

seguinte seqüência didática: 

Roteiro sugerido por Machado e Nardi. 

Expor

Analise

Discussão

Registrar
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undamentais da Física 

nda trilha objetiva facultar a construção de uma visão histórica do 

surgimento e desenvolvimento da Teoria da Relatividade, evidenciar o lado humano do 

psicológicos, éticos e sociais e fornecer a 

o quanto ao caráter provisório e descontínuo do conhecimento científico.   

de propiciar o entendimento do Princípio de 

, Cosmologia e Engenharia. 

trilha tem o propósito de possibilitar o conhecimento de fenômenos 

previstos pela Relatividade Geral e evidenciar alguns dos limites na compreensão propiciada 

navegação por todas as 

que foram vistos anteriormente. 

perguntas e problemas que 

que as atividades sejam realizadas de acordo com a 

 

Analise
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1. Expor: O professor demonstra o programa para o aluno e indica uma trilha 

através de link pelo programa, contendo questões para reflexão e debate, para 

exploração pelos alunos. 

2. Analise: O professor deixa os alunos livres para “navegar” pelo programa em 

um tema previamente proposto. 

3. Discussão: Em duplas de estudantes e depois com turma toda, sobre o modo 

como cada aluno pode assimilar o conteúdo. 

4. Registro: O professor registra os tópicos importantes que cada aluno assimilou, 

para posteriormente poder analisar formas de abordar as dificuldades da sala no 

tema proposto. 

O professor também deve permitir e incentivar que o aluno navegue por temas e 

trilhas que lhe interessar. 

 

 

3.2 Modellus Como Recurso Pedagógico 

 

O Modellus é um programa computacional com licença free
4, que possibilita a 

alunos e professores terem contato com a computação científica, análise e exploração de 

modelos matemáticos baseados em funções, iterações e equações diferenciais. Este programa 

é uma ferramenta muito útil na simulação de eventos físicos, podendo ser utilizada pelo 

professor ou aluno como um complemento a aula, como por exemplo, na representação 

gráfica de lançamentos de projeteis, deslocamentos vetoriais ou queda livre, e por possuir 

licença free, se torna uma ferramenta viável para escolas públicas. 

Por ser um programa que necessita da inserção de expressões matemáticas, em 

alguns casos alunos que estão tento o primeiro contato com a física podem não se adaptar a 

ele facilmente, fazendo com que em vez de ser um recurso pedagógico para facilitar a 

compreensão, passe a ser considerado por estes alunos um “vilão”, onde em vez de ajudar 

acaba por complicar. Para evitar que esta situação aconteça, é aconselhável que a utilização 

                                                           
4
 Programas computacionais com licença free podem ser executados para qualquer propósito sem a necessidade 

de ser pagar taxa ou comprar o programa, podendo ser modificados e distribuídos sem nenhuma restrição 
judicial. 



 

deste programa ocorra em classes onde já se tenha um conhecimento mais 

onde a interpretação de interações físicas se torna mais fácil e abrangente através de

expressões matemáticas. 

Como demonstração da utilização do programa Modellus, vamos simular o 

lançamento horizontal de um projétil 

considerando duas situações

não variando com a altura e a segunda levando em conta a variação de 

seguintes equações dinâmicas

?@?A � �@ � 10 �/
onde, g representa a aceleração gravitacional na superfície terrestre, 

em relação a superfície terrestre, R o raio da 

valor de 0 (zero) para g constante

(um) para g variável com a altura

Na figura-8 temos a representação gráfica 

y produzido pelo programa Modellus v4.01

 

Figura – 9: Plotagem de um lançamento na horizontal, eixos 
Fonte: Modellus v4.01 

em classes onde já se tenha um conhecimento mais 

a interpretação de interações físicas se torna mais fácil e abrangente através de

Como demonstração da utilização do programa Modellus, vamos simular o 

de um projétil a uma altura de 10 km da su

ões: a primeira com a aceleração gravitacional 

não variando com a altura e a segunda levando em conta a variação de 

equações dinâmicas do movimento: 

/C          ?D?A � �D � 0          
?EF?A � 0          

?EG?A
representa a aceleração gravitacional na superfície terrestre, y a altura do lançamento 

em relação a superfície terrestre, R o raio da terra e α sendo um parâmetro que assum

constante, que no gráfico será representado pela curva amarela

variável com a altura, representado pela curva preta. 

8 temos a representação gráfica do lançamento de projétil 

produzido pelo programa Modellus v4.01. 

lançamento na horizontal, eixos x versos y 
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em classes onde já se tenha um conhecimento mais sólido de física, 

a interpretação de interações físicas se torna mais fácil e abrangente através de 

Como demonstração da utilização do programa Modellus, vamos simular o 

a uma altura de 10 km da superfície terrestre, 

a primeira com a aceleração gravitacional g constante, isto é, 

não variando com a altura e a segunda levando em conta a variação de g com a altura, com 

�  ���HIGJ�K 

a altura do lançamento 

parâmetro que assumirá o 

que no gráfico será representado pela curva amarela, ou 1 

do lançamento de projétil nos eixos x e 
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Como podemos observar na figura – 8, o lançamento representado pela curva 

amarela onde g é constante chegara à superfície da terra em menor tempo que o lançamento 

representa pela curva preta, onde g varia de acordo com a altura.  
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Conclusão 

 

No desenvolvimento deste trabalho apresentamos um breve relato da evolução do 

conceito de massa, e nos prendemos a proposta de equivalência de Newton. Esta permitiu a 

Einstein generalizar sua teoria da relatividade. Como pudemos ver, Einstein fez uso de 

experimentos de pensamentos, conhecidos como gedankenexperiment, para concluir que o 

princípio de equivalência entre massas era chave para esta generalização. Mostramos também 

a forma como Einstein analisou este princípio e as implicações que esta análise acarretaria, 

que por fim acabaram provando que sua teoria da relatividade geral estava correta. 

Pudemos observar neste trabalho que o desenvolvimento de uma teoria física pode 

levar anos, e que mesmo com este avanço na compreensão de um evento, não pode ser 

tomado como o ponto final. Também mostramos que cada vez mais preocupá-se em melhorar 

os métodos de ensino de física no país, com propostas pedagógicas que incentivem a 

utilização de novas tecnologias, para que as aulas sejam mais produtivas e estimulantes. 
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