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Mensagens sequenciais de AMF na thread 

Paradoxo da Carga Acelerada 
Abril a Maio de 2012 

 
Msg 81845: Apresentando a versão do paradoxo da carga acelerada para 
o caso da carga estar em MHS. 
Sent: Wednesday, April 18, 2012 8:11 PM 
 
 [...] 
 
Imagine, por exemplo, uma carga elétrica oscilante como aquela mostrada em 
vermelho na figura 1 abaixo. Ela está presa por uma corda de material isolante 
às paredes do laboratório e descreve um movimento harmônico simples na 
vertical. 

 
Figura 1: Carga elétrica oscilante. 

(gif animado - para visualizar a animação clique aqui) 
 
Esta carga irá emitir ondas eletromagnéticas da maneira mostrada na figura 2 
abaixo (representação no plano e portanto a mostrar apenas uma das 
componentes da onda). 

 
 

Figura 2: Representação esquemática da produção de ondas 
eletromagnéticas por uma carga oscilante. 

(gif animado - para visualizar a animação clique aqui) 

Esta carga deverá sofrer o que em física se costuma dar o nome de reação de 
radiação, logo seria de se esperar um movimento amortecido para a corda. 
Digamos então que exista um sistema mecânico acoplado, não representado 
na figura, e destinado a manter o mhs indefinidamente. Podemos agora dizer 
que a carga emite uma onda eletromagnética hertziana, ou seja, de frequência 
mensurável. 
 
Uma vez entendido o processo, vamos modificá-lo ligeiramente, ou seja, vamos 
evoluir o modelo. Vamos considerar a carga em repouso no laboratório e fixa 
às paredes do laboratório por uma barra rígida e de material isolante, como 
mostra a figura 3. Um observador também é mostrado sentado em uma cadeira 
fixa às paredes do laboratório e com cinto de segurança, pois a coisa irá se 
complicar como veremos logo a seguir. 

http://ecientificocultural.com.br/figuras/dialogos/anioscar.gif�
http://ecientificocultural.com.br/figuras/polar15.gif�
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Figura 3: Carga elétrica e Observador fixos ao laboratório. 

 
Coloquemos agora o laboratório a oscilar em mhs, como mostrado na figura 4 
abaixo. O laboratório nada mais é senão um elevador de Einstein oscilando em 
mhs, digamos, entre dois andares extremos. 

 
Figura 4: Laboratório oscilante. 

(gif animado - para visualizar a animação clique aqui) 
 

Para um observador em repouso e fora do laboratório, o comportamento da 
carga é idêntico àquele apresentado na figura 1, como se o laboratório não 
existisse. Para o observador que está dentro e fixo ao laboratório, sem 
visualizar o exterior, ele terá a nítida sensação de que a carga está em repouso 
em relação a ele e de que o laboratório está sendo submetido a acelerações 
variáveis no tempo, ora dirigidas para cima, ora dirigidas para baixo. 
 
Pergunto agora: Teria o observador fixo ao laboratório condições de dizer se é 
o laboratório quem está em movimento? Essas acelerações que ele sente não 
poderiam ser devidas a efeitos gravitacionais estranhos? Ou seja, campos 
gravitacionais variáveis no tempo e a simularem uma oscilação do laboratório? 
 
O problema está lançado. Esta é a minha versão do paradoxo da carga 
acelerada, agora em mhs e emitindo uma onda eletromagnética pra ninguém 
botar defeito. As dúvidas também estão lançadas (Em especial aquela que fala 
na possibilidade ou não da existência desse tipo de campo gravitacional). 
 
Se a resposta for a de que o observador interno tem meios de distinguir quem 
está oscilando (se é o laboratório ou o campo gravitacional), o paradoxo estará 
firmado e o princípio da equivalência de Einstein (PE) estará em maus lençóis. 
Do contrário o paradoxo estará, a meu ver, solucionado, e o PE terá resistido a 
esta situação. 
 
É possível que alguns já conheçam a proposta de solução que apresentei aqui 
na Ciencialist e a apoiar-se única e exclusivamente na física clássica, ainda 
que utilizando alguns detalhes não comentados nos livros. Não obstante, se 
houverem outras soluções, a se compactuarem com a física «moderna», sou 

http://ecientificocultural.com.br/figuras/dialogos/anielev.gif�
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todo ouvidos. Mesmo porque seria estranho, para não dizer lamentável, a física 
«moderna» precisar da física clássica para justificar seus princípios. 
 
Nada numa mão, nada na outra.  
 
 
Msg 81914: Propostas de campos gravitacionais oscilantes (experiências 
de pensamento). Sugestão e ordenação temática. 
Sent: Saturday, April 21, 2012 11:58 AM 

Olá, meus caros 

Na msg 81900 firmei o seguinte: «Acho que podemos evoluir em outra(s) 
direção(ões). Tentarei fazer isto a partir de hoje...». Vamos então viajar nesta 
onda. 

Considerações Iniciais: 

Na msg 81845 (acima) sugeri uma versão para o paradoxo da carga acelerada 
em que a mesma executaria um movimento harmônico simples (mhs) e, desta 
forma, estaria a emitir «uma onda eletromagnética pra ninguém botar defeito». 
Frente aos questionamentos apresentados, em especial pelo Belmiro na msg 
81847, julguei por bem esclarecer o porquê desta sofisticação, o que foi feito 
na msg 81860. Como disse aí, os motivos são vários. Continuo pensando 
assim, a despeito de que um dos argumentos, associado a uma experiência de 
pensamento que bolei, não tenha se mostrado tão convincente nas discussões 
que se sucederam. As coisas se complicaram um pouco: o Belmiro, num 
repente bastante inteligente (msg 81893), acrescentou um como que «demônio 
de Maxwell» a sacanear a «experiência»  e graças a isto eu achei 
conveniente deixá-la de lado. Valeu a tentativa, mas vamos em frente. 
Continuo com o pensamento de que a sofisticação (carga em mhs) não é tão 
sem sentido. 

Pois bem. Nesta msg 81845, que agora estou procurando complementar, eu 
havia apresentado apenas um dos lados da questão, aquele em que o 
laboratório como um todo estaria oscilando em mhs. Ficou faltando o outro lado 
da questão: aquele a aplicar ao laboratório, agora em repouso, um campo 
gravitacional supostamente equivalente. Teria que ser então um campo 
gravitacional variável no tempo e a simular a oscilação do laboratório. 

Lançado este problema, quase como um desafio, surgiram algumas propostas 
interessantes, obviamente fantasiosas, pois estamos no terreno das 
experiências de pensamento. O Léo contribuiu com a msg 81848 a destacar 
uma figura (⇐ clique aqui pois a figura não aparece nas páginas web da 
Ciencialist). O Hélio, na msg 81869, também deu a sua sugestão a 
assemelhar-se bastante com uma que eu apresentei há alguns anos e cujo 
esquema está reproduzido abaixo (figura 5), assim como na msg 81872. 

O outro lado da questão: 

http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81900�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81847�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81847�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81860�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81893�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81848�
http://ecientificocultural.com/ciencialist/par_cacel_Leo.gif�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81869�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81872�
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Abaixo estão esquematizadas duas propostas. 1) Na primeira, dois planetas 
oscilam da maneira mostrada na figura 5 e o laboratório permanece em 
repouso (em relação às estrelas fixas) e entre os dois planetas. Não está 
representado o mecanismo utilizado para fixar o laboratório. 2) Na segunda o 
laboratório está também em repouso (em relação às estrelas fixas) e situado 
entre dois corpos imensos, envoltos por uma película comum e constituídos de 
um material fluido de elevada densidade; e tal que esse fluido oscile, através 
de condutos rígidos, caminhando entre um corpo «planetário» e o outro, como 
mostrado na figura 6 abaixo [as figuras 1 a 4 estão na msg 81845 acima]. 

 

 

 

Figura 5 
(gif animado - para visualizar a 

animação clique aqui) 

 Figura 6 
(gif animado - para visualizar a 

animação clique aqui) 

Deixarei de comentar possíveis efeitos colaterais inerentes ao modelo 
representado na figura 6 [se alguém estiver interessado em conhecê-los foram 
relatados na msg 7781, mas são detalhes que podem por ora serem deixados 
de lado]. 

O problema em si: 

Estes exemplos foram imaginados com a finalidade de mostrar que não é tão 
absurda a ideia de se confrontar as duas situações aparentemente 
equivalentes, quais sejam: 

1. Uma em que existe o movimento do laboratório (mhs), por exemplo, em 
relação às estrelas fixas e na ausência de qualquer campo gravitacional 
(vide figuras na msg 81845); 

2. Outra em que existe uma oscilação gravitacional num laboratório em 
repouso em relação às mesmas estrelas fixas (msg atual). 

Se um observador, no interior do laboratório, conseguir distinguir, pela 
experimentação, e sem olhar pela janela, uma situação da outra, o princípio da 
equivalência (PE) terá sido violado. 

Temas a serem discutidos: 

Uma vez apresentado o problema, resumo abaixo a maneira como pretendo 
evoluir na discussão do problema. Cada item retrata uma maneira de abordar o 
assunto e/ou de proceder a uma análise. Sempre que possível essas análises 
serão apresentadas para serem discutidas comparando a situação atual com 
aquela observada no caso mais simples, qual seja, o da carga acelerada 
uniformemente (MRUA) e a contrastar com o campo gravitacional uniforme. 

http://ecientificocultural.com.br/figuras/dialogos/aniosgrav2.gif�
http://ecientificocultural.com.br/figuras/dialogos/aniosgrav1.gif�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/7781�
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1. Verificação da validade do PE para o caso ora apresentado (msg 81845 
e msg atual); 

2. Abordagem do problema de modo análogo àquele observado na queda 
livre em um campo gravitacional uniforme (elevador de Einstein); 

3. Se o problema pode, à primeira vista, ser solucionado utilizando 
exclusivamente a física clássica, porque é que os autores modernos 
preferem as explicações a utilizarem ou a métrica de Minkowski ou a 
teoria quântica?; 

4. Questões relacionadas à onda eletromagnética emitida em cada uma 
das situações, a incluírem a energia da onda e a como esta energia 
pode ou não ser observada nos vários referenciais; 

5. Questões relacionadas ao agente emissor dessas ondas 
eletromagnéticas, qual seja, à carga elétrica em questão, bem como à 
reposição energética, quando for o caso (emissão de energia radiante). 

6. Outros assuntos a serem sugeridos pelos debatedores, agora ou 
durante o calor da discussão. 

O item 1 é simples e sob esse aspecto não há muito o que ser discutido. É 
suficiente generalizar as opiniões já emitidas tanto pelo Belmiro quanto pelo 
Léo para acreditarmos, pelo menos por ora, que o PE deve dar conta desta 
situação. Na situação mostrada na figura 4 (laboratório oscilante), o observador 
(figura 3) e seus equipamentos (sensores, etc.) oscilam junto com a carga não 
sendo possível, desta maneira, detectar a onda. Nas situações gravito-
equivalentes (figura 5 e 6 acima), ao que tudo indica as cargas permanecem 
em repouso no referencial inercial (estrelas fixas) e portanto podemos assumir, 
salvo maior juízo, que não devem emitir ondas eletromagnéticas. 
Consequentemente, em nenhum dos dois casos o observador situado no 
laboratório conseguirá saber se está em uma das situações (oscilação 
propriamente dita) ou na outra (campo oscilatório), corroborando então o que 
diz o PE. 

Um problema interessante surgiu na conversa com os meus botões e foi a 
seguinte: Não poderíamos ter um desses sensores (sugeridos pelo Léo) no 
interior do laboratório mas não fixo ao mesmo? Como no primeiro caso (figura 
4) g é nulo, este sensor irá oscilar tanto em relação à carga quanto em relação 
ao observador e, portanto, acusará a existência de uma onda emitida pela 
carga [Nota: o laboratório deverá ser maior do que aquele representado na 
figura, para que o sensor não bata nas paredes do mesmo]. No segundo caso 
(figura 5 ou 6 acima) o sensor também irá oscilar em relação à carga (pois ele 
estará livre no espaço e sujeito a um campo g variável no tempo), ainda que 
tanto o observador interno quanto a carga permaneçam em repouso. Ou seja, 
este sensor também fornecerá um resultado consistente com o PE. Em teoria 
este sensor irá registrar uma onda eletromagnética que aparentemente não 
existe (*) (seria uma onda virtual?). Esta onda também não será observada por 
nenhum observador externo ao laboratório e que não esteja sujeito aos campos 
gravitacionais considerados (seja por estar fixo às estrelas fixas, seja por estar 
observando a oscilação planetária a uma distância convenientemente 
longínqua). 
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(*) Por ser este um assunto aparentemente inexistente, deixo para que seja 
melhor discutido pelo Hélio , que parece gostar dessas inexistências sob o 
aspecto não quântico. 

Pois bem, vou parar por aqui. Deixarei os demais itens (2 a 5) para reflexões 
futuras. Se alguém quiser se adiantar e tecer considerações a respeito de 
qualquer desses 5 itens, e não apenas do primeiro, fique à vontade para tal. 

 
Msg 81928: O paradoxo no caso da queda livre (aceleração constante). 
Sent: Sunday, April 22, 2012 6:29 PM 
 
Em continuação à msg 81914, irei discutir agora o item 2 lá assinalado, qual 
seja: Abordagem do problema de modo análogo àquele observado na queda 
livre em um campo gravitacional uniforme (elevador de Einstein). 
 
Primeiramente vamos ver como ficaria o problema sob o ponto de vista da 
queda livre em um campo gravitacional uniforme. Neste caso quem acelera a 
carga é o próprio campo gravitacional a ser levado em consideração. 
 
Um observador (1), situado na Terra, observa uma carga elétrica em queda 
livre e, portanto, com movimento uniformemente acelerado e de aceleração g. 
Por questões de simplicidade vamos considerar o campo g constante durante 
todo o trajeto considerado. Como estamos no terreno das experiências de 
pensamento, isto pode ser assumido com relativa facilidade. Os sensores de 
(1) constatarão a emissão, pela carga, de radiação eletromagnética (de acordo 
com a teoria de Maxwell, carga elétrica em movimento acelerado emite 
radiação eletromagnética). Um segundo observador (2) acompanha a carga 
elétrica em sua queda livre. A figura 7 ilustra a situação apresentada. 
 

 
 

Figura 7: Queda livre de uma carga elétrica 
(gif animado - para visualizar a animação clique aqui)  

 
A radiação está aí representada por uma de suas possíveis «frentes de onda». 
Coloquei frente de onda entre aspas pelo fato desta «onda» ser bastante 
atípica. Ao contrário da onda representada na figura 4 (msg 81845), esta 

http://ecientificocultural.com/ciencialist/PE_ql_carga.gif�
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cresce indefinidamente, não se repete, não tem frequência ou, melhor, tem 
frequência igual a zero. 
 
Para o observador (2), e segundo os ensinamentos de Galileu, a carga elétrica 
estará em repouso (ambos caem com a mesma velocidade). Para podermos 
utilizar o princípio da equivalência (PE) da maneira como costuma ser 
enunciado, vamos assumir que este observador (2), a carga elétrica e os seus 
equipamentos de teste, estão no interior de um elevador de Einstein, ou seja, 
(2) não consegue visualizar o exterior. O problema é então um pouquinho 
diferente daquele que vimos anteriormente, ainda que o significado físico seja 
exatamente o mesmo. O PE propõe que não será possível para (2) distinguir a 
sua situação atual (queda livre num campo g constante) daquela que seria 
observada caso ele estivesse no espaço sideral, suficientemente afastado de 
qualquer objeto dotado de massa e num referencial inercial. Para os sensores 
de radiação do observador (2) a carga está em repouso. Logo, e pela teoria de 
Maxwell, os seus sensores não deverão denunciar a emissão pela carga de 
nenhuma radiação eletromagnética. Sem saber que está em queda livre, o 
observador (2) ficará com a nítida impressão de estar numa região do espaço 
onde o campo gravitacional é nulo, e seu equipamento laboratorial não irá 
ajudá-lo a esclarecer o processo. 
 
Vamos procurar imaginar esta radiação como sendo devida ao fato da carga 
elétrica estar emitindo «alguma coisa». Seria esta coisa «algum objeto» 
passível de ser caracterizado mecanicamente? E sendo assim, esta «alguma 
coisa» estaria dotada de energia, no sentido definido em mecânica? A verdade 
é que se formos tentar entender estes ensinamentos eletromagnéticos 
apelando para o mecanicismo (mecanicismo este que vigorava com bastante 
esplendor nos tempos de Maxwell) ou então, o que seria o mesmo, através de 
analogias mecânicas, as coisas não irão se encaixar. Há quem diga que 
Maxwell iniciou sua vida acadêmica como adepto do mecanicismo, mas acabou 
desistindo após ter verificado que o seu eletromagnetismo era irredutível a esta 
ideologia [Comento alguma coisa a esse respeito, se bem que sob um prisma 
diverso, no artigo Similaridades entre Campos de Velocidade e o Campo 
Eletromagnético [⇐ vide Discussão]. 
 
Embora a radiação eletromagnética não seja passível de ser descrita por 
analogias mecânicas no sentido clássico do termo, a verdade é que a teoria de 
Maxwell, devido a esta irredutibilidade, acabou dando origem às duas principais 
teorias «moderna» e que, de uma maneira ou de outra, descambaram para um 
mecanicismo que podemos citar como não clássico, ou não newtoniano (a não 
ser como caso limite). O pai da teoria da relatividade, por exemplo, passou os 
últimos anos de sua vida tentando transformar suas teorias em outra mais 
sofisticada e a se basear na noção de que «tudo é movimento». Quanto à 
mecânica quântica nem há o que falar, basta conferir sua denominação. 
 
Estaria eu tergiversando, ou fugindo do assunto principal? Creio que não. Na 
realidade eu estou discutindo o item 2 apresentado na msg 81914 mas já de 
olho no item 3, qual seja: «Se o problema pode, à primeira vista, ser 
solucionado utilizando exclusivamente a física clássica, porque é que os 
autores modernos preferem as explicações a utilizarem ou a métrica de 
Minkowski ou a teoria quântica?» 

http://ecientificocultural.com.br/ECC3/flettner1.htm#discussao�
http://ecientificocultural.com.br/ECC3/flettner1.htm#discussao�
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Vejam bem: A explicação clássica e a solucionar o paradoxo (aquela 
apresentada pelo Belmiro e pelo Léo) tem a vantagem de ser simples e 
operacional (no sentido de lidar com resultados imaginários mas apoiados em 
uma experimentação coerente com o EM de Maxwell). Não obstante, esta 
explicação fica a desejar ao não ir à raiz do problema, ao não analisar em 
profundidade o que seriam estas radiações eletromagnéticas em si. Alguma 
coisa fica no ar quando seguimos esta linha. A física «moderna» procura ir 
além, ainda que apoiando-se em fundamentos difíceis de serem digeridos (os 
seus postulados). Além do que, estamos frente a um paradoxo relacionado a 
um princípio (PE) que poderia ser pensado como clássico (eu o considero 
assim), mas que chega a dar respaldo a uma dessas teorias da física 
«moderna». 
 
O mecanicismo inerente à física «moderna» nivelou as radiações 
eletromagnéticas ao conceito de fóton, uma partícula elementar de massa não 
nula (a menos que esteja naquela condição proibida pela própria física que a 
define, qual seja, em repouso) e de energia não nula. Esta energia dos fótons 
relaciona-se à frequência f das ondas a eles associadas (E=hf). No caso em 
apreço estamos frente a uma radiação em que f=0. Que dizer do fóton 
equivalente? Existiria? Seria um fóton de energia nula? Seria, sob esse 
aspecto, outro dos famigerados fótons virtuais? Quem sabe? Aceita-se, não 
obstante, a sua existência como tal (energia nula) e após a aplicação de uma 
matemágica quântica razoável, demonstra-se que ele seria captável pelo 
observador (1) mas não pelo observador (2), em acordo com o PE. Os 
relativistas também exercitam a sua matemágica e, no caso, a apoiar-se na 
métrica de Minkowski. Concluem desta maneira que a carga irradia mas o 
observador (2) é incapaz de detectar esta radiação pois carga e observador 
estão «causalmente desconectados». 
 
Para entendermos melhor esta procura por explicações estratosféricas, vamos 
tentar raciocinar classicamente frente à dualidade corpúsculo/onda da física 
«moderna», em especial o que poderíamos chamar por caráter corpuscular da 
radiação. Seja então o análogo mecânico representado na figura 8. Neste caso 
o observador em queda livre tem um equipamento dotado de uma mola e 
capaz de lançar uma bola de massa m numa direção perpendicular à da queda 
livre. 

 



9 
 

Figura 8: Bola lançada por equipamento em queda livre 
(gif animado - para visualizar a animação clique aqui)  

 
Neste caso a energia da mola é transferida à bola. No referencial do 
observador (2) em queda livre, a bola percorrerá um MRU e a energia da 
mesma será E(2)=½mv². No referencial do observador (1) em terra firme, a 
energia com que a bola o atinge será E(1)=½mv’², em que v’ = v’x+v’y. Esta 
energia E’ tem dois termos: um igual a E(1) [pois v’x =v] e outro a corresponder 
à energia cinética ganha pela bola ao trafegar pelo campo gravitacional. 
 
Se esta bola fosse um «fóton clássico», seria de se esperar que ela atingisse o 
observador (1) com uma energia E(1) superior àquela do lançamento, qual 
seja, E(2). Mas neste caso (partícula clássica) ela deveria atingir o observador 
(1) com uma velocidade superior àquela que seria capaz de ser detectada pelo 
observador (2). Ou seja, frente a este reducionismo não há como assumir uma 
natureza corpuscular para a radiação coerente com a ideia (TR) de que a 
velocidade desta radiação pudesse vir a ser igual em módulo nos dois 
referenciais (=c). A saída relativística seria aceitar, de alguma maneira, que o 
observador (2) não consegue detectar este lançamento. E a saída quântica 
seria aceitar que ou este fóton é virtual ou, o que talvez fosse o mesmo, de 
energia zero, e portanto não detectável pelo observador (2); o observador (1) 
porém o detecta por razões matemágico-quânticas e que a própria razão 
desconhece. Este zero está bastante em acordo com o fato de f ser zero (vide 
acima), e portanto E=hf=0, bem como com algumas evidências experimentais 
relacionadas a aceleração de partículas carregadas e aceleradas em campos 
elétricos uniformes (elas não perdem energia em virtude desta aceleração). 
 
A dúvida que me surgiu é se as coisas não poderiam ser diferentes 
raciocinando-se com radiações de frequência diferente de zero (fótons não 
virtuais). Foi aí que me surgiu a ideia de bolar aquelas sofisticações 
(experiências de pensamento) com laboratórios em mhs ou planetas em mhs. 
Ainda não tenho a resposta, mas a minha maneira de aprender é assim, 
matutando sobre questões imaginárias, transcendentais e muitas vezes 
absurdas. E quero crer que mesmo que não chegue a nada com relação ao 
problema em discussão (paradoxo envolvendo o PE) ainda assim poderei 
aprender muito raciocinando em cima dessas ideias absurdas, e quero crer que 
meus leitores idem. 
 
Fico então devendo a discussão da segunda parte relacionada ao item 2 
indexado na msg 81914, conquanto já tenha adiantado alguns tópicos 
referentes ao que pretendia comentar quando fosse discutir o item 3. 
 
 
Msg 81974: O paradoxo no caso MHS equivalente à queda livre (ou na 
oscilação livre). 
Sent: Wednesday, April 25, 2012 7:38 PM 

Em continuação às mensagens 81845, 81914 e 81928 vejamos agora qual 
seria o análogo da situação observada na queda livre (aceleração devida a um 
campo gravitacional uniforme) para o caso da aceleração em mhs. 

http://ecientificocultural.com/ciencialist/PE_ql_bola.gif�
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Neste caso o laboratório também deverá estar «livre» no espaço onde está o 
campo, ou seja, ele não deverá estar fixo a nada. E o campo deverá ser do tipo 
gravitacional oscilante, como mostrado nas figuras 5 ou 6 da msg 81914. O 
laboratório em consideração é aquele que foi apresentado na figura 3 na msg 
81845. A figura 9 abaixo ilustra esta condição. 

 
Figura 9: Oscilação livre em um campo gravitacional oscilante. 

(gif animado - para visualizar a animação clique aqui) 
Vide considerações feitas quando da apresentação da figura 6 (msg 81914) 

Observar que esta situação é diferente daquela vista na figura 6. Naquele caso, 
o laboratório estava em repouso e agora está em um estado que poderíamos 
rotular por «oscilação livre». 

Neste caso uma carga fixa ao laboratório estará em mhs em relação a um 
observador (1) situado em um referencial inercial em relação às estrelas fixas e 
convenientemente afastado do campo oscilante, a ponto de não sentir seus 
efeitos mecânicos [Nota: o observador (1) não está representado na figura]. 
Como a carga elétrica oscila, os sensores do observador (1) irão acusar a 
existência de uma onda eletromagnética com a mesma frequência do mhs 
observado. O observador (2) [aquele que está dentro do laboratório oscilante], 
assim como seus sensores, executam um mhs junto com a carga. Logo, e para 
ele, o centro de massa da carga se apresentará sempre em repouso. 
Consequentemente, e raciocinando-se em termos do EM de Maxwell, os 
sensores não devem acusar a existência desta onda. [Parece-me que tanto o 
Belmiro quanto o Léo concordariam com esta afirmação.] Em virtude disso, o 
observador (2) não conseguirá distinguir esta situação daquela que seria 
observada caso o laboratório estivesse oscilando por razões outras. Aliás, ele 
(2) nem mesmo saberá dizer se está oscilando ou não em relação a um 
referencial inercial. Ou seja, a sensação que ele tem não é muito diferente 
daquela que seria obtida caso estivesse na condição apresentada na figura 6 
(msg 81914) [em repouso e sujeito a um campo gravitacional oscilante]. 

No caso da queda livre a dúvida relacionava-se ao fato do observador (2) não 
conseguir distinguir o seu estado frente a duas possibilidades: 1) estar em 

http://ecientificocultural.com/ciencialist/oscPE.gif�
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queda livre; 2) estar no espaço sideral e na ausência de campos gravitacionais. 
Agora as possibilidades são três: 1) campos gravitacionais oscilantes porém 
com o laboratório em repouso (ou seja, fixo) no referencial inercial (figura 6); 2) 
campos gravitacionais oscilantes e laboratório «livre» (figura 9 acima); 3) 
ausência de campos mas com o laboratório sujeito a acelerações variáveis no 
tempo e de outra natureza (figura 4). 

Nos dois casos (queda livre e caso atual) o observador perde a noção de onde 
estaria um referencial inercial em relação às estrelas fixas. Na queda livre o 
observador tem a sensação de estar num referencial semelhante a este das 
estrelas fixas. Ele será capaz de constatar, por exemplo, a lei da inércia. No 
caso atual (mhs), o observador não sabe se está ou não em repouso em 
relação a este referencial inercial (o das estrelas fixas). Mas mesmo que esteja 
neste «repouso», e portanto naquilo que para nós (que estamos fora do 
laboratório) é um referencial inercial, ele não conseguirá constatar as mesmas 
leis por nós aqui descritas (inércia, etc.). Ele está naquilo que para nós parece 
ser um referencial inercial (pensando-se apenas em termos de movimento), 
mas não concordará que este é de fato um referencial inercial. 

 
Vejam o quanto esse exemplo é importante, se não para o tema proposto 
(paradoxo da carga acelerada), pelo menos para o entendimento de algo que 
raramente chega a ser comentado em física. Sob este prisma, um dos 
ensinamentos que me parece ficar claro através desta sofisticação é o de que 
até mesmo o conceito de referencial inercial é relativo. Já cheguei a comentar 
isto anteriormente, porém num contexto bem diverso do atual e quando me 
referi ao absolutismo newtoniano que, a meu ver, não prega a existência de um 
referencial absoluto mas tão somente a ideia de movimento absoluto. 

Neste caso (laboratório em oscilação) observa-se um absolutismo do 
movimento do mesmo tipo daquele descrito por Newton no caso da experiência 
do balde ou então na experiência de pensamento com globos giratórios. [É 
interessante notar que o mhs pode ser pensado como a projeção de um 
movimento circular e uniforme.] O estar em movimento, a meu ver, é a única 
certeza que o observador (2) consegue inferir. Ele apenas não consegue 
elucidar o agente causal. Em virtude desta incerteza sobre o agente causal, 
dirá o Belmiro: ponto para Einstein e para o PE. E em virtude desta certeza, a 
de estar em movimento, eu digo: ponto para Newton (e para o absolutismo do 
movimento). ;-) 

Mas... já que demos um ponto para Einstein, que dizer da explicação que 
poderia vir a ser dada pelos seus seguidores relativistas com respeito ao 
paradoxo da carga acelerada. Sim, aquela explicação a concluir que o 
observador (2) e a carga estão causalmente «desconectados» e portanto não 
há como o observador detectar a radiação. Neste caso as coisas se complicam 
pois, não sendo o campo g uniforme, irão dizer que o PE não se aplica da 
maneira que estamos supondo. Segundo dizem, o PE é local, isto é, pontual no 
espaço. Consequentemente a matemágica será agora bem mais complicada. 
Mas sem dúvida alguma conseguirão, através de algum raciocínio 
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estratosférico, chegar à mesma conclusão a que chegamos pela via clássica 
sugerida pelo Belmiro ou pelo Léo, ou seja, conseguirão elucidar o paradoxo. 

Que dizer da energia não zero (f≠0) do «fóton» agora irradiado pela carga? 
Bem, deixemos isto para ser melhor discutido no item 4 (conforme indexação 
apresentada na msg 81914), se é que conseguiremos evoluir com respeito a 
esse assunto. Mesmo porque, essa possibilidade de energia zero no caso da 
queda livre não tem sido levada muito em conta em nossas discussões e eu 
nem mesmo consigo localizar onde foi que vi, li ou ouvi esta esquisitice, se bem 
que isto aconteceu por mais de uma vez e em mais de um contexto. E também 
porque, como vimos em mensagens paralelas, esta energia do campo deve-se 
a uma história que não costuma ser muito bem contada e, a meu ver, 
relacionada ao fato do EM de Maxwell ser irredutível ao mecanicismo. 
 
Bem, vou parar por aqui a espera das pedradas. Se conseguir resistir às 
mesmas continuarei, oportunamente, a seguir os itens propostos na msg 
81845. 

 
Msg 81995: Sobre as resoluções apresentadas pelos físicos «modernos». 
Sent: Saturday, April 28, 2012 10:14 AM 

Olá a todos. 

Nesta msg procurarei abordar o tema desta thread (paradoxo da carga 
acelerada) segundo o questionamento apresentado no item 3 da msg 81914, 
qual seja: 

Se o problema pode, à primeira vista, ser solucionado utilizando 
exclusivamente a física clássica, porque é que os autores modernos preferem 
as explicações a utilizarem ou a métrica de Minkowski ou a teoria quântica? 

A esta altura já deve ter ficado evidente que a solução clássica não satisfaz 
totalmente. Se, por um lado, consegue justificar o fato de que o observador que 
acompanha a carga não deve detectar nenhuma onda eletromagnética, por 
outro fica a nos dever o fechamento do balanço energético, algo que chegou a 
ser apontado pelo Belmiro na msg 81937 e debatido nas msgs que se 
sucederam. Manterei o propósito de deixar o assunto energia para que seja 
melhor discutido quando chegar no item 4, o que deverá ocorrer a partir da 
minha próxima msg sequencial. Ficarei por ora com a ideia de que se a energia 
de radiação for zero (carga com aceleração uniforme) o paradoxo estará 
resolvido; caso contrário assumirei que alguma coisa está faltando para que 
possamos fechar o balanço a contento. 

Que dizer então dos artigos a apresentarem resoluções apoiadas nas teorias 
não clássicas (relatividade ou quântica)? Já comentei sobre o caráter 
mirabolante e/ou matemágico inerente a essas resoluções. A bem da verdade, 
esses artigos acrescentam muito pouco à explicação clássica e, quando o 
fazem, fazem a um preço elevadíssimo, e haja ad hocs para tal. Porque então 
complicar? Quiçá para dissimular os próprios engodos inerentes a essas 

http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81937�
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teorias a meu ver ficcionistas. Como se os autores desses artigos 
pretendessem dar a falsa impressão de estarem indo além em mais um tema 
onde, aos olhos deles, a física clássica parece ter emperrado. 

Vou parar por aqui mesmo porque os ciencialisteiros defensores da física 
«moderna» não se manifestaram, então «vamos em frente que atrás vem 
gente». De qualquer maneira, alguma coisa relacionada a esta temática (física 
clássica versus «moderna» acabará surgindo ao discutirmos os itens faltantes. 

 
Msg 81999: Sobre a energia dos campos eletromagnéticos. 
Sent: Saturday, April 28, 2012 8:32 PM 

Nesta msg procurarei abordar o tema desta thread (paradoxo da carga 
acelerada) segundo o questionamento apresentado no item 4 da msg 81914, 
qual seja: 

Questões relacionadas à onda eletromagnética emitida em cada uma das 
situações, a incluírem a energia da onda e a como esta energia pode ou não 
ser observada nos vários referenciais. 

Esse tema é muito vasto e já deu origem a algumas discordâncias entre os 
participantes do debate, a começar pelo caráter «existência da energia». Já 
disse o que penso a respeito da energia como algo a existir no sentido de 
representar um construto de alto nível [vide msg 81973]. Vamos então tentar 
entender o que seria esta energia que estamos levando em consideração e 
que, segundo apontou Maxwell, pode ser abordada sob dois prismas 
diferentes. 

Recentemente o Belmiro e o Léo lançaram opiniões à primeira vista 
divergentes sobre o assunto. Sem entrar muito nos detalhes, eu afirmei (msg 
81958): «São duas visões distintas e dentro de cada uma dessas visões fica-
me a impressão de que um está certo e o outro errado, e vice-versa.» 

Em uma dessas visões fica-nos aquela ideia de carga elétrica como algo 
análogo à massa, e o mesmo se poderia dizer dos polos magnéticos (ou 
cargas magnéticas) ou então dos elementos de corrente elétrica da lei de Biot-
Savart. As leis a associarem o agente causal com o campo que originam são 
todas a levarem em conta um fator do tipo 1/r². Os campos gerados por esses 
elementos agem sobre seus semelhantes (massa com massa e carga com 
carga). 

A energia foi definida em mecânica, creio que por Leibniz, para caracterizar o 
estado de movimento de um corpo. Seria então o que hoje chamamos energia 
cinética (Ec), algo a se conservar nos chamados choques elásticos (condição 
idealizada e limite). O conceito foi expandido para o estudo do movimento de 
corpos influenciados por molas e, posteriormente, para o estudo do 
comportamento de corpos quando situados em campos gravitacionais. 
Verificou-se nesses dois casos a existência de um caráter conservativo e a 
associar-se com a energia cinética. Sempre que um corpo sofre a ação de um 

http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81973�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81958�
http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/81958�
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campo gravitacional, modificando sua energia cinética, consegue-se associar a 
ele uma energia potencial (Ep) e tal que em qualquer ponto do campo a soma 
Ec+Ep permanece constante. Notar que este Ep, assim como o Ec, é uma 
propriedade do corpo e não do campo. No caso gravitacional, por exemplo, é 
frequente utilizarmos a fórmula para esta energia potencial como Ep=mgh, em 
que m é a massa «do corpo», g uma propriedade pontual do campo (no caso 
assumido constante) e h é a distância entre a posição ocupada pelo corpo e 
uma posição conveniente e tomada na direção do campo. Cada corpo colocado 
nesta mesma posição terá uma energia potencial Ep relacionada a sua massa e 
diferente para corpos de massas diferentes. 

Como diz o ditado popular, «uma andorinha só não faz verão». E estes agentes 
dos campos situam-se na mesma categoria das andorinhas. Até mesmo para 
identificar ou notar a existência do campo que produzem precisaremos colocá-
los frente a seus semelhantes. Afim de caracterizar a propriedade do campo 
gravitacional responsável por estas modificações do estado de movimento de 
um corpo, criou-se o conceito de potencial gravitacional V. Optou-se então por 
caracterizar este potencial gravitacional como sendo a energia potencial 
gravitacional por unidade de massa. No caso exemplificado acima seria 
V=Ep/m=gh. Com isto elimina-se o fator que estava caracterizando Ep como 
uma propriedade exclusiva de um corpo com massa m. V é portanto uma 
propriedade exclusiva do campo e a depender do agente do campo (através de 
g) e do ponto de referência (ou seja, a depender da escolha que se faz para o 
local em que h=0). Sob esse aspecto o campo não contém energia (E) mas tão 
somente potencial energético (vejam que a unidade de V é diferente da 
unidade de E). Mutatis mutandis, tudo o que foi dito acima vale também para os 
outros campos (elétrico ou magnético). 

No caso ora em consideração nesta thread, estamos lidando com apenas uma 
carga, aquela que ora está em queda livre, ora em repouso em um campo 
gravitacional, ora em repouso em um referencial inercial e na ausência de 
campos etc. Existindo apenas uma carga, parece sem sentido falarmos em 
energia elétrica desta carga. Pois se ela não está no campo elétrico de 
nenhuma outra carga, a sua energia elétrica é igual a zero. Não obstante, esta 
carga origina um campo elétrico, logo propicia condições para que possamos 
conceber a existência de um potencial elétrico capaz de agir sobre outras 
cargas (que no nosso caso não existem). 

O que foi dito nos parágrafos precedentes é o que se aprende nos livros de 
mecânica e, sob muitos aspectos, propaga-se para o estudo do 
eletromagnetismo. Ao resolvermos a maioria dos problemas a envolverem 
cargas elétricas, correntes elétricas e imãs, tudo isso tem se mostrado válido e 
continuará sendo válido independentemente do que comentarei com respeito à 
outra visão do problema. Antes disso, porém, vejamos algumas características 
inerentes ao eletromagnetismo e a propiciarem que se pense de maneira um 
pouco diversa. 

Imaginem, por exemplo, o campo elétrico ξ produzido pelas cargas localizadas 
nas placas de um capacitor plano-paralelo ideal. A intensidade do campo ξ será 
a mesma em qualquer ponto na região entre as placas. A energia armazenada 
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no capacitor pode ser calculada e, através de considerações matemáticas, 
podemos associar esta energia do capacitor ao campo que determina. 

Para calcularmos esta energia, procedemos como se a energia pertencesse às 
cargas infinitesimais que vão sendo levadas em consideração à medida em 
que carregamos o capacitor. Não obstante, e se ao final do processo 
assumirmos, para conveniência nossa, que esta energia está contida no 
campo, e não nas cargas, poderemos definir aquilo a que se convencionou 
chamar por densidade de energia do campo elétrico ρe e que, para o caso em 
questão, assumiria um valor constante, qualquer que fosse o ponto da região 
entre as placas do capacitor. Não vou detalhar os cálculos porque ele pode ser 
encontrado na maioria dos livros básicos de EM. 

Um estudo análogo pode ser feito para indutores (no caso um toróide) e 
campos de indução magnética β (frequentemente este mesmo β é chamado por 
campo magnético) chegando-se então a definir o que se convencionou chamar, 
também para conveniência nossa, por densidade de energia do campo 
magnético ρm. Para o caso em consideração (toróide) este valor também é 
constante em todos os pontos do campo considerado. 

Os valores obtidos tanto para ρe como para ρm estão representados abaixo: 

 
Densidades de energia elétrica e magnética relacionadas a seus respectivos campos. 

onde εo é a chamada permissividade do vácuo e µo é a chamada 
permeabilidade do vácuo. 

Pode-se demonstrar que as equações obtidas são generalizáveis para casos 
em que os campos não são constantes. Neste caso essas densidades seriam 
diferentes de ponto a ponto, mas as equações seriam as mesmas. 

Que dizer sobre o que afirmei acima com as palavras «para conveniência 
nossa». Seria apenas isso? A maioria dos físicos da atualidade acha que não. 
Ou seja, assumem que a energia pode sim ser pensada como estando contida 
exclusivamente no campo e não na carga que o origina. Neste caso a 
conveniência seria aceitarmos justamente o oposto, haja vista que para a 
maioria das situações isto acaba dando certo. E quase sempre é esta a 
conveniência que acaba sendo levada em consideração. A questão então 
resume-se sempre em adaptar este construto de alto nível (energia) para a 
maneira como o estudo está sendo encarado. 

O primeiro físico a pensar desta maneira (energia do campo e não da carga) foi 
Maxwell. No seu artigo «A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field» lê-
se o seguinte [a tradução é minha e está sujeita a erros – para ler o original em 
inglês clique no link em anexo]: 
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Ao falar da Energia do campo, porém, eu quero ser entendido literalmente. 
Toda energia é igual à energia mecânica, exista ela na forma de movimento 
ou na elasticidade ou em qualquer outra forma. A energia nos fenômenos 
eletromagnéticos é a energia mecânica. A única questão é: Onde ela 
reside? Nas velhas teorias ela reside nos corpos eletrificados, correntes 
elétricas e imãs, na forma de uma qualidade desconhecida chamada 
energia potencial, ou a capacidade de produzir certos efeitos à distância. 
Em nossa teoria ela reside no campo eletromagnético, no espaço que cerca 
os corpos eletrificados e magnéticos, como também nos próprios corpos e 
está em duas formas diferentes, que podem ser descritas, sem lançarmos 
mão de hipóteses como polarização magnética e polarização elétrica mas 
de acordo com uma hipótese bastante provável, como o movimento e a 
tensão de um e apenas um meio. 

[http://en.wikisource.org/wiki/A_Dynamical_Theory_of_the_Electromagnetic_Field/Part_III] 

É interessante notar que através dessa escolha Maxwell continuou a propalar o 
mecanicismo. E que na Introdução deste mesmo trabalho ele ainda aceitava a 
ideia de um éter. Em virtude disso, e ao que tudo indica, para Maxwell a 
energia não estaria no campo propriamente dito, mas no aether que permeia 
este campo. Suas palavras são as seguintes: 

[...] Parece então que certos fenômenos em eletricidade e magnetismo 
levam à mesma conclusão que esses da óptica, isto é, a de que há um meio 
etéreo que penetra em todos os corpos, e é modificado somente no arranjo 
entre suas partes graças a presença desses corpos; que as partes deste 
meio são capazes de serem mantidas em movimento pelas correntes 
elétricas e imãs; que este movimento é comunicado de uma parte do meio a 
outra por forças que surgem das conexões dessas partes; que sob a ação 
destas forças há uma certa submissão a depender da elasticidade dessas 
conexões; e que portanto a energia em duas formas diferentes pode existir 
no meio, uma sendo a energia potencial acumulada nas conexões, em 
virtude da elasticidade. 

[http://en.wikisource.org/wiki/A_Dynamical_Theory_of_the_Electromagnetic_Field/Part_I] 

 

Para checar este apelo a um mecanicismo etéreo, há quem diga que Maxwell 
chegou a propor uma experiência falseadora. A experiência só chegou a ser 
realizada após a morte de Maxwell e acabou recebendo o nome daqueles que 
a puseram em prática: Michelson e Morley. E foi esta mesma experiência, a 
falsear a proposta de Maxwell, quem deu origem à teoria que supostamente 
«salvou» o EM de Maxwell. E digo supostamente porque nada disso que 
Maxwell afirmou faria sentido frente ao conceito que hoje se atribui ao espaço 
desta nova teoria: um ente permeado por um aether matemágico e a comportar 
tão somente uma energia de natureza matemágica. E é só através dessa 
transfiguração que faz sentido dizer que o EM de Maxwell é inerentemente 
relativista, no sentido que se dá hoje à palavra relativista. 

Este falseamento não significa dizer que essa ideia de Maxwell esteja 
totalmente errada mas sim que, se pretendermos conservar um mecanicismo 

http://en.wikisource.org/wiki/A_Dynamical_Theory_of_the_Electromagnetic_Field/Part_III�
http://en.wikisource.org/wiki/A_Dynamical_Theory_of_the_Electromagnetic_Field/Part_I�
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clássico, deveremos repensar não apenas o significado embutido nas 
expressões energia e campo como também nossas concepções a respeito do 
que seja a luz. O importante é perceber que as duas visões continuam a fazer 
sentido. 

Bem, acho que a msg já está de bom tamanho então vou parar por aqui. Este 
foi apenas um ligeiro preâmbulo destinado a que pudesse prosseguir com o 
assunto referido no item 4, a ser apresentado nas próximas mensagens. 

Que venham as pedradas  

 
Msg 82029: Sobre hipotéticos agentes do campo propagando-se pelo 
aether. 
Sent: Tuesday, May 01, 2012 3:18 PM 

Na msg 81999 foram abordadas várias facetas relacionadas à energia e as 
suas relações com os campos eletromagnéticos. Como vimos, às vezes essa 
energia chega a ser pensada como algo inerente à (ou possuído pela ou, 
ainda, residente na) carga elétrica (ou então ao material que está carregado). 
Outras vezes a energia é pensada como algo independente da carga e 
pertencente ao campo que envolve esta carga. Neste segundo caso, não 
chega a haver uma independência absoluta posto que existe um vínculo entre 
a carga e o campo que ela produz, vínculo este a manifestar-se sob vários 
aspectos, seja do ponto de vista da localidade, seja do ponto de vista 
fenomenológico. Destaca-se aqui o fato de a intensidade energética do campo, 
pensado como densidade de energia local, estar na dependência não só da 
intensidade da carga mas também da distância entre a carga e o local onde 
está sendo estimado o valor para essa densidade. Por outro lado, há uma certa 
analogia entre o relacionamento carga-campo e aquele observado existir entre 
uma massa oscilante e a mola que faz a massa oscilar [esta analogia deve ser 
interpretada com certo cuidado e não ao pé da letra]. 

Para alguns (1) haveria um meio etéreo a alojar este campo. Este aether chega 
a ser pensado ora como um meio material (1a), ora como um meio imaterial 
(1b). Neste segundo caso seria como se considerássemos a existência de um 
espaço imaterial como continente e este aether, também imaterial mas de 
existência real, como conteúdo. Existe ainda o aether matemático de Einstein 
(1c) a se contorcer juntamente com o espaço, pois confunde-se com o mesmo. 
(É continente e conteúdo ao mesmo tempo e a retratar o fato de o campo estar 
aderente ao espaço que o contém.) Para outros (2) o campo seria algo 
decorrente da existência de alguma coisa emitida pela carga e de natureza 
material (2a) ou imaterial (2b). Neste último caso (imaterial) seria como que um 
aether imaterial a viajar pelo espaço e a se manifestar como campo. Por mais 
que os físicos «modernos» possam discordar, creio tratar-se de mais uma 
questão ainda em aberto, e as opções são estas que apresentei acima: (1) e 
(2) com suas variedades (a, b e c). 

Vamos agora procurar avançar no questionamento apresentado (início da msg 
81999). 
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A figura 10 ao lado poderia estar representando uma 
bola vermelha com hastes metálicas rígidas e fixas a 
ela. É também uma das maneiras como se costuma 
representar uma carga elétrica com o seu campo 
elétrico, quando a carga está em repouso em um 
referencial inercial [as hastes representariam as 
linhas de força do campo]. O que aconteceria se o 
conjunto bola-hastes entrasse em movimento com 
uma velocidade v constante? 

 

Seriam esses dois processos equivalentes? Figura 10 
 
No caso bola-haste, e para um observador que acompanhe a bola em seu 
movimento, a visão que ele terá será aquela mostrada na figura 10 acima. 
Outro observador, que permaneça em repouso no referencial do início do 
processo, enxergará o sistema como representado na figura 11 abaixo [em 
tonalidade mais clara está representada a posição inicial do conjunto]. Por 
questão de coerência com o que foi apresentado nas msgs anteriores, vou 
chamar o primeiro (aquele que acompanha a bola) por observador (2) e o outro 
(o que permanece em repouso) por observador (1), a mesma convenção sendo 
válida para o caso da carga. 

 
Figura 11 

(gif animado - para visualizar a animação clique aqui) 
 
No caso carga-campo o observador (2) verificará que nada mudou, exceto 
naquele curto período de tempo em que esteve acelerado afim de atingir a 
velocidade v [este assunto será discutido na próxima msg]. Passado este 
efeito, ele continuará representando o campo da carga da mesma maneira 
mostrada na figura 10. 
 
O observador (1) verá a carga em movimento retilíneo e uniforme (MRU). 
Estando a carga em movimento o campo que ele enxerga será outro. Surgirá 
um campo magnético, que não se mostra para o observador (2) e o campo 
elétrico será para ele [observador (1)] de menor intensidade e com uma 
disposição espacial diversa daquela representada na figura 11. O máximo que 
ele poderá dizer com respeito à figura 11 é que ela representa o campo como 
estaria sendo captado pelos sensores do observador (2); ou então dirá que é 
assim que o campo viaja com este observador (2); mas não é o mesmo campo 
que ele constata existir no seu referencial e com os seus próprios sensores. 

http://ecientificocultural.com/ciencialist/carga_mov.gif�
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Pensando-se na energia eletromagnética como algo localizado no campo da 
carga e vinculada à mesma, vejamos como poderiam ser analisados alguns 
aspectos sob o ponto de vista fenomenológico. Estando a carga em repouso, o 
observador (2) poderá imaginar que alguma coisa está se desprendendo da 
carga, ou seja, esta alguma coisa está sendo emitida de maneira contínua e 
isotrópica (igual em todas as direções). Esta alguma coisa não seria o campo 
propriamente dito mas aquilo que poderíamos chamar por agente do campo e a 
viajar da carga para o espaço circunvizinho, seja como algo autóctone, seja 
como uma vibração do aether maxwelliano (vide msg 81999). 
 
Embora este hipotético agente do campo tenha sido assumido como algo que é 
emitido de maneira contínua pela carga podemos, por questão de clareza, 
imaginar a propagação espacial de apenas uma fração discreta desta emissão, 
digamos, aquela a ocorrer a partir de um tempo t e até o tempo t+∆t. Teremos 
então, num gráfico animado e a duas dimensões, a imagem de um anel 
propagando-se para o espaço a partir da carga (em três dimensões este anel 
deve ser pensado como a casca de uma esfera com espessura discreta). A 
espessura do anel (ou da casca) depende apenas do intervalo de tempo ∆t 
considerado e mantém constante. A figura 12 traduz esta imagem 
bidimensional. 

 
Figura 12: Emissão de agentes de campo eletromagnético 
por uma carga em repouso em um intervalo de tempo ∆t. 

(gif animado - para visualizar a animação clique aqui) 

Estando a carga em movimento uniforme (MRU) a situação será agora aquela 
mostrada na figura 13. O anel, pensado apenas como uma figura geométrica, 
será caracterizado de maneira idêntica pelos dois observadores, com a única 
diferença de que para o observador (2) o centro do anel está em repouso e 
para o observador (1) está em MRU, [Estamos frente a uma experiência de 
pensamento e raciocinando com argumentos apontados por Maxwell e, 
portanto, sem levar em consideração argumentos que surgiram posteriormente 
e a caracterizarem o relativismo «moderno»]. A situação é muito semelhante 
àquela observada com o sistema bola-haste das figuras 10 e 11  

http://ecientificocultural.com/ciencialist/campo_emissao_rep.gif�
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Figura 13: Emissão de agentes de campo eletromagnético 
por uma carga em MRU durante um intervalo de tempo ∆t. 

Notar que a carga (em vermelho) está caminhando para a direita. 
(gif animado - para visualizar a animação clique aqui) 

Este fato permite-nos associar a ideia de uma invariância para os agentes do 
campo, ou seja, eles representam algo relacionado ao campo e a não se 
modificar com a simples mudança de referencial. A diferença fenomenológica 
decorre não da modificação dos agentes do campo, mas da maneira como 
esses agentes manifestam seus efeitos em relação à área da superfície dos 
sensores que os detectam. Uma analogia simples poderia ser extraída do efeito 
produzido por um objeto cortante (uma faca por exemplo) lançado no espaço e 
a atingir uma superfície: o efeito (tipo do corte e profundidade do corte) estará 
na dependência não só da orientação da superfície em relação à orientação da 
faca como também das velocidades relativas de ambos. Matematicamente 
essa diferença de efeitos agente-campo parece traduzir-se na funcionalidade 
dos famosos operadores nabla (∇), mas este é um assunto que vai além do 
pretendido nesta exposição. 

No caso em apreço os agentes do campo irão se manifestar para o observador 
(2) [a acompanhar a carga neste MRU] através de um campo elétrico e para o 
observador (1) [aquele que permaneceu em repouso] como um campo misto, 
com componentes elétrica e magnética. Dado o caráter conservativo do campo 
eletromagnético (pensado em conjunto), a fração energética da componente 
magnética que apareceu deve igualar a fração da componente elétrica que 
desapareceu. Como estamos analisando o caso de uma casca esférica a se 
propagar pelo espaço e mantendo a espessura constante, seria o caso de se 
raciocinar com as fórmulas já apresentadas para densidades de energia (msg 
81999). Para os dois observadores, a soma ρe+ρm deve ter o mesmo valor a 
cada instante (conservação da energia) [ainda que de maneira não trivial, isto 
pode ser constatado através do manuseio das equações de Maxwell]. 
 
É importante notar que sob o ponto de vista imaginado quem está viajando 
neste caso não é nem a energia e nem o campo, mas o agente do campo. Para 
o observador (2) a energia está em repouso no espaço e para o observador (1) 
ela está viajando em MRU e juntamente com a carga, podendo ser pensada 
sempre como estando em repouso em relação à carga. Para nenhum dos 
observadores existirá algo a se assemelhar a uma onda eletromagnética, no 

http://ecientificocultural.com/ciencialist/campo_emissao_mov.gif�
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sentido de uma energia que se desprende da carga às custas de outras 
energias pertencentes à carga (como por exemplo a energia cinética). 

Esta msg traz apenas uma continuação do preâmbulo iniciado na msg 81999 e 
destinado a que pudesse prosseguir com o assunto referido no item 4, a ser 
apresentado nas próximas mensagens. 

 
Msg 82077: Sobre a visão ondulatório mecanicista da propagação de 
entidades eletromagnéticas através do aether. 
Sent: Saturday, May 05, 2012 6:42 PM 

Continuando a explorar a ideia de energia pensada como algo inerente ao 
campo (msg 82029), vejamos agora como seria o que chamei visão 1b, qual 
seja: aether imaterial «em repouso no espaço» e a alojar este campo. Durante 
os debates surgiram algumas dúvidas e creio que valerá a pena gastarmos um 
pouco de tempo ou de energia de nossos neurônios para pelo menos 
esclarecer em que implicaria a aceitação desta visão 1b. Com isto irei fugir do 
tema do debate um pouco mais do que estava previsto. 

 
A ideia tem origem na aceitação de luz como «onda» eletromagnética e acabou 
se propagando para a explicação da ação a distância não instantânea, ou seja, 
a como as cargas elétricas ou os imãs reconhecem estarem no campo.de 
outras cargas ou imãs; ou ainda, a como sentem as modificações destes 
campos originadas por seus possíveis movimentos. Este reconhecimento 
precede a emissão de «ondas» eletromagnéticas e nem sempre a emissão 
ocorre de fato. Haveria então algo que, a aceitarmos a visão 1b, poderia ser 
chamado «onda a assinalar acomodações do campo», porém sem irradiar 
energia. Pois bem, é esta «ondas» que está a nos interessar no momento. 

Para que as coisas fiquem claras, vamos pensar inicialmente em algo bem 
mais simples como a onda sonora. O som propaga-se no ar como vibração de 
suas partículas. Uma buzina, por exemplo, transmite a vibração de um 
diafragma para as moléculas do ar e estas vão repassando este efeito para as 
suas vizinhas. O que está sendo transportado no ar não pertence mais à 
buzina, sendo agora propriedade do ar. Se a buzina (vamos chamá-la por fonte 
sonora e abreviar por F) estiver em repouso em relação ao ar, a propagação do 
som dar-se-á de maneira concêntrica (figura 14 à esquerda). Se F estiver em 
movimento retilíneo e uniforme a concentricidade se desfaz e as coisas se 
passam como esquematizado na figura 14 à direita (os pontos em vermelho 
mais claro mostram onde estava F quando emitiu cada uma das cascas 
esféricas e imaginárias). [Afim de aguçar a curiosidade do leitor, diria que esta 
não concentricidade coincide com a observação do que costuma ser chamado 
por efeito Doppler ondulatório] 
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Figura 14: Maneiras como o som se propaga através do ar: 

com a fonte F em repouso (à esquerda) ou em MRU (à direita) 

 
Aparentemente não existe aquela simetria relativística que estamos 
acostumados a observar quando mudarmos o referencial. Se F estiver encima 
de uma plataforma em movimento inercial, F estará em repouso em relação a 
esta plataforma. Não obstante, um observador situado também em cima da 
plataforma, e no mesmo referencial da fonte, poderá verificar que o som 
propaga-se de maneira semelhante àquela apresentada à direita da figura 14, 
como se a fonte estivesse em movimento. E de fato está, só que está em 
movimento não em relação ao observador, mas em relação ao ar que é o meio 
onde a onda se propaga. E é este o referencial que importa caso queiramos 
observar a concentricidade da propagação do som, qual seja, um referencial 
fixo ao meio onde a onda se propaga. 

Imagine agora a fonte F no interior de um trem fechado e viajando em MRU em 
relação a um referencial inercial. Nestas condições o ar viaja juntamente com o 
trem. Se a fonte estiver em repouso ou em movimento em relação ao trem, a 
imagem que fazemos para a propagação do som será idêntica àquelas 
mostradas na figura 14 para um observador que esteja no interior do trem. Um 
observador em repouso em relação à Terra poderá não ouvir o som (trem 
fechado), mas se fosse possível a ele «enxergar» as ondas sonoras interiores 
ao trem, ele iria ver algo quase idêntico àquela imagem mostrada na figura 13 
(⇐ clique aqui para ver a figura), no caso em que F está em repouso em 
relação ao trem, e portanto em MRU em relação ao observador externo. 

Tentemos agora entender o que há de análogo entre as ondas sonoras 
propagando-se no ar e as «ondas» eletromagnéticas propagando-se em um 
aether imaterial. E vamos também aceitar a ideia de que as «ondas a 
assinalarem acomodações de campos eletromagnéticos» sejam do mesmo 
tipo, ainda que não transportem energia. 
 
À primeira vista parece que a figura 14 se encaixaria bem com a ideia de 
«onda» eletromagnética. Pergunto então: Este aether está em repouso em 
relação a que referencial inercial? É importante saber pois as imagens das 
ondas seriam diferentes em cada caso. Ora serão concêntricas em relação à 
carga (figura à esquerda), ora não (figura à direita). 
 
Um dos arranjos provavelmente especulado por Maxwell parece ter sido aquele 
em que o aether estaria em repouso em relação a algum referencial universal, 
quiçá absoluto a exemplo daquele correspondente às estrelas «fixas» de 
Newton. Em assim sendo a Terra, em seu movimento através do espaço 
sideral, poderia ser pensada como aquela plataforma móvel descrita acima. As 
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«ondas» eletromagnéticas observadas aqui na Terra não poderiam então ser 
concêntricas, o que implicaria em que deveriam ter velocidades diferentes 
conforme a direção e sentido de propagação. Dois observadores situados em 
lados opostos da fonte desta «onda» e na direção do movimento da Terra, 
deveriam medir velocidades diferentes para a propagação destas «ondas». 
Para checar esta possibilidade Maxwell sugeriu esta medida, o que foi feito 
vários anos após, quando Maxwell não estava mais entre nós. Maxwell 
portanto não chegou a comentar os resultados da experiência a falsear esta 
sua ideia preferida. A experiência a que me refiro é à famosa experiência feita 
com o interferômetro de Michelson e Morley e a comprovar haver aqui na Terra 
a concentricidade da propagação da luz, em relação à fonte. 
 
Por um lado, a luz exibe o efeito Doppler, característica da não concentricidade 
ondulatória para fontes em movimento; por outro exibe o efeito Michelson-
Morley, a caracterizar esta concentricidade. Estaríamos frente a um novo 
paradoxo?  
 
A primeira coisa que se pensou a respeito na época foi a de que o aether 
estaria fixo à Terra e, neste caso, estaríamos como que viajando no que 
poderíamos considerar «um trem fechado», para estabelecermos a analogia 
com o caso discutido acima para o som. Mas a coisa não era tão simples 
assim. Mesmo porque, se o aether está fixo em relação à Terra, que dizer de 
uma plataforma em MRU e viajando em cima de trilhos de trem e, portanto, em 
movimento em relação a este referencial fixo à Terra? Não sei dizer se esta 
possibilidade chegou a ser aventada mas, ao que tudo indica, parece haver 
argumentos teóricos a nos permitirem concluir que a concentricidade seria 
mantida, mesmo nesta plataforma. Em resumo: «O aether, que foi criado para 
sustentar a teoria ondulatória da luz, estava atrapalhando-a tremendamente.» 
 
Se é difícil aceitar esta «onda» eletromagnética como idealizada por Maxwell, 
que dizer daqueles componentes e que parecem existir (acomodações do 
campo) mesmo antes da «onda» se manifestar como tal? A ideia de hipotéticos 
agentes ondulatórios a viajarem por estes campos eletromagnéticos, e sob esta 
visão 1b, parece-me bastante complicada, senão impossível. 
 
Esta mesma dúvida pode ser apresentada de outra maneira. O questionamento 
seria: A carga em repouso ou em MRU estaria emitindo alguma coisa para este 
meio etéreo de maneira análoga àquela efetuada por uma fonte sonora quando 
emite energia vibratória para o ar? [Obviamente esta alguma coisa não seria 
energia, pois a carga não está sendo acelerada.] Ou haveria emissão apenas 
quando ocorre a produção de «onda» eletromagnética, e neste caso com 
emissão de energia? 
 
Bem, o problema está apresentado. Só não vejo a solução, seja por esta visão, 
seja pelas demais a assumirem um aether em repouso. Que dizer então da 
visão 1c (aether matemático)? 
 
Vejo com muitíssimas ressalvas. Constatado o que acabou se transformando 
em óbvio, qual seja, o fato de que a «onda» eletromagnética não pode ser 
pensada como uma onda mecânica (a exemplo da onda sonora), uma das 
saídas seria abandonarmos a ideia de onda eletromagnética. E o mesmo 
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poderia ser dito com relação a essas «ondas» de acomodação dos campos 
eletromagnéticos. Restar-nos-iam então as possibilidades 2a e 2b relatadas na 
msg 82029, a da existência de um aether a viajar pelo espaço e a se 
manifestar como campo. Haveria aí como compatibilizar o encontro do efeito 
Doppler associado ao encontro do efeito Michelson-Morley. Em dúvida vide 
msg 82050 [O efeito Doppler e as teorias de emissão - Apêndice ao final desta 
série de msgs]. 
 
A outra saída seria através de uma concepção ad hoc e a sacramentar, através 
de um postulado, a justificativa para a concentricidade observada na 
propagação dessas «ondas». Estou falando do postulado da constância 
absoluta da velocidade de propagação dessas «ondas», ou seja, algo a 
independer do referencial. Coisa jamais vista na física de todos os tempos, de 
Aristóteles até 1905, e jamais vista a partir de então, em outras condições que 
não esta. 
 
A afirmação de que a teoria de Maxwell é inerentemente relativista (no sentido 
moderno do termo), apoia-se em meias verdades. Apoia-se na opção por esta 
saída a conservar a elegância matemática da teoria de Maxwell mas a se 
contrapor a quase todas as ideias que Maxwell procurou expressar em 
linguagem matemática e que só não chegou a concluir por obra do acaso: 
faleceu antes de conhecer o resultado de muitas dentre as experiências que 
sugeriu para que fossem feitas. 
 
O problema é que a matemática inerente ao EM de Maxwell nos leva a certas 
situações aparentemente sem saídas, como as que tenho apresentado de 
maneira light [sem me aprofundar muito] no decorrer dessas discussões. O 
interessante é que Maxwell deixou implícito em seu trabalho ter plena 
consciência dessas dificuldades e em nenhum momento apelou para a 
matemágica. Simplesmente ficou, tal e qual suas «ondas», oscilando ora entre 
a aceitação de um aether mecanicista, ainda que imaterial, ora a procura por 
novas saídas. Aceitar o resultado da experiência de Michelson-Morley e 
pretender conservar a ideia de «onda» eletromagnética como definida por 
Maxwell (mecanicista em essência) seria, a meu ver, o mesmo que negar o 
principal legado de Maxwell. 
 
O problema está apresentado e ficarei no aguardo das pedradas. Vou apenas 
aproveitar a deixa para concluir a mensagem com mais duas dentre as citações 
de Maxwell, agora extraídas de seu livro «A Treatise on Electricity & 
Magnetism», Vol. 2. 
 
********** início da citação ********** 

 
p. 432  
In the theory of electricity and magnetism adopted in this treatise, two forms of 
energy are recognised, the electrostatic and the electrokinetic (see Arts. 630 
and 636), and these are supposed to have their seat, not merely in the 
electrified or magnetized bodies, but in every part of the surrounding space, 
where electric or magnetic force is observed to act. Hence our theory agrees 
with the undulatory theory in assuming the existence of a medium which is 
capable of becoming a receptacle of two forms of energy. 
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Tradução:  
Na teoria da eletricidade e magnetismo adotada neste tratado, duas formas de 
energia são reconhecidas, a eletrostática e a eletrocinética (vide Arts. 630 e 
636), e estas são supostas se situarem não apenas nos corpos eletrificados ou 
magnetizados, mas em toda parte do espaço circunvizinho onde a força elétrica 
ou magnética está em ação. Consequentemente a nossa teoria concorda com 
a teoria ondulatória ao assumir a existência de um meio que é capaz de se 
tornar um recipiente para essas duas formas de energia. 
Após discutir várias teorias contemporâneas, Maxwell conclui o último capítulo de seu 
Tratado (Action at a distance) com as seguintes palavras: 

p. 493  
Hence all these theories lead to the conception of a medium in which the 
propagation takes place, and if we admit this medium as an hypothesis, I think it 
ought to occupy a prominent place in our investigations, and that we ought to 
endeavour to construct a mental representation of all the details of its action, 
and this has been my constant aim in this treatise. 

Tradução:  
Consequentemente todas estas teorias nos levam à concepção de um meio no 
qual a propagação acontece e se nós aceitamos este meio como hipótese, eu 
acredito que ele deva ocupar um lugar de destaque em nossas investigações, e 
tal que nós deveríamos nos empenhar para construir uma representação 
mental de todos os detalhes de sua ação, e este objetivo foi perseguido de 
maneira constante neste tratado.

 

********** final da citação ********** 

 

Msg 82113: Sobre a onda eletromagnética emitida por uma carga com 
aceleração constante. 
Sent: Tuesday, May 08, 2012 12:17 AM 

Vejamos agora como ficaria o campo eletromagnético de uma 
carga elétrica inicialmente em repouso em um referencial 
inercial [ponto A (figura 15)] e tal que no tempo t = 0 a carga é 
acelerada por uma força constante e a agir numa dada direção 
e sentido (no caso da figura, na vertical e para cima) até o 
tempo t′, quando ela passa pelo ponto A′. No tempo t′ a força 
cessa e a partícula persiste em movimento agora com 
velocidade constante v. A partícula continua sendo observada 
em MRU até um tempo t″ quando ocupa a posição A″. 

 

 

Figura 15 

Como se comporta o campo elétrico desta carga para um observador (1) que 
permanece em repouso no referencial inercial primitivo? E para o observador 
(2) que acompanha a carga em todo o seu percurso? Vejamos primeiramente 
este segundo caso [observador (2)]. 
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Certos ou errados, a verdade é que a esse respeito já entramos em acordo 
aqui na Ciencialist [vide a minha msg 81914 e outras escritas pelo Belmiro e 
pelo Léo nesta mesma ocasião]. Ou seja, estamos supondo que o equipamento 
laboratorial utilizado pelo observador (2) não irá detectar diferenças no campo 
elétrico antes, durante ou após a aceleração. Esta suposição não é gratuita 
mas apoia-se na interpretação que fizemos da teoria de Maxwell. 

O campo então aparecerá para o observador (2) situado no referencial da 
carga e no tempo t″, como mostrado na figura 16 abaixo. As circunferências em 
verde delimitam anéis onde está representado, de fora para dentro: 1) o campo 
que teria sido gerado pela carga antes do tempo t = 0 (ANTES da aceleração); 
2) entre os tempos t = 0 e t = t′ (DURANTE a aceleração); e 3) entre os tempos 
t = t′ e t = t″ (APÓS a aceleração). Notar que não há diferenças significativas 
entre os campos dessas três regiões, e as linhas de campo são sempre 
retilíneas, contínuas e sem quebras. O campo é idêntico àquele que seria 
observado se a carga tivesse permanecido em repouso. 

 
Figura 16: Distribuição espacial do campo elétrico 

no referencial fixo à carga e no tempo t'' referido no texto. 

Para o observador (1), que permanece em repouso e que, portanto, constata a 
aceleração da carga, as coisas serão bem diferentes. O campo elétrico neste 
referencial não será o mesmo de quando a carga estava em repouso, a não ser 
naquela região a corresponder ao ANTES da aceleração (antes do tempo t = 
0). Após o tempo t = 0 o campo elétrico aparecerá contorcido (linhas curvas) 
até mesmo na fase APÓS a aceleração cessar, pois neste referencial a carga 
estará em MRU. O Belmiro (msg 82034) descreveu em detalhes como este 
contorcionismo poderia ser imaginado, para o caso do MRU. 

Não obstante o observador (1) poderia, num esforço de imaginação, tentar 
sobrepor aquela imagem do campo que ele tinha, quando a carga estava em 
repouso [e que era a mesma notada pelo observador (2)], com aquela que ele 
imagina estar sendo notada agora, no tempo t″, pelo observador (2). Ciente de 

http://br.groups.yahoo.com/group/ciencialist/message/82034�
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que após o tempo t′ a carga está em MRU, assim permanecendo até o tempo 
t″, será suficiente para ele delimitar, no gráfico, a área com centro em A′ e a 
corresponder a este intervalo de tempo [vide o círculo central da figura 17 
abaixo]. Nesta área o campo será o mesmo observado para uma carga em 
repouso, ainda que a área cresça no decorrer do tempo (para t > t″) e o centro 
(local da carga em t′) também não esteja mais onde estava no início do 
processo (A). Falta estimar como seria o campo no anel intermediário (entre 0 
e t′). Aí está ocorrendo uma aceleração, logo a imagem do campo não chega a 
ser tão óbvia como nos casos precedentes. Não obstante, pode-se pensar em 
unir as linhas de campo da área a corresponder a carga em repouso (a mais 
externa) com aquela a representar agora a carga em MRU (a mais interna) 
através de uma reta. A reta se justifica pelo fato de a aceleração, neste caso, 
ter sido constante. 

  

Figura 17: Imagem hipotética assumida pelo 
observador (1) segundo as teorias 

ondulatórias. 

Figura 18: Idem à figura anterior porém 
segundo as teorias de emissão. 

A figura 17 corresponde àquela que costumeiramente aparece nos livros 
didáticos [por exemplo, o de EISBERG e LERNER]. Raramente os autores 
comentam o fato de que o campo elétrico, visto desta maneira, não existe em 
momento algum para nenhum dos observadores que estamos levando em 
consideração. Cheguei a comentar isto para o caso do MRU na msg 82029. 
Apesar deste campo não existir desta forma, esta hipotética imagem chega a 
ser bastante útil do ponto de vista didático, ao retratar que alguma coisa deve 
estar se propagando para o espaço a partir da carga e em virtude da mesma 
ter entrado em movimento. 

Na construção da figura 17 está implícita a suposição de que esta alguma coisa 
emitida pela carga se propaga através de um meio etéreo e, portanto, propaga-
se concentricamente a partir do ponto em que foi emitida. Esta circunferência 
não acompanha a movimentação da carga e o seu centro permanece em 
repouso no referencial inicial [aquele onde está o observador (1)]. Note que a 
circunferência menor, na figura 17, tem seu centro no ponto A′ [para 
reconhecer os pontos considerados vide a figura 15 acima]. 
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A imagem correspondente para o caso das teorias de emissão é aquela 
apresentada na figura 18. Notar que esta alguma coisa que, no caso dessas 
teorias, pode ser denotada por agente do campo, propaga-se também em 
circunferências concêntricas, porém a acompanharem a carga. Na figura 18 a 
circunferência menor tem seu centro no ponto A″. Mais detalhes a esse 
respeito foram apresentados na msg 82050 [O efeito Doppler e as teorias de 
emissão]. 
 
Em nenhum dos dois casos (figuras 17 e 18) foram efetuadas correções 
relativísticas. No caso da figura 17 (onda eletromagnética) poderia se pensar 
nas famosas correções relativísticas da física «moderna»; no caso da figura 18 
as correções passíveis de serem feitas dependem da teoria de emissão que 
estiver sendo levada em consideração (em especial no que diz respeito a c 
variar ou não com a velocidade v da fonte em relação a um possível referencial 
absoluto). 

A área mais externa, a corresponder ao antes da aceleração, nada mais é 
senão um resquício do campo da carga em repouso e que ainda existe no 
tempo em que a imagem foi idealizada (tempo t″). No decorrer do tempo (t >> 
t′) esta área tende a desaparecer. 

Na área interna existe o campo que o observador (1) estima estar sendo visto 
pelo observador (2) após a carga deixar de ser acelerada (após t′). Este campo 
é idêntico ao anterior, mas muda de posição à medida que a carga se move. O 
centro desta área varia conforme a teoria que está sendo levada em 
consideração. Nos dois casos, e no decorrer do tempo, esta área tende a 
ocupar todo o espaço a envolver a carga (t >> t″). 

A área intermediária corresponde ao campo gerado pela carga durante o 
período em que ela esteve sendo acelerada (entre t = 0 e t = t′). Como vimos 
acima, esta área é construída unindo-se retilineamente (no caso de aceleração 
uniforme) as linhas de campo das outras duas áreas, ficando nítida a quebra 
dessas linhas. Esta é a área onde podemos dizer estar situada a onda 
eletromagnética e cuja existência pode, pelo menos em teoria, ser assumida 
como constatável pelo equipamento laboratorial do observador (1). 

Retornamos agora ao ponto de partida, ou seja, aquele do início de nossas 
discussões . Renovo então as perguntas: Poderia existir uma onda 
eletromagnética para um observador e não para o outro? Esta onda que 
estamos aceitando existir em virtude de se manifestar para pelo menos um dos 
observadores [o observador (1) no caso], contém energia? 

Se a resposta for sim podemos pensar que esta energia está no espaço, a 
espera de ser capturada como tal pelo equipamento laboratorial do observador 
(1) e sem que ele retire nada do movimento da carga, que conservará o seu 
MRU embalada pela inércia. De onde surgiu esta energia? Sim, porque se a 
aceleração da carga deu-se às custas do fornecimento de energia mecânica 
pelo observador (1), esta mesma energia poderá retornar ao sistema pela 
desaceleração da carga. Ou não? 
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Se a resposta for não, que dizer de uma onda eletromagnética de conteúdo 
energético nulo? Seria isto possível? Bem, até prova em contrário parece ser 
esta a opção que nos resta aceitar. O Belmiro (msg 82025) parece já ter 
concordado, por razões que eu ainda não entendi muito bem, com a ideia de 
uma onda eletromagnética de conteúdo nulo. A literatura está repleta de 
explicações bem mais cabeludas do que essa, às vezes até mesmo paradoxais 
Já citei um artigo muito bom a discutir este assunto mas não custa nada repetir: 
Does A Uniformly Accelerating Charge Radiate?. Interessante a meu ver é 
constatarmos neste artigo o contraste dos posicionamentos assumidos por 
Feynman e Barut e a deixar patente que uma matemática mal fundamentada 
(ou a apoiar-se em uma teoria física com alicerces frágeis) seria capaz de 
demonstrar, e de maneira «inquestionável», até mesmo a existência de Papai 
Noel.  

Parece-me ter ficado claro, através do que aqui já discutimos, que não é o PE 
quem está sendo colocado na berlinda pelo paradoxo da carga acelerada, mas 
sim o eletromagnetismo como um todo, a incluir as aberrações que gerou (TR e 
MQ). O PE, interpretado através de uma visão clássica, e até mesmo a incluir a 
chamada versão forte (a incorporar uma gravitação clássica) parece-me ter 
vindo para ficar. O mesmo não posso dizer de EM, TR e MQ. Alguma coisa 
deve ser modificada, e com urgência, no eletromagnetismo; e não tenho 
dúvidas de que nem a TR nem a MQ sobreviveriam a este impacto. 

Espero agora ter justificado o fato de ter complicado o problema com a 
introdução de um mhs. Pois até prova em contrário, a onda eletromagnética 
produzida por uma carga em mhs deve transportar energia, e o Hertz que o 
diga. 

Mas se um observador em mhs junto com a carga também não consegue 
detectar esta onda, como já foi assumido por muitos aqui na Ciencialist, isto por 
um lado significa a salvação do PE; mas, por outro, o problema parece persistir 
através de uma de suas facetas. Como justificar a existência de energia no 
espaço de um dos observadores, e a tornar-se independente da carga que a 
emitiu, se no espaço do outro observador não existe nada equivalente? Será 
que a única maneira seria apelarmos para a desconexão causal da relatividade 
«moderna» (apud Minkowski)? 

Bem, essa é uma outra história e que deixarei para comentar na próxima msg.  

 

Msg 82129: Sobre a onda eletromagnética emitida por uma carga em 
MHS. 
Sent: Tuesday, May 08, 2012 12:17 AM 

Pelo menos sob o meu ponto de vista, o paradoxo da carga acelerada, para o 
caso da aceleração constante, deixou algumas dúvidas relacionadas à teoria 
eletromagnética que ora estamos aceitando como correta. Mas o princípio da 
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equivalência (PE) resistiu com galhardia. Vejamos agora o caso de acelerações 
não constantes. 

A carga em MHS parece-me ser o caso ideal, porque a «onda» 
eletromagnética que é aí produzida é exatamente igual àquela descrita nos 
livros didáticos. Corresponde à «onda» que, em teoria, é produzida nos 
«osciladores» de Planck (*); ou então, e na prática, no equipamento utilizado 
por Hertz (onda esta que acabou sendo conotada por hertziana). 

(*) Osciladores de Planck seriam, por exemplo, os elétrons a 
oscilarem em MHS no modelo de átomo em pudim de passas de 
Thomson. 

Espera-se neste caso a constatação de um freamento da carga, sendo 
necessário o fornecimento contínuo de energia mecânica se quisermos manter 
o MHS. Este freamento corresponde ao que é chamado por reação de 
radiação. Parece não haver dúvidas de que a carga converte parte da energia 
mecânica que está sendo fornecida continuamente a ela em energia 
eletromagnética. Esta energia é transmitida para o espaço na forma do que se 
convencionou chamar «onda» eletromagnética. Esta energia eletromagnética 
pode, em teoria, ser totalmente captada por equipamentos especiais situados 
no referencial do observador (1) em repouso. 

O observador (2), que acompanha a oscilação da carga, «enxerga» o campo 
elétrico como se a carga estivesse em repouso. A disposição do campo é igual 
àquela observada na figura 16 da msg anterior, obviamente sem as 
circunferências temporais (verdes). Os equipamentos deste observador não 
conseguem identificar a «onda», logo não será possível captar esta energia 
que existe apenas em outros referenciais. Percebam, no entanto, que isto é o 
que seria de se esperar utilizando-se o princípio da equivalência. Este dado por 
si só não é paradoxal pois compatibiliza-se com a conservação de energia. 
 
A onda eletromagnética transmite portanto uma informação que não se mostra 
para o observador (2), a exemplo do que acontecia no caso mais simples 
(carga em queda livre ou equivalente). Outra parte da energia mecânica 
fornecida para manter o MHS é transformada em calor (*) e esta sim, pode ser 
evidenciada nos dois referenciais. Isto não acrescenta muita coisa pois o 
observador (2) sente a oscilação, logo ele sabe o que está ocorrendo com ele, 
devendo saber também que uma onda eletromagnética está sendo emitida, 
podendo ser captada em outros referenciais. Este calor liberado serve apenas 
como uma informação adicional. O observador (2) somente não sabe a causa 
desta oscilação, ou seja, se é de natureza mecânica ou gravitacional.  

(*) Em se tratando de uma experiência de pensamento, poderíamos 
pensar em uma carga assentada em material supercondutor. A 
emissão desta onda retrataria, neste caso, um processo ideal, ou 
seja, com irradiação zero de calor. 

Restaria apenas explicar a questão relativística sob o ponto de vista do 
observador (2). Mas isto já foi comentado na msg 81974. O que foi dito lá é, a 
meu ver, mais do que suficiente para evidenciar a importância epistemológica 
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da versão MHS do paradoxo da carga acelerada. Não só para o 
eletromagnetismo mas para toda a física. E, com efeito, a física «moderna» 
está fortemente enraizada na aceitação do EM de Maxwell. Coerentemente 
com esta aceitação e ao fato da física clássica não conseguir explicar 
determinadas experiências (Michelson-Morley e radiação do corpo negro), 
optou-se (*) pela negação do relativismo clássico. 

(*) Esta opção está explícita no livro que Einstein escreveu em 
parceria com Infeld. 

A versão MHS do paradoxo serve para, seguindo as regras estabelecidas por 
Maxwell, constatar-se a fragilidade do próprio conceito de referencial inercial, 
haja vista que ele acaba se mostrando para nós como um conceito relativo. 
Que dizer então da relatividade «moderna» que apoia-se fortemente neste 
conceito relativo? Conseguiria esta mesma relatividade associar-se à ideia de 
movimento absoluto? Pois, a meu ver, o estar em movimento absoluto é uma 
das poucas (senão a única) certezas que o observador (2) consegue extrair 
desta experiência [para mais detalhes vide a msg 81974]. É neste sentido que 
eu digo que alguma coisa deve ser modificada no EM de Maxwell, afim de que 
ele consiga se compatibilizar por um lado com as certezas que ele próprio nos 
impõe e decorrentes da aplicação de seus ensinamentos básicos (a teoria 
eletromagnética de Maxwell propriamente dita); e, por outro lado, com as 
dúvidas surgidas quando se expande este eletromagnetismo, no sentido de 
tentar explicar o que seriam essas ondas eletromagnéticas que temos discutido 
(ou seja, quando se leva em consideração também a teoria eletromagnética da 
luz de Maxwell). Sim, porque a primeira é uma teoria completa, no sentido 
epistemológico do termo, enquanto a segunda, para citar uma expressão 
popular, é uma teoria que «corre por fora» e que sequer chegou a ser 
concluída por Maxwell. Surge nos quatro últimos capítulos de seu Tratado 
quase como um Apêndice. E esta teoria não chegou a ser concluída 
justamente porque faltou a Maxwell dados experimentais que seriam 
exatamente aqueles observados por essas experiências citadas acima e a se 
incompatibilizarem com a física clássica. 

Bem, dou por encerrada minhas argumentações no que diz respeito ao item 4 
da proposta original (temas a serem discutidos - vide msg 81914). Resta 
apenas mais um item, qual seja: 5) Questões relacionadas ao agente emissor 
dessas ondas eletromagnéticas, qual seja, à carga elétrica em questão, bem 
como à reposição energética, quando for o caso (emissão de energia radiante). 
A rigor faltaria apenas a primeira parte (questões relacionadas ao agente 
emissor) pois o problema da reposição energética surge apenas como um 
assunto paralelo além do que já a ser aqui comentado. O que falta será então 
tema da próxima msg sequencial. 

 

Msg 82138: Questões relacionadas ao agente emissor das ondas 
eletromagnéticas. 
Sent: Thursday, May 10, 2012 11:36 PM 
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A teoria de Maxwell encara o eletromagnetismo como algo passível de ser 
descrito através do que foi chamado fluido elétrico, resquício da teoria de 
Coulomb. Sob esse aspecto assemelha-se à mecânica dos fluidos. Na época 
de Maxwell os autores estavam divididos entre aqueles a aceitarem a ideia de 
dois fluidos elétricos (positivo e negativo) e aqueles a aceitarem a ideia de um 
único fluido. Isto está exposto nos artigos 36 e 37 do capítulo I do Tratado de 
Maxwell. Esta dualidade não deve ter criado grandes empecilhos para o 
desenvolvimento da teoria pois como o próprio Maxwell afirmou, os aspectos 
básicos seriam quase os mesmos, com apenas uma exceção: na teoria de um 
fluido, um dos caracteres (positivo ou negativo) seria inerente à matéria 
ordinária, enquanto o outro consistiria no fluido propriamente dito. Isto é o que 
aceitamos nos dias atuais, embora cientes da existência de partículas 
elementares [no caso da mecânica dos fluidos sabemos também que o 
hipotético fluido está, na realidade, constituído por moléculas]. O caráter 
positivo, que hoje atribuímos como devido aos prótons, está quase sempre 
aprisionado à matéria que constitui o elemento portador da carga. O caráter 
negativo (devido aos elétrons), por outro lado, consegue se libertar da matéria 
e, quando em excesso, se distribui na periferia dos corpos, dando condições 
para que possamos considerá-los como elementos do fluido elétrico de 
Maxwell. 
 
A carga elétrica negativa poderia então ser 
representada, em um corte bidimensional, como 
exposto na figura 19. As bolinhas vermelhas aí 
representadas estão em acordo com a ideia que os 
físicos modernos fazem de um elétron, qual seja, uma 
partícula dotada de uma estrutura semelhante à do 
fluido imaginário e que compõe a camada onde 
estaria alojado o fluido elétrico. Para o que será aqui 
discutido, vamos aceitar essa ideia.  

Figura 19 
 
Sabemos hoje que o fluido elétrico negativo está constituído por elétrons 
dotados de massa. Se este fluido não estiver colado na matéria sede da carga 
elétrica, e tudo indica que não está, é de se esperar que ele se sujeite à lei da 
inércia. Assim sendo, e da mesma maneira como a rotação da Terra produz o 
fenômeno denominado maré, é de se esperar que uma carga elétrica negativa, 
ao ser acelerada apresente algum efeito equivalente. 
 

 

 
Figura 20 

Se a carga estiver oscilando em mhs, como aquela 
encontrada no laboratório oscilante da msg 81845 
(figuras 3 e 4), sua estrutura deverá se modificar no 
decorrer do tempo, e da maneira mostrada na figura 
20 ao lado. O mesmo deverá ocorrer se o laboratório, 
com a carga fixa a ele, for colocado em campos 
gravitacionais oscilantes, como aqueles apresentados 
nas msgs 81914 (figuras 5 e 6) e 81974 (figura 9). 

Que dizer então das cargas positivas? Bem, do ponto 
de vista fenomenológico o processo é um pouco mais 
complicado. Pensemos antes em um corpo condutor e 
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(gif animado - para 
visualizar a animação Ctrl-

clique aqui) 

neutro, ou seja, aquele em que a quantidade de 
prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. 
O que aconteceria caso ele fosse colocado a oscilar 
em MHS? 

 

Três anos após a descoberta dos elétrons Drude (1900) sugeriu que os 
elétrons de valência de um metal neutro estariam livres para circular pelo 
metal. Apesar da teoria de Drude ser bastante questionada nos dias atuais, a 
ideia de que os elétrons de valência se liberam com extrema facilidade 
permaneceu, haja vista ter sido verificada experimentalmente: experiência de 
Tolman e Stewart (1910). Uma experiência mais recente, também de Tolman e 
al. (1922), está acessível para leitura dos internautas. Será suficiente clicar 
aqui. 
 
Nestas condições, aquela imagem observada na figura 20 ocorre também em 
corpos neutros e o fluido a oscilar seria aquele correspondente aos elétrons de 
valência. Ou seja, um corpo metálico neutro e oscilante deve também produzir 
onda eletromagnética. 

No caso de uma carga positiva, o excesso é de prótons e não de elétrons. Mas 
neste caso os elétrons de valência, ao entrarem nesta oscilação, vão 
neutralizando a região para onde se dirigem e vão acentuando a positividade 
da região de onde partem. Tudo se passaria então como se a oscilação 
eletromagnética fosse devida aos portadores de carga positiva (prótons), que 
na realidade estão fixos ao material condutor. Do ponto de vista 
eletromagnético a situação é semelhante àquela mostrada para os elétrons. 
 
Consequentemente, e ao contrário do que vínhamos admitindo até agora, o 
observador (2) verá sempre uma onda eletromagnética, pois estando o 
observador em repouso em relação ao centro de massa da carga, o fluido 
elétrico estará em relação a ele oscilando como mostrado na figura 20. Mas 
isto ocorrerá em qualquer das situações assinaladas anteriormente e ele não 
terá como distinguir uma da outra. Logo fica mais uma vez assegurada a 
validade do princípio de equivalência de Einstein. 

A conclusão a que cheguei é a de que o PE passou por todas as provas que 
levantamos com relação ao paradoxo da carga acelerada. Já a teoria 
eletromagnética de Maxwell mostra-se como um modelo fluidodinâmico 
extremamente útil dentro das condições para as quais foi criado (macrocosmo 
e condições em que o mecanismo de propagação de seus agentes efetores 
pode ser pensado como onda). Fora dessas condições ela deve dar lugar a 
teorias mais gerais e compatíveis com um microcosmo livres de incertezas e 
um macrocosmo livre de nos obrigar a considerar a velocidade da luz como 
independente do referencial, algo ímpar no estudo da física. Isto é o que eu 
penso e ponto final. 

Com esta mensagem encerro a sequência prometida e aguardo as pedradas 
dos raríssimos ciencialisteiros que conseguiram chegar até aqui. Se me sobrar 
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um tempo resumirei o conteúdo destas 12 mensagens transformando o 
conjunto em um artigo. 

 

MSG 82050 - Apêndice 

O efeito Doppler e as teorias de emissão. 

Para o leigo sugiro a leitura de 
A Relatividade Galileana, 
artigo que escrevi em 1984 

(clique no título) 
 
É costume encontrarmos em livros didáticos a referência ao efeito Doppler 
como uma característica de fenômenos ondulatórios. Esta é uma meia 
verdade, pois o mesmo efeito pode ser observado em fenômenos de outro tipo 
e que têm em comum com os fenômenos ondulatórios o caráter repetitivo, a 
ponto de podermos caracterizar uma frequência. Uma rajada de metralhadora é 
o exemplo típico e associado à mecânica corpuscular. 
 
No século XIX estiveram em voga as teorias de emissão da luz a 
caracterizarem a luz como algo emitido pela fonte. Não seria obrigatoriamente 
um corpúsculo, mas algo a se sujeitar a um comportamento em muitos casos 
semelhante àquele observado em teorias corpusculares (por ex., a teoria 
corpuscular de Newton). De notável havia o fato da velocidade desta alguma 
coisa emitida somar-se com a velocidade da fonte que a emite, no caso de 
mudança de referenciais. Da mesma forma que ocorre com objetos 
corpusculares. Um projétil disparado por uma arma de fogo, por exemplo, tem 
uma velocidade v em relação à arma que o disparou. Se o disparo for efetuado 
no interior de um trem a velocidade será a mesma (v) para quem estiver no 
interior do trem. Para um observador que está fora do trem, a fonte de disparo 
(ou a arma) estará na velocidade V do trem. Logo a velocidade da bala será, 
para este observador externo, igual à soma vetorial V+v. Nas teorias de 
emissão é exatamente isso o que ocorre, independentemente do que está 
sendo emitido. Se aceitarmos a luz não como algo de natureza ondulatória mas 
algo a ser explicado por uma teoria de emissão, a velocidade da luz, pelo 
menos em teoria, poderia ser calculada por procedimento semelhante àquele 
efetuado acima (soma vetorial). 
 
Em msgs da thread «O paradoxo da carga acelerada» cheguei a mostrar que 
sob certos aspectos pode-se pensar no campo de uma carga elétrica como 
algo gerado por uma substância de natureza imaterial (e portanto sem massa) 
que estaria sendo emitida espacialmente e de maneira contínua pela carga. O 
processo deveria ser tal que a carga não se desgastasse graças a essa 
emissão (não perde nem massa, nem carga e nem energia). Ou seja, a carga 
estaria emitindo para o espaço algo que poderíamos chamar por agente do 
campo eletromagnético, no sentido de gerador do campo. Seria como que um 
aether propagando-se pelo espaço ou então algo a se assemelhar aos vórtices 
cartesianos. Frente a esta analogia, e por tratar-se de algo a se assemelhar 
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muito com um hipotético fluido, não há como observarmos características 
repetitivas e a sugerirem a existência de uma frequência; mas podemos, no 
terreno das experiências imaginárias ou de pensamento, conceber a existência 
de uma certa ruptura na continuidade do fluido com a finalidade de 
associarmos a esta imagem algo bastante semelhante a um efeito Doppler. A 
experiência de pensamento serve, no caso, como algo a antecipar o que 
poderia ser observado em situações em que a ruptura realmente deve 
acontecer como, por exemplo, quando a carga é acelerada. 
 
Na msg 82029 apresentei essa ideia através de um gif animado a representar 
apenas uma fração da emissão (uma casca esférica). Apenas para mostrar a 
compatibilidade entre o efeito Doppler e esta ideia de propagação dos agentes 
dos campos, vamos imaginar a emissão como sendo discreta, em cascas 
esféricas e a intervalos regulares de tempo. Para esta situação a espessura 
das cascas pode ser considerada como desprezível. A imagem bidimensional 
obtida num dado instante seria aquela mostrada na figura 1 abaixo. O gif 
animado correspondente é a figura 2 (figura 13 da msg 82029) mostrando 
somente uma dessas cascas se expandindo enquanto a carga caminha para a 
direita. 
 

 

 

Figura 1 
 

Figura 2 
(gif animado - para visualizar a animação 

clique aqui) 
 
Os pontos A, B, C, e D correspondem a locais onde a carga estava quando 
emitiu cada uma das cascas esféricas a, b, c e d; e E correspondente ao local 
atual da carga Pensando no movimento da carga vamos considerar o ponto A 
como a origem dos tempos (t = 0). Isto é equivalente a dizer que a casca a foi 
lançada para o espaço quando t = 0, a casca b no tempo t = T (sendo T o 
período do lançamento), a casca c no tempo t = 2T e assim por diante. 
Poderíamos então calcular a frequência do lançamento como sendo o inverso 
do período, ou seja: f = 1/T. Seja ainda d a distância percorrida pela carga 
entre cada dois pontos contíguos, ou seja, a distância percorrida pela carga no 
intervalo de tempo igual a T. 
 
Seja um observador situado em um ponto genérico O de um referencial inercial 
(figura 3 à esquerda) e a observar a carga movendo-se em uma linha reta e 
com velocidade constante vF (velocidade da fonte F). Vamos calcular a 

http://ecientificocultural.com/ciencialist/campo_emissao_mov.gif�
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frequência fO com que as cascas esféricas passam por O, supondo que a 
velocidade de expansão da casca seja vc (com c de casca) no referencial em 
que a carga está em repouso. Vamos assumir, por ora, o argumento clássico e 
a dizer que o tempo no referencial de O é o mesmo tempo observado no 
referencial de F. 

 

Figura 3 

A primeira casca (a) atingirá o observador O no tempo 
 

equação 1         
 
em que r1 é a distância de A até O por ocasião da chegada de a em O (figura 3 
à direita). Notar que r1 varia no decorrer do tempo mas o valor que utilizaremos 
nas equações será sempre aquele a coincidir com a chegada da respectiva 
casca em O. A segunda casca (b) atingirá o observador O no tempo 

equação 2        
 
em que r2 é a distância de B até O por ocasião da chegada de b em O (não 
representado na figura). A diferença de tempo, ou o período TO transcorrido 
entre a chegada das cascas a e b em O será então TO = tb – ta. 
 
Sendo a distância entre A e B muito pequena em relação a r1 ou r2, podemos 
assumir θa ≈ θb = θ e αa ≈ αb= α. Notar que para outras medidas (por exemplo, 
entre C e D) os valores de θ seriam diferentes, porém a diferença entre ambos 
continuaria desprezível. Esta mudança no valor de θ implica no fato de que o 
período TO, entre a chegada de uma casca e a seguinte, em geral é variável no 
decorrer do tempo, apesar da constância de T. Com o auxílio das equações 1 e 
2 obtemos então o valor de TO: 
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equação 3        
 
Podemos agora calcular qual seria, para o observador O, a frequência fO a 
corresponder à frequência f = 1/T. Observar antes que r1 - r2 ≈ 
dcosθ (conforme destaque anexado à figura 3 à esquerda) e d = vFT. Portanto, 
r1 - r2 ≈ TvFcosθ. Esta aproximação será tanto mais válida quanto maior for a 
distância entre F e O, pois r2 tende a se igualar a r’2 e r’2 é paralelo a r1. 
 
A equação 3 fica então: 

equação 4     
 
Substituindo TO por 1/fO e T por 1/f, chegamos na equação para o efeito 
Doppler correspondente: 
 

equação 5       
 
Conforme já assinalado acima, tanto TO quanto fO variam no decorrer do tempo 
e em função de α e θ. Permanecem constantes apenas quando o observador 
está na direção do movimento da carga. Neste caso, se θ = 0º (cosθ = 1, carga 
se aproximando do observador), α também será igual a 0º e a equação 5 fica: 
 

equação 6          

Por outro lado, se θ = 180º (cosθ = –1, carga se afastando do observador), α 
será igual a 0º (cosα = 1). Nestas condições a equação 5 fica: 
 

equação 7          
 
Que dizer da aplicação deste estudo para o caso da «onda» eletromagnética? 
Teríamos que efetuar correções relativísticas? Em teoria isto seria possível. Na 
prática, não obstante, isso retrataria uma incoerência de nossa parte. De fato, 
se chegamos até aqui assumindo a possibilidade de que a «onda» 
eletromagnética foi gerada por um agente emitido pela carga (e portanto não 
seria uma onda verdadeira), não há porque raciocinarmos relativisticamente, no 
sentido moderno do termo. Isto porque todas as teorias de emissão são 
compatíveis com o que foi observado na experiência de Michelson-Morley, sem 
a necessidade de termos de efetuar correções relativísticas. Ou seja, ao 
efetuarmos essas «correções» aí sim, estaríamos comprometendo seriamente 
a teoria que fundamentou os cálculos como acima efetuados. E tudo o que 
decorresse dessas «correções» não representaria mais aquela «onda» 
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eletromagnética emitida pela carga e sim algo de natureza puramente 
matemática. 
 
Era isto o que eu queria apresentar. Se houver interesse poderemos discutir o 
tema nesta nova thread, em especial para questões que não se enquadrarem 
nos assuntos que estamos debatendo na outra thread. Do contrário utilizarei 
esta exposição como um Apêndice a ser citado vez ou outra na thread «O 
paradoxo da carga acelerada». Espero não ter cometido nenhum erro grave. 
Pequenos erros sempre ocorrem e as erratas existem para sanar esses 
inconvenientes. 
 
Se você é adepto do relativismo «moderno» perceba que não perdeu o seu 
precioso tempo lendo esta mensagem. Os cálculos efetuados serão válidos, 
dentre outras coisas, para o estudo de rajadas de metralhadora. Desta forma 
você estará apto a calcular a frequência dos projéteis que o atingirão quando 
efetuar alguma crítica a este artigo . 
 
PS: As aproximações efetuadas acima poderiam ter sido evitadas caso 
fizéssemos a demonstração utilizando o conceito matemático de limite. 
Observar que o resultado obtido é pontual, haja vista que TO e fO variam no 
decorrer do tempo. Acho, no entanto, que seria uma sofisticação desnecessária 
e que somente iria tornar a coisa menos inteligível para os leitores que não 
dominam o conceito de limite. Como diz o velho chavão: Seria como querer 
matar a mosca com um canhão. 
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