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INTRODUÇÃO: 

A ideia inicial deste projeto de IC era de estudar os principais aspectos da relatividade 

geral, a partir daí introduzir o que seriam as ondas gravitacionais e, posteriormente estudar o 

efeito memória gravitacional. Este efeito é observado quando uma onda de natureza 

gravitacional passa por determinada região do espaço e causa uma mudança permanente no 

estado do sistema. No primeiro semestre de bolsa foi estudado a relatividade geral e seus 

aspectos fundamentais e no segundo, iria-se aplicar este conhecimento no estudo do efeito 

memória. 

METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A relatividade é usada como uma substituta para a antiga mecânica clássica. Quando se 

estuda corpos com velocidades muito grandes, grandes o suficiente a ponto de serem 

comparáveis a velocidade da luz, a mecânica newtoniana torna-se falha e a relatividade passa 

a ser necessária para a descrição dos efeitos. A relatividade costuma dividir-se em relatividade 

especial e geral, a primeira trata os fenômenos na ausência da gravidade e a outra, explica 

como a gravidade afeta tais fenômenos. A relatividade geral, de certa forma, unifica a 

relatividade especial com a lei da gravitação de Newton, criando uma teoria que descreve a 

gravidade como uma propriedade geométrica do espaço-tempo, abandonando a antiga ideia 

newtoniana na qual se interpreta a gravidade como uma força. A relatividade geral permitiu 

explicar fenômenos que, na época, a comunidade cientifica não compreendia ainda, como por 
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exemplo: a precessão da órbita de Mercúrio. Por ser o planeta mais próximo ao Sol, Mercúrio 

atinge velocidades muito altas, altas o suficiente para que a antiga mecânica clássica se torne 

falha e os efeitos relativísticos sejam levados em conta, a aplicação desta nova teoria no estudo 

da órbita de Mercúrio teve resultados condizentes com os observados experimentalmente e foi 

uma das comprovações da teoria da relatividade. Outro exemplo famoso a respeito do exposto 

é a chamada lente gravitacional, o fenômeno baseia-se basicamente no fato de a luz sofrer um 

desvio ao passar por um corpo muito massivo, criando uma espécie de ‘ilusão’, já que a luz 

aparenta vir de um lugar diferente de onde sua fonte está realmente localizada, tal como 

acontece quando a luz é refratada por uma lente convencional. O corpo massivo curva o espaço 

de tal forma que a luz segue uma trajetória curva nas proximidades do corpo, isso foi 

comprovado em 1919, quando luz vinda de uma estrela distante era defletida pelo Sol criando 

uma posição aparente do objeto luminoso quando visto da Terra. Novamente a teoria de 

Einstein foi aplicada no estudo desse fenômeno e os resultados foram condizentes com as 

observações feitas experimentalmente, esta serviu como mais uma comprovação de que a 

teoria estava certa.  Uma das mais importantes equações da relatividade geral é a chamada 

equação de Einstein, responsável por descrever como a matéria e a energia curvam o espaço-

tempo. A equação de Einstein é uma equação tensorial que envolve o tensor de curvatura de 

Ricci, a métrica e o tensor energia-momento. É sabido que a massa curva o espaço-tempo e, 

quando objetos muito massivos se fundem (uma colisão de buracos negros, por exemplo) essa 

curvatura é alterada produzindo ondulações. Estas ondulações são conhecidas como ondas 

gravitacionais e carregam energia consigo, assim como fazem as ondas eletromagnéticas, 

contudo, estas perturbações gravitacionais são muito sensíveis e extremamente difíceis de 

serem detectadas. Estas ondulações são detectadas (mesmo que ainda com muita dificuldade) 

quando corpos extremamente massivos são colocados em questão, por exemplo, há situações 

em que dois buracos negros podem estar orbitando um ao outro ao redor do centro de massa 

destes, a medida que os mesmos se movem, perdem energia na forma de radiação 

gravitacional e, consequentemente, o raio da órbita realizada se torna cada vez menor. Com o 

raio decrescendo, chegará um momento em que os dois corpos estarão próximos demais e 

haverá uma fusão, criando apenas um buraco negro. Este fenômeno gera ondas gravitacionais 

que podem ser detectadas por aparelhos extremamente sensíveis. A figura abaixo ilustra o 

esquema deste conhecido problema que acabamos de citar: ‘Two-body problem’. 
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CONCLUSÕES: 

Por conta de problemas pessoais apenas metade do programa inicial da IC foi cumprido, 

sendo a bolsa, cancelada em fevereiro de 2022. Concluímos o estudo de relatividade geral e 

suas principais características no primeiro semestre como proposto no programa inicial. 
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