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RESUMO: 

O trabalho proposto envolve um dos chamados testes experimentais clássicos da 

Teoria da Relatividade Geral. É conhecido como Experimento de Galileu para o 

Princípio da Equivalência Fraco e tem a finalidade de determinar o coeficiente de 

Eötvos, devido sua relevância nos testes experimentais do Princípio da 

Equivalência. Pretende-se estudar a ligação entre os fatos experimentais mais 

elementares que fazem uso do pêndulo simples com uma montagem fazendo o 

plano de oscilação paralelo ao plano meridiano do lugar e a posterior elaboração 

matemática do movimento. Para isso foram construídos e calibrados dois 

pêndulos: um de Cu e outro de Al, avaliando qual o nível de credibilidade desse 

tipo de experimento para a determinação do coeficiente de Eötvos 

correspondente. 

PALAVRAS CHAVES 

Pêndulo composto, Princípio Fraco da Equivalência, coeficiente de Eötvos. 

INTRODUÇÃO. 

A gravidade é uma das quatro interações fundamentais da Natureza e uma 

pergunta que está no âmago da compreensão da gravitação é saber como as 

outras forças físicas fundamentais variam na presença da força gravitacional. 

Einstein respondeu a esta questão fundamental com a afirmação de que em um 

laboratório que não está girando em queda livre num campo gravitacional, as leis 

não gravitacionais da física não mudam. Isso significa, por exemplo, que duas 

interações físicas fundamentais como a força eletro- fraca e a força nuclear forte 
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se acoplam da mesma forma com a interação gravitacional num laboratório 

caindo livremente. As leis da física gravitacional são lorentzianamente invariantes 

como na Teoria Especial da Relatividade. 

O Princípio da Equivalência Fraco pode ser entendido basicamente à partir das 

seguintes afirmações: i) Num campo gravitacional uniforme, corpos de testes com 

diferentes estruturas e diferentes constituições possuem a mesma aceleração; ii) 

Corpos de prova com diferentes estruturas e diferentes constituições têm a 

mesma quantidade/relação de massa inercial para massa gravitacional. 

Significa, portanto que a força gravitacional acelera todos os corpos igualmente. 

Em conseqüência, para qualquer evento no espaço-tempo, em qualquer direção, 

haverá somente uma linha de universo correspondente a um evento causado 

somente pela força gravitacional. 

Esses fatos haviam sido percebidos por Galileu Galilei em suas 

experiências. Em 1687, Isaac Newton publicou os Principia Mathematica4. A 

existência de uma relação entre o comprimento do pêndulo e a aceleração da 

gravidade como a equação  

 

foi estabelecida à partir dos trabalhos de Galileu e Huygens. No entanto sua 

principal preocupação inicial era identificar uma definição de massa dada 

experimentalmente, mas completamente independente da concepção de massa 

dada pela segunda lei do movimento. Esse experimento segue os métodos 

análogos aos usados para a determinação da constante gravitacional G. Então a 

aceleração da gravidade g somente será a mesma para todos os corpos que 

caem sem atrito, próximos à superfície da Terra; se a razão entre a massa 

gravitacional e a massa inercial fosse a mesma para todos os corpos. 

Experimentalmente Newton verificou que a identidade era satisfeita, construindo 

inúmeros pêndulos de mesmo comprimento, mas de materiais diferentes. O 

período para o caso em que mi ≠ mg deve ser  
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Os resultados de Newton mostraram que todos os pêndulos construídos 

apresentavam períodos iguais dentro de um erro experimental em torno de 1%, 

de modo que a razão entre essas massas deveria ser substancialmente a mesma 

para todos os corpos. 

Nos últimos tempos (ver tabela abaixo) verificou-se que o Princípio de 

Equivalência Fraco não foi suficiente para suportar todas as teorias e o princípio 

foi estendido como: (1) o princípio de Einstein de equivalência e (2) a princípio 

forte da equivalência.. A massa inercial M pode ser descrita como a inércia, a 

massa gravitacional passiva Mpg como a quantidade proporcional para o corpo de 

prova sob a ação da gravidade. Dados os exemplos de dois corpos distintos em 

queda livre, observando a igualdade do tempo de queda até o solo, mostra que a 

aceleração independe da massa. A massa gravitacional ativa Mag; é a 

responsável por gerar a atração gravitacional. Muitos experimentos de alta 

precisão como os realizados com o pêndulo por I.Newton, F. Bessel e H.Potter e 

os com o uso da balança de torção de Eotvo, principalmente os realizados por R. 

Dicke (1964). 

 

Pesquisador Ano Método Resultado 

Philoponus de 
Alexandria 

Séc.VI dC 

Descreveu 
corretamente o efeito 
de abandonar esferas 

com massas 
diferentes 

Não detectou diferenças 

Simon Stevin 1586 

Deixou cair bolas de 
chumbo com 

diferentes massas da 
torre da igreja Delft 

Não detectou diferenças 

Galileu Galilei 1610 
Esferas em 

movimento num 
plano inclinado 

Não detectou diferenças 

Isaac Newton 1680 

Medida do período 
de pêndulos de 

diferentes massas 
mas iguais 

comprimentos – 
analisou a relação 

entre massa inercial 
e gravitacional 

Não detectou diferenças. 

Friedrich W. 1835 Medida do período Não detectou diferenças 



Bessel  de pêndulos de 
diferentes massas e 
igual comprimento 

Friedrich W. Gauss 1832 

Medida do período 
de pêndulos de 

diferentes massas 
mas iguais 

comprimentos 

Sem diferença nas medições. 

Lorand Eötvos 1908 

Medida de duas 
massas idênticas de 

substâncias 
diferentes sob a 
aceleração da 

gravidade e rotação 
da Terra com uso de 

numa balança de 
torção 

Diferença é menor do que 1 parte em 109. 

Roll, Krotkiv e 
Dicke 

1964 

Massas de teste de 
AL e Au em queda 
com uso da balança 

de torção 
 

David Scott 
(astronauta) 

1971 
Queda livre na Lua 

da pena de um falcão 
e um martelo 

Não detectou diferenças (não foi um 
experimento rigoroso, mas foi o primeiro 

realizado na Lua) 

Eöt –Wash Group 1987 

Usando a balança de 
torsão mediu a 
aceleração de 

diferentes espécies 
de massas em 

relação a Terra, ao 
Sol e ao Centro 

Galático. 

 

 

OBJETIVOS. 

O propósito deste trabalho é o de desenvolver uma análise que privilegia o 

caminho da literatura e da História para apresentar o conceito que fundamenta a 

Teoria da Relatividade Geral, o Princípio da Equivalência e sua verificação 

experimental utilizando o método clássico conhecido como Experimento de 

Galileu para o Princípio da Equivalência Fraco. Pretende-se também estudar a 

ligação entre os fatos experimentais mais elementares que fazem uso do pêndulo 

físico com uma montagem paralela ao plano meridiano do lugar e sua posterior 

descrição matemática do movimento. 

METODOLOGIA 

i) Estudo do desenvolvimento histórico dos conceitos elementares sobre a Teoria 

da Relatividade Geral e os processos de medição e bases fundamentais da teoria 

ii) O Princípio da Equivalência e o experimento de Loránd Eötvos de 1890. 



iii) Construção e calibração de dois pêndulos de diferentes substancias para 

execução dos processos de medição e suas determinações estatísticas. 

iv) Determinação do coeficiente de Eötvos, comparação com resultados obtidos 

fazendo uso do mesmo processo e seu significado no estabelecimento do 

Princípio da Equivalência. 

DESENVOLVIMENTO. 

i) Análise do movimento do pêndulo  

O modelo do pêndulo simples requer que toda a massa esteja concentrada num 

único ponto nas extremidade do pêndulo. No pêndulo real a massa deve ser 

considerada distribuída como no caso da figura abaixo  
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Tal pêndulo é também chamado de pêndulo composto. Então colocando a origem 

das coordenadas na posição de equilíbrio do pêndulo de comprimento L e massa 

m, consideremos o plano de montagem paralela ao plano meridiano do lugar, 

definido pelos eixo x’ e z’. Se Ip é o momento de inércia em relação ao ponto A, l é 

a distância de A ao centro de massa da haste. 

A equação do movimento para ambos os pêndulos construídos é 

 

considerando pequenas oscilações é possível aproximar por Taylor 

 

 



Então o período é 

 

medido em segundos.  

Alguns aspectos do pendulo real devem ser levados em consideração durante o 

tratamento experimental, como os possíveis erros sistemáticos, a sensibilidade, 

os efeitos causados pelas dimensões geométricas finitas do bulbo além dos 

efeitos de suspensão. 

ii) Determinação Experimental  

A maioria dos experimentos para testar o Princípio de Equivalência fraco foram 

realizados com materiais mais ou menos comuns à partir da construção de um 

pêndulo simples (incluindo o pêndulo rígido ou composto), a balança de torção 

(incluindo o pêndulo de torção), corpos em queda livre e do equilíbrio químico. De 

acordo com a teoria da relatividade especial, massa M e energia E, são 

equivalentes, 

 

onde c é a velocidade da luz. 

Os resultados dos testes do Princípio da Equivalência Fraco [CHEN & COOK, 

2005]. são muitas vezes expressos em termos do coeficiente de Eötvos �(A, B). O 

par de materiais a serem usados deve ser de diferentes substâncias. Quanto 

maior for a diferença das estruturas, maior geral será o resultado. Quando ocorre 

uma certa interação x entre os corpos A e B, teremos que a massa gravitacional é 

diretamente proporcional a soma da sua massa inercial com a interação 

multiplicada pela sua energia e a velocidade da luz elevada ao quadrado (sendo 

para ambos os corpos). 

 

Inserindo tais equações na definição do Coeficiente de Eötvos onde � é 

diretamente proporcional a duas vezes a diferença da massa gravitacional 



passiva dividida pela massa inercial de cada corpo, dividida pela soma da massa 

gravitacional sobre a massa inercial de cada corpo 

 

Feito isso, obtemos uma fórmula bem complexa, que a simplificando, chegamos à 

seguinte conclusão aproximada: 

 

Sendo essa a fórmula que relaciona as diferentes interações experimentais dos 

corpos A e B. A definição e significado para o nosso caso é: 

 

 

 

Confeccionamos no LABFIS da Universidade Católica de Santos dois pêndulos, 

um de Al e outro de Cu. Para a confecção usamos: uma haste de alumínio (Al) e 

uma haste de cobre (Cu) com diâmetro externo de 1,13 cm e ambos com 110 cm 

de comprimento. Dois pequenos anéis colocados na parte superior das hastes de 

metal e dois bulbos de borracha perfurados em forma cilíndrica, com formato de 

um tronco de cone, de 1,37 cm de altura e de raios de 1,15 cm na parte superior; 

e 0,9 cm na parte inferior, de modo que seu volume total é 4,99 cm³ e sua área 

superficial externa 8,95 cm². Uma base de madeira para fixação foi instalada entre 

dois suportes universais com bases em tripé; quatro prendedores e duas garras 

do mesmo conjunto com uma barra de aço colocada transversalmente para evitar 

a mobilidade do suporte e um nível de bolha para identificar as possíveis 

alterações na perpendicularidade do instrumento. 

 



 

 

Para a realização dos ensaios de calibração fizemos uso de uma balança de 

precisão; cronômetro e termômetro de máxima e mínima com objetivo de garantir 

prevenir qualquer alteração da temperatura ambiente. 

A massa de cada haste foi medida numa balança de precisão, com o bulbo já 

fixado na haste. O resultado encontrado para a massa da haste de (cobre + bulbo 

de borracha) foi 238,19 g; e para a de (alumínio+ bulbo de borracha) foi 133,38 g. 

Com o pêndulo montado, foi realizado o processo de calibração para determinar a 

condição de trabalho. 

Foram realizadas as medidas dos períodos de oscilação para 50/40/30/20/10 

oscilações durante o solstício de inverno (entre 23/06 e 27/06). Ao terminar as 

medidas e o tratamento estatístico de dados, foi possível avaliar qual a 

probabilidade do número de oscilações adequadas que estabelecem a condição 

de trabalho do equipamento. 

 

 

 



Pêndulo de cobre  

Nº de Oscilações Períodos (s) 
10 0,000497 
20 0,0005 
30 0,000498 
40 0,0004975 
50 0,000496 

 

Pêndulo de Alumínio 

Nº de Oscilações Período (s) 

10 0,0004952 

20 0,0004999 

30 0,0004976 

40 0,0004985 

50 0,0004951 

 



 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Como resultado, a análise dos gráficos (período por nº de oscilações) foi possível 

determinar a seletividade Q do oscilador ou fator de qualidade Q, o grau em que o 

sistema prefere oscilar a um determinado valor de frequência, fornecendo a 

condição de trabalho para os pêndulos operarem no intervalo [20;25] oscilações.  

Com boa margem de segurança, realizando as determinações de TCu e TAl nesse 

intervalo de oscilações, durante o solstício de inverno (entre 23/06 e 27/06), foi 

obtida em primeira aproximação a determinação do coeficiente de Eötvos, à partir 

da equação: 

 

Para os valores TAl=1,80306s e TCu= 1,74426s 



 

Dentro dos limites experimentais apressados, a sensibilidade obtida é da ordem 

de 10-4, não tendo sido observada nenhuma diferença significativa, confirmando 

os resultados clássicos e modernos. Não foram determinados no computo os 

efeitos causados pelas dimensões geométricas finitas do bulbo além dos efeitos 

de suspensão. No entanto esse resultado preliminar deverá ainda ser comparado 

com dois outros conjuntos de medidas, um primeiro a ser feito durante o 

equinócio da primavera (em Setembro de 2014) e o segundo próximo ao solstício 

de verão (em Dezembro de 2014).  
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