


O que é gravitação?



Gravidade é uma força central, atrativa e de longo alcance.

Sucessos da Teoria
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Fracasso Observacional

Desvio - 1,75’’

Newton - 531’’/século

Observado - 574’’/século

Fracasso
Teórico

Relatividade Especial Gravitação Newtoniana

Velocidade limite para
transmissão de sinais 

Ação instantânea à 
distância



Gravidade é uma manifestação da curvatura do 
espaço-tempo.

O espaço-tempo diz à matéria como se movimentar.

A matéria diz ao espaço-tempo como se curvar.



O Princípio de Equivalência



Objetos de diferentes massas, tamanhos e composições
químicas caem com a mesma aceleração.
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Diferença Conceitual

Massa inercial (mI)

Massa gravitacional (mG)

Resistência às mudanças no 
movimento

Intensidade do campo 
produzido

Base Experimental (lunar laser ranging)

Erro fracional

< 1,5 × 10-13



mI= mG é apenas
uma coincidência!

mI= mG é um princípio
físico fundamental!

Princípio de
Equivalência

Experimentos realizados num laboratório em

queda livre são (localmente) indistinguíveis

daqueles num sistema inercial no espaço vazio.



Efeito da gravidade sobre a trajetória da luz

A previsão da RG foi confirmada em 29/05/1919 com observações do 
eclipse solar em Sobral (CE) e na Ilha do Príncipe (África Ocidental).



Medidas de tempo num 
campo gravitacional

Descrição
Newtoniana

Distância percorrida
pelo primeiro pulso

Distância percorrida
pelo segundo pulso

Posições dos

observadores
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Desprezando

(∆τA)2 e (∆τB)2

Eliminando t1

Deslocamento gravitacional
para o vermelho

N=número de ciclos
de um pulso de luz
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A curvatura do espaço-tempo 



É possível definir curvatura a partir de medidas 
confinadas à superfície.

Curvatura
Extrínsica

Curvatura
Intrínsica



Curvatura do
Espaço-tempo

Geodésicas
Tipo-tempo

Tipo-luz Fótons livres

Partículas teste

Medidas de
distância

Comprimento
extremo

Curvas
geodésicas

Desvio
geodésico

Curvatura
da superfície



Buracos Negros

“The black holes of nature are the most perfect macroscopic objects there
are in the universe: the only elements in their construction are our concepts
of space and time.”

Subrahmanyan Chandrasekhar (Nobel de Física - 1983) 



No caso da Terra: rh=0,88 cm

No caso da Sol: rh=2,95 km

Raio de Schwarzschild (1873-1916):
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próprio:

Geodésica radial: 
órbita de partícula 
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A primeira “imagem” de um buraco negro
Galáxia elíptica gigante M87: localizada a 50.000.000 anos-luz da Terra.
Buraco negro supermassivo: M=6.000.000.000 Mʘ, sendo Mʘ = 2 x 1030 kg.






Ondas Gravitacionais



Efeito das ondas gravitacionais sobre a matéria






Os observatórios de ondas gravitacionais



Princípio de funcionamento dos 
interferômetros LIGO/VIRGO






Distância até a
Terra: ~ 1,3 bilhões
de anos-luz

BNs iniciais:
29 Mʘ e 36 Mʘ.

BN resultante:
62 Mʘ.

Energia irradiada:
3 Mʘc2.

Equivalente a 50 x
potência irradiada 
p/ todas as estrelas 
do universo.

GW150914



A fusão de buracos negros que gerou 
GW150914






O Prêmio Nobel de Física de 2017



Observação da fusão de 2 estrelas de nêutrons 








“A coisa mais incompreensível sobre o 
universo é que ele é compreensível.”

Albert Einstein
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