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Desde a Antiguidade ate hoje, o Homem procura entender o movimento de um corpo em
relac~ao a um outro em movimento uniforme ou acelerado, movimento relativo esse que e a
base conceitual das Relatividades (Restrita e Geral). Neste artigo, vamos mostrar como se
deu a evoluc~ao dessa procura, examinando os trabalhos de Zen~ao de Eleia, Giordano Bruno,
Galileu, Newton, Clairaut, Euler, Coriolis, Mach e Einstein.

Parece haver sido o losofo grego Zen~ao de Eleia
(c.500-f.c.450) o primeiro a se preocupar com o movimento relativo dos corpos. Com efeito, em seu paradoxo
do estadio ou dos bast~oes em movimento, Zen~ao
considerou que se dois bast~oes (A,B) de iguais tamanhos se deslocarem igualmente (hoje, diramos, com a
mesma velocidade e em sentidos opostos) em relac~ao a
um terceiro (C) mantido xo, ent~ao o observador em
A (ou B) v^e, num mesmo intervalo de tempo, um deslocamento do bast~ao B (ou A) duas vezes maior que
o do bast~ao C. Em vista disso, Zen~ao concluiu que o
movimento era impossvel.[1]
Essa di culdade de entender o movimento relativo dos corpos permaneceu por muitos seculos, ate
ser retomada no seculo 17, por intermedio dos italianos, o losofo Giordano Bruno (1548-1600) e o fsico,
matematico e astr^onomo Galileu Galilei (1564-1642).
Para poder entender o movimento de um corpo em
relac~ao a um segundo, tambem em movimento, Giordano Bruno prop^os experi^encias que poderiam ser realizadas a bordo de um navio em movimento uniforme.
Assim, se uma pessoa se colocasse no extremo do mastro de um navio e jogasse um corpo no pe desse mastro
ou em um ponto qualquer do tombadilho do navio, tal
corpo seguiria uma trajetoria reta na direc~ao do alvo
escolhido, qualquer que fosse a velocidade constante do
navio.

Convicto de que um navio em movimento uniforme
arrasta qualquer corpo com ele, Giordano Bruno prop^os
ent~ao uma outra variante daquela experi^encia. Sejam
duas pessoas, admitiu Giordano, uma no navio e a outra na margem do rio. Ent~ao, quando estiverem uma
defronte da outra, deixam cair uma pedra da mesma
altura, e em queda livre. Cada pessoa, em particular,
vera cair sua pedra ao pe da vertical, numa trajetoria
retillinea. No entanto, a trajetoria descrita pela pedra
lancada por uma dessas pessoas, vista pela outra, sera
uma curva. Por exemplo, a pessoa do navio vera a pedra lancada pela que esta na margem, cair em direca~o
a popa de sua embarcac~ao.[2]
Argumentos desse tipo foram tambem considerados
por Galileu em sua Carta a Ingoli (Francesco Ingoli
(1578-1649)), escrita em 1624. Nesta, a rmou que a pedra que cai do alto do mastro de um navio, esteja este
imovel ou em movimento, sempre cai ao pe do mastro,
concordando com Giordano Bruno.[3]
Esse mesmo tipo de problema foi retomado por Galileu em seu livro Dialogo sobre os dois Principais Sistemas do Mundo: o Ptolomaico e o Copernicano, publicado em 1632, no qual analisou a queda de um corpo
em um navio parado ou em movimento, discutindo
tambem, a queda de um corpo do alto de uma torre, o
movimento de projeteis e o v^oo das aves, em uma Terra
em movimento. Em toda essa discuss~ao Galileu utili-
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zou o princpio da relatividade do movimento ou
princpio da independ^encia dos movimentos para
refutar as objec~oes aristotelicas sobre o movimento de
nosso planeta.[4] Esse mesmo princpio seria utilizado
por Galileu para demonstrar a trajetoria parabolica de
corpos lancados horizontalmente ou obliquamente de
uma superfcie acima do solo, conforme registrou em
seu livro Discursos e Demonstrac~oes Matematicas em
torno de Duas Novas Ci^encias,[5] publicado em 1638.[6]
Esse princpio de Giordano Bruno-Galileu - hoje conhecido como Princpio de Galileu ou Lei de Composica~o de Velocidades de Galileu -, tem o seguinte
signi cado fsico: a velocidade de um objeto, em relac~ao
a um corpo em repouso, e igual a velocidade que ele tem
em relac~ao a um outro corpo que se desloca com velocidade constante em relac~ao ao corpo parado, acrescida
desta ultima velocidade. Na linguagem atual, esse resultado e deduzido da express~ao: x0 = x+V t; onde x0 e
a posic~ao de uma partcula em relac~ao a um objeto xo
O0, e x e posic~ao dessa mesma partcula em relac~ao a
um outro objeto O que se desloca com uma velocidade
constante (V) em relac~ao ao objeto O', e na direc~ao de
uma reta escolhida (no caso, o eixo dos x' (ou dos x)).
Com efeito, usando-se essa express~ao e mais o fato de
dx
dt
0
que t = t',[7] tem-se: dx
dt = dt + V dt ! v = v + V:
Muito embora Galileu n~ao usasse esse princpio na
forma analtica descrita acima, ele o utilizava atraves
de argumentos logicos diretos, auxiliados pela Geometria. Pois bem, foi tambem dessa mesma maneira que
Galileu demonstrou em seu ja referido Dialogo, que esse
princpio levava a um outro resultado importante, qual
seja, o de que era impossvel determinar se um navio
esta ancorado ou em movimento retilneo uniforme, realizando uma experi^encia mec^anica (em sua epoca, experi^encia fsica) em algum de seus camarotes fechados.
O estudo do movimento relativo de corpos foi mais
elaborado pelo fsico e matematico ingl^es Isaac Newton
(1642-1727) em seu famoso Princpios Matematicos de
Filoso a Natural,[8] publicado em 1687. Newton inicia
esse livro com uma serie de de nic~oes, nas quais apresenta os conceitos de quantidade de movimento: \E a medida da mesma, obtida conjuntamente a partir
da velocidade e da quantidade de materia"; de forca
inata da materia (vis insita): - \E um poder de
resistir, atraves do qual todo corpo, estando em um determinado estado, mantem esse estado, seja ele de re0
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pouso ou de movimento uniforme em linha reta"; e de
forca centrpeta: - \E aquela pela qual os corpos s~ao
dirigidos ou impelidos, ou tendem de qualquer maneira
para um ponto como centro".[9]
Logo em seguida a apresentac~ao comentada dessas
de nic~oes, Newton apresenta um Escolio no qual novos conceitos (tambem comentados) s~ao formulados,
principalmente as famosas de nic~oes de espaco: - "...
absoluto, em sua propria natureza, sem relac~ao com
qualquer coisa externa, permanece sempre similar e
imovel...", e de tempo: - "... absoluto, verdadeiro e
matematico, por si mesmo e da sua propria natureza,
ui uniformemente sem relac~ao com qualquer coisa externa e e tambem chamado de durac~ao..." Ainda nesse
Escolio, Newton examina a quest~ao relacionada com
movimentos verdadeiros e relativos dos corpos, a rmando que: - \As causas pelas quais movimentos verdadeiros e relativos s~ao diferenciados um do outro, s~ao
as forcas imprimidas sobre os corpos para gerar movimento. O movimento verdadeiro n~ao e nem gerado e
nem alterado, a n~ao ser por alguma forca imprimida
sobre o corpo movido; mas o movimento relativo pode
ser gerado ou alterado sem qualquer forca imprimida
sobre o corpo... Os efeitos que distinguem movimento
absoluto de relativo s~ao as forcas que agem no sentido
de provocar um afastamento a partir do eixo do movimento circular. Pois n~ao ha tais forcas em um movimento circular puramente relativo; mas em um movimento circular verdadeiro e absoluto elas s~ao maiores
ou menores, dependendo da quantidade de movimento.
Se um recipiente, suspenso por uma longa corda, e tantas vezes girado, a ponto de a corda car fortemente
torcida, e ent~ao enchido com agua e suspenso em repouso junto com a agua; a seguir, pela ac~ao repentina
de outra forca, e girado para o lado contrario e enquanto a corda desenrola-se, o recipiente continua no
seu movimento por algum tempo; a superfcie da agua,
de incio, sera plana, como antes de o recipiente comecar
a se mover; mas depois disso, o recipiente, por comunicar gradualmente o seu movimento a agua, fara com
que ela comece nitidamente a girar e a afastar-se pouco
a pouco do meio e a subir pelos lados do recipiente,
transformando-se em uma gura c^oncava (conforme eu
mesmo experimentei), e quanto mais rapido se torna o
movimento, mais a agua vai subir, ate que, nalmente,
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realizando suas rotac~oes nos mesmos tempos que o recipiente, ela ca em repouso relativo a ele.[11]
A analise dessa experi^encia levou Newton a concluir
que o repouso ou o movimento de um corpo e sempre tomado em relac~ao ao espaco absoluto, considerado como um sistema de refer^encia em repouso ou em
translac~ao uniforme em relac~ao as estrelas xas. Por
outro lado, continua Newton, quando se tenta descrever o movimento de um corpo com relac~ao a um sistema de refer^encia em movimento de rotac~ao uniforme
em relac~ao a esse espaco absoluto, e necessario se considerar novas forcas que, contudo, s~ao apenas ctcias,
decorrentes apenas da ac~ao do espaco absoluto sobre
a materia. Assim, no caso da experi^encia do balde girante, a forma c^oncava (na realidade, forma de um paraboloide[11]) atingida pela agua, decorre da ac~ao da
forca centrpeta \criada" pelo espaco absoluto.[12]
A tentativa de descrever o movimento de um corpo
em relac~ao ao espaco absoluto, espaco este mais tarde
conceituado como referencial inercial, foi sendo cada
vez mais estudado por Newton e seus seguidores. Com
efeito, ainda no Livro I de seus Princpios, Newton
enunciou os famosos axiomas ou leis do movimento:
1a. Lei - \Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a
menos que ele seja forcado a mudar aquele estado por
forcas imprimidas sobre ele"; 2a. Lei - \A mudanca da
quantidade de movimento e proporcional a forca motora imprimida, e e produzida na direc~ao da linha reta
na qual aquela forca e imprimida"; 3a. Lei - \A toda
ac~ao ha sempre oposta uma reac~ao igual, ou, a ac~oes
mutuas de dois corpos um sobre o outro s~ao sempre
iguais e dirigidas a partes opostas".[13]
Conforme vimos anteriormente, Galileu havia dito
que era impossvel determinar se um navio esta parado
ou em movimento uniforme, por intermedio de uma experi^encia mec^anica realizada em um de seus camarotes fechados. Pois bem, essa quest~ao, que hoje tem o
estatuto de um teorema: - \As leis da Mec^anica s~ao
invariantes por uma transformac~ao de Galileu", e facilmente demonstrada, na notac~ao atual, usando-se a
Segunda Lei de Newton e a Lei de Composic~ao de Velocidades Galileu. Vejamos como. Seja a Lei de Newton:
Fx = m ddt2 2x . Tomando-se a lei de composic~ao de velocidades de Galileu ( dxdt = dx
dt + V ) e considerando-se as
hipoteses de Newton sobre o aspecto absoluto do tempo
0

(t = t') e da massa (m = m'), ent~ao: m ddt2 2x = m0 ddt2 x2 :
Portanto, essa igualdade das forcas signi ca dizer que
a lei de Newton e a mesma em qualquer referencial, quer esteja em repouso, quer esteja em movimento
retilneo uniforme.
0

0

Muito embora Newton haja falado no papel ctcio
das forcas centrpetas nos movimentos curvilneos,[14]
estas so comecaram a ser entendidas a partir da metade
do seculo 18. Vejamos de que maneira. Com o objetivo
de estudar os efeitos da gravidade e da forca centrfuga
sobre a Terra em rotac~ao, o matematico franc^es AlexisClaude Clairaut (1713-1765) comecou a estudar os referenciais n~ao-inerciais. Assim, em seu livro Theorie
de la Figure de la Terre, de 1743, demonstrou que
\um corpo visto de um referencial em rotaca~o (n~aoinercial), experimenta uma `forca aparente' por unidade
de massa, igual e de sentido contrario a aceleraca~o que
esse referencial tem em relac~ao a um referencial inercial". No entanto, como Clairaut n~ao havia calculado
corretamente essas forcas (mais tarde denominadas de
forcas n~ao-inerciais: centrfuga e de Coriolis) o
fsico e matematico suco Leonhard Euler (1707-1783),
em seu estudo sobre as maquinas hidraulicas, realizado
em 1755, passou a estuda-las usando um artifcio matematico qual seja, o da escolha de variaveis angulares
adequadas - os famosos ^angulos de Euler. Porem, ao
tentar calcular a forca de Coriolis usando coordenadas cartesianas retangulares, encontrou um valor metade do correto, conforme demonstraria o engenheiro
e matematico franc^es Gustave-Gaspard Coriolis (17921843), na primeira metade do seculo 19, conforme veremos a seguir.[15]
Em seu trabalho intitulado Sur les equations du movement relatif des systemes de corps, de 1835, Coriolis
observou que a Segunda Lei de Newton (hoje escrita na
forma F~ = m~a) deveria ser modi cada ao ser aplicada
ao movimento de corpos relacionados com um sistema
de refer^encia em rotac~ao, para incluir uma forca de
inercia atuando perpendicularmente a direc~ao de seu
movimento.[16] Hoje, usando-se o formalismo do calculo
vetorial, e relativamente simples obter essas forcas
n~ao-inerciais, pois basta estudar o que acontece num
sistema referencial S' em rotac~ao com velocidade angular ~! com respeito a um referencial inercial S, com !~
apontando numa direc~ao arbitraria. Assim, a equaca~o
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de movimento de um corpo de massa m no sistema S'
sera descrito pela seguinte equac~ao:
!
F~ 0 = m~a0 = m~a(= F~ );m~! (~! ~r);2m~! ~v0 ;m d~
dt ~r;
onde o segundo termo do lado direito e a express~ao geral da forca centrfuga, e o terceiro representa a express~ao geral da forca de Coriolis.[17] Essas forcas,
contudo, na Mec^anica Newtoniana, s~ao consideradas
ctcias.
Conforme dissemos anteriormente, o espaco absoluto newtoniano foi tambem criticado por Mach, em seu
celebre livro A Mec^anica e o Estudo Crtico e Historico
de seu Desenvolvimento, editado em 1883,[18] a partir
da experi^encia do balde com agua realizada por Newton. Tomando como base a ideia de que as forcas inerciais decorrem da distribuic~ao de massa do Universo (portanto, reais), e n~ao apenas de uma simples mudanca de
referencial (de inercial para n~ao-inercial) como demonstraram Clairaut e Coriolis, Mach explicou a forma paraboloide da superfcie da agua no balde girante de Newton, como decorrente do movimento relativo de rotac~ao
da mesma em relac~ao ao conjunto de todas as massas do Universo. Para ilustrar sua hipotese - hoje conhecida como princpio de Mach -, prop^os a seguinte experi^encia de pensamento ou experi^encia
imaginada (Gedankenexperimente, nome cunhado
por ele proprio). Se girarmos rapidamente um grande
clindro de paredes bem espessas em torno do balde com
agua, dever-se-a observar a mesma forma paraboloide
para a superfcie da agua girante.
Apesar da grande di culdade de realizac~ao dessa experi^encia,[19] convem examinar seus principais resultados. Assim, de acordo com Mach, a acelerac~ao deixaria de ser uma grandeza absoluta (segundo a Mec^anica
Newtoniana), pois ela seria de nida em relac~ao ao centro de massa do Universo, e a massa inercial n~ao seria
mais uma propriedade intrnseca de um corpo, pois dependeria da distribuic~ao de massas do Universo.[20] Em
decorr^encia disso, as forcas de inercia n~ao seriam mais
geradas pela acelerac~ao dos corpos em relac~ao ao espaco
absoluto newtoniano, e sim, devido ao movimento relativo dos mesmos com respeito a todos os corpos do
Universo, isto e, elas deixariam de ser ctcias e passariam a ser reais. Esse resultado e frontalmente contra a
Mec^anica Newtoniana, pois que, para esta, o referencial inercial e aquele para o qual a acelerac~ao e nula.
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Porem, para a Mec^anica Machiana, todos os referenciais
s~ao n~ao-inerciais uma vez que o fato de existir um referencial inercial decorre, t~ao-somente, de determinada
distribuic~ao de massa no Universo, e que, uma alteraca~o
subita nessa distribuic~ao faz aparecer uma acelerac~ao
local no referencial inercial, destruindo, desta forma, a
sua inercialidade.
A quest~ao do espaco absoluto Newtoniano (e da
\criac~ao" de forcas ctcias pelo mesmo) foi tambem
examinada pelo fsico alem~ao Albert Einstein (18791955; PNF, 1921), em quatro ocasi~oes (1905 e 19071912-1915). Anteriormente, vimos que as leis da
Mec^anica s~ao invariantes por uma transformac~ao de
Galileu (para a qual o tempo e o espaco s~ao absolutos), ou seja, que uma experi^encia mec^anica e incapaz de determinar se um corpo esta em repouso ou em
movimento retilneo uniforme. No entanto, quando o
fsico e matematico escoc^es James Clerk Maxwell (18311879) formalizou, em 1873, as leis do eletromagnetismo
- as famosas equac~oes de Maxwell[21] - a quest~ao
que se colocou para os estudiosos dessas equaco~es era
a de saber se as mesmas eram invariantes por aquela
transformac~ao. Ao estudar essa invari^ancia, veri couse que existia ent~ao um referencial inercial privilegiado
para as equac~oes de Maxwell - o chamado eter luminfero - em relac~ao ao qual a velocidade da luz
apresentava um valor constante e nito c: 300 000
km/s. Esse resultado indicava que atraves de uma experi^encia eletromagnetica era possvel determinar se um
corpo esta em repouso ou em movimento retilneo uniforme. Contudo, em 1887, os norte-americanos, o fsico
Albert Abraham Michelson (1852-1931; PNF, 1907) e
o qumico Edward William Morley (1838-1923) realizaram uma celebre experi^encia na qual observaram que
n~ao existia um referencial inercial privilegiado para o
eletromagnetismo.[22]
Por outro lado, a n~ao-invari^ancia das equac~oes de
Maxwell por uma transformac~ao de Galileu indicava
que as mesmas apresentavam uma assimetria, ou seja,
elas se apresentavam diferentemente para referenciais
em repouso e em movimento retilneo uniforme, respectivamente. Assim, ao estudar essa assimetria, em 1905,
Einstein formulou dois postulados: 1o. - Princpio da
Relatividade - \As leis pelas quais os sistemas fsicos
experimentam mudancas n~ao s~ao afetadas, se essas mudancas de estado s~ao referidas a um ou outro de dois
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sistemas de coordenadas em movimento relativo uniforme"; 2o. - Const^ancia da Velocidade da Luz \Qualquer raio de luz move-se em um sistema `estacionario' de coordenadas com a velocidade determinada
c, quer seja o raio emitido por um corpo estacionario
ou em movimento".[23]
Tomando como base esses dois postulados, hoje conhecidos como Princpios da Relativdade Restrita, passou Einstein a determinar as transformac~oes
lineares (essa hipotese foi admitida em virtude das propriedades de homogeneidade do espaco e do tempo)
compatveis com tais postulados. Einstein observou
ent~ao que tais transformac~oes ja haviam sido obtidas
pelo fsico holand^es Hendrik Antoon Lorentz (18531928; PNF, 1902), em 1904, hoje conhecidas como
transformac~oes de Lorentz:[24]
x0 = (x + V t); y0 = y; z 0 = z; t0 =


t + Vc2x ;



= (1 ; 2 );1=2 ; = Vc ;
no caso do eixo dos x do sistema de refer^encia Oxyz,
se deslocar com velocidade V paralelamente ao eixo dos
x' do sistema de refer^encia O'x'y'z'.
De posse dessas transformac~oes, Einstein prosseguiu
examinando o efeito que as mesmas provocam em corpos rgidos e em relogios em movimento, obtendo os seguintes resultados: Contrac~ao do Espaco - L = L0 =
signi cando que um bast~ao rgido de comprimento L0
quando se desloca com uma velocidade V em relac~ao
a um observador em repouso, aparecera a este, ter um
comprimento menor L, ja que > 1; Dilatac~ao do
Tempo -  = 0 signi cando que o intervalo de tempo
 entre dois eventos, medido numa serie de relogios sincronizados e em repouso, e maior que o intervalo de
tempo 0 (chamado tempo proprio), entre esses mesmos eventos e medido por um observador solidario a um
relogio que se desloca com velocidade V em relac~ao ao
conjunto de relogios referido anteriormente; MateriaEnergia - E = mc2, que signi ca dizer que a massa
m de um corpo e a medida de seu conteudo de energia
E.
Depois de examinar as quest~oes referentes aos referenciais inerciais (atraves do que vimos acima e que
hoje se conhece como Teoria da Relatividade Restrita), Einstein voltou-se para a tese central dessa Te-

oria: - \Nenhuma experi^encia fsica pode distinguir
um sistema de refer^encia inercial de um outro", isto
e, a raz~ao pela qual os referenciais inerciais eram privilegiados, conforme observara Mach em seus trabalhos sobre referenciais n~ao-inerciais, segundo vimos anteriormente. Assim, in uenciado por esses trabalhos,
Einstein comecou a admitir que todos os sistemas de
refer^encia - e n~ao somente os referenciais inerciais s~ao equivalentes para a formulac~ao das leis da Fsica.
Ent~ao, em 1907, teve a ideia[25] (\a mais feliz de sua
vida", segundo a rmou depois) de que um observador
que cai em queda livre n~ao pode dizer, observando objetos ao seu redor, que ele esta em um campo de gravitac~ao, e mais ainda, ele n~ao sente seu proprio peso.
Essa ideia foi formalizada por ele, em 1912, atraves do
hoje famoso Princpio da Equival^encia: - \Um sistema inercial de refer^encia S, no qual ha um campo de
gravitac~ao uniforme e no qual todas as partculas caem
com uma acelerac~ao constante - ~g e equivalente a um
sistema S', n~ao-inercial, uniformemente acelerado com
acelerac~ao ~g, sem campo de gravitaca~o". Essa equival^encia (que signi ca considerar que: mI = mg[26] ),
\e valida para todos os fen^omenos fsicos", postulou
ainda Einstein.
Como esse Princpio da Equival^encia so e valido
para um campo de gravitac~ao homog^eneo numa pequena regi~ao do espaco, como construir a Teoria da Relatividade Geral que esta ligada ao campo de gravitac~ao
n~ao uniforme inevitavel quando se considera um sistema
acelerado arbitrario, indagou Einstein? Para responder a essa pergunta, comecou examinando qual o tipo
de variaveis de campo (estrutura) que caracterizaria o
espaco fsico, para essa Teoria. Ora, observou, na Teoria da Relatividade Restrita, para um sistema de coordenadas adequadamente escolhido, o espaco fsico e caracterizado pela seguinte metrica: ds2 =  dxdx ;[27]
onde a matriz  (4  4) e dada por:  = 0, se  6= ,
 = 1, se  =  = 0 e  =  = 1; 2; 3: No entanto, referida a um sistema arbitrario, essa metrica e expressa
por: ds2 = g dx dx , onde g e um tensor simetrico
real. Alem do mais, continuou Einstein, se apos realizar
transformac~oes no \campo livre" da Teoria da Relatividade Restrita as primeiras derivadas desse tensor n~ao
desaparecerem em relac~ao as coordenadas,[28] existe um
campo gravitacional com refer^encia a esse sistema de
coordenadas.
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O proximo passo dado por Einstein em busca da
Teoria Geral da Relatividade Geral foi o de encontrar
equaco~es covariantes que generalizassem a equac~ao de
Poisson[29] para o campo de gravitac~ao de Newton
(~r0) : r2(~r) = 4Gm (~r), onde G e a constante de
gravitac~ao universal, m (~r) a densidade de massa, fonte
de (~r). Para encontrar tais equac~oes (que representavam a Teoria Relativista do Campo Gravitacional),
Einstein identi cou esse campo com a metrica da geometria espaco-temporal de Riemann, geometria essa
caracterizada pelo tensor contrado de RiemannChristofell ou de Ricci R e pela curvatura R =
g R : [30] Desse modo, Einstein observou que o lado
esquerdo da equac~ao de Poisson deveria ser substitudo
por uma combinac~ao entre R e R, e o lado direito, o
termo m deveria ser substitudo por um tensor. Ora,
continuou Einstein, "... uma vez que sabemos, segundo
a Teoria da Relatividade Restrita, que a massa (inerte)
e igual a energia, devemos colocar do lado direito o tensor de densidade energia - T - mais precisamente, de
toda a densidade de energia que n~ao pertence ao campo
gravitacional puro". Assim, em 1915, Einstein apresentou sua celebre equac~ao para o campo gravitacional:[31]
R ; 21 g R = ;kT ;

onde k e a constante de gravitac~ao universal de
Newton-Einstein, dada por: k = 8G=c2:
Em continuac~ao ao seu trabalho sobre os fundamentos da Teoria Geral da Relatividade, iniciado em
1915, conforme vimos acima, e concludo em 1916,[32]
Einstein passou a veri car se sua equac~ao era consistente com a experi^encia. Para isso ocorrer, observou,
ela deveria conduzir, em primeira aproximac~ao, a teoria da gravitac~ao de Newton. Assim, considerando
que a geometria euclicliana e a lei da const^ancia da
velocidade da luz s~ao validas, com uma certa aproximac~ao, em regi~oes de grande extens~ao, como no sistema planetario, admitiu que o tensor metrico g , caracterstico da geometria riemaniana, era um pouco
diferente de  caracterstico da geometria euclidiana, isto e: g = ; +  onde os  s~ao t~ao
pequenos comparados com 1 que podemos desprezar
suas pot^encias mais elevadas, bem como suas derivadas.
Com essa aproximac~ao, demonstrou que a componente
temporal ( 44 ) representa o papel do potencial gravi-

tacional, uma vez que obteve as seguintes equaco~es:
d2 x2 = ; 1 @ 44 ( = 1; 2; 3) e r2 44 = k: [33]
dt
2 @x
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