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Resumo

Este trabalho tem como foco a descrição do movimento de um sistema binário. O problema de dois

corpos foi tratado segundo duas abordagens. Na primeira, foi utilizada a mecânica de Newton para

definir a órbita dos corpos e a geometria do plano orbital, demonstrando também as três leis de Kepler

no processo. Já na segunda abordagem, iniciamos com noções básicas sobre relatividade, como espaço-

tempo, equação da geodésica e equação de campo de Einstein. Esses são conceitos importantes para a

construção da métrica pós-newtoniana, que foi então utilizada para fundamentar as equações de movi-

mento pelo ponto de vista relativ́ıstico. No final de cada abordagem, utilizou-se o método das órbitas

osculantes para calcular a variação secular da longitude do periastro de Mercúrio, conseguindo chegar

a um valor compat́ıvel com as observações ao final da segunda abordagem. O trabalho finaliza com al-

gumas aplicações interessantes do formalismo desenvolvido para o estudo de pulsares em sistemas binários.

Palavras-chave: Sistemas binários, Leis de Kepler, Relatividade, Avanço do periélio de Mercúrio.
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Abstract

This work focuses on obtaining the equations of motion of a binary system. The two-body problem is

treated within two approaches. In the first one, Newtonian mechanics is used to compute the orbit of

the bodies and their orbital plane, demonstrating the three Kepler laws in the process. In the second

approach, basic notions of relativity are given, such as spacetime, geodesic equation, and Einstein field

equations. These are important concepts that are used to formulate the post-Newtonian metric, an es-

sential tool to derivate the relativistic equations of motion. In the end of each approach, the method

of oscullating orbits is used to calculate the rate of change of Mercury’s longitude of periastron, which

is fully calculated only in the seccond approach. This work concludes with aplications of the formalism

that we develop to the study of binary pulsars.

Key words: binary systems, Kepler laws, relativity, advance of Mercury’s perihelion.



Caṕıtulo 1

Introdução

O fasćınio pelo céu, assim como o universo, é uma das poucas coisas que se manteve durante toda a

história da humanidade. Hoje sabemos que estudar o mundo lá fora é essencial para entendermos como

se dá o mundo no nosso planeta, assim como entender como ele foi formado. O que, no ińıcio dos tempos,

começou com uma simples admiração, depois se tornou um objeto de estudo, com as constelações sendo

utilizadas como um sistema que possibilitava navegações em alto mar. Se formos pensar em uma sociedade

que ainda não havia inventado o relógio, as posições do Sol e da Lua no céu também eram utilizadas como

forma de medir o que hoje temos mais categoricamente definido como tempo. Naturalmente a história

da ciência também cresceu de mãos dadas com essa admiração pelo infinito celeste.

Discussões quanto ao funcionamento do universo são tratadas pela filosofia desde os tempos de

Aristóteles, onde o mesmo acreditava que a leis que governavam a dinâmica dos corpos celestes eram

diferentes daquelas que ditavam o movimento dentro do planeta. Acreditava que o Sol, assim como todos

os astros, orbitavam a Terra em órbitas perfeitamente circulares, tão perfeitas como qualquer obra do

divino. Assim surgiram modelos como o de Ptolomeu, onde a Terra ficava no centro e a dinâmica de

cada planeta se dava em torno de um ponto chamado epicentro, com este orbitando ao redor da Terra.

Esses modelos eram bem complexos e, por mais que conseguissem efetuar algumas previsões com certa

precisão, seu entendimento era denso, muitas vezes tendo que estabelecer um tipo de trajetória para cada

planeta.

As leis da f́ısica devem ser válidas em qualquer referencial, o que Einstein mais para frente

consagrou no prinćıpio geral de relatividade (ou prinćıpio de covariância geral). Com isso, criar um

modelo que coloca a Terra no centro não está errado pelo ponto de vista teórico, mas pelo ponto de

vista prático é inviável, pois as leis que determinam o movimento se tornam consideravelmente mais

complicadas e a descrição do movimento mais complexa. Nicolau Copérnico, no século XVI, foi um

dos primeiros a considerar um modelo heliocêntrico, iniciando o que ficou conhecido como a revolução

copernicana. Seu modelo colocava o Sol no centro com os planetas o orbitando em trajetórias circulares.

Mais para frente, Kepler propôs suas três leis, em que estabelecia que as órbitas eram eĺıpticas, com o

Sol em um dos focos, mostrando inclusive como estimar o peŕıodo orbital de cada planeta por meio da

sua terceira lei. Já Galileu, a partir de várias observações usando telescópios, foi capaz de verificar o
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movimento de vários astros, inclusive fundamentando fórmulas para a dinâmica em geral, como a soma

de velocidades e as transformações de Galileu para mudança de referenciais.

Assim, no Renascimento, surge o indiv́ıduo que promoveria o próximo avanço na história da

ciência. Isaac Newton, no ano de 1687 publica sua obra máxima, Principia [2], em que desenvolve a

lei da gravitação universal junto com uma nova maneira de fazer matemática conhecida como cálculo

diferencial e integral. No processo, formula as hoje conhecidas como leis de Newton, abrindo portas para

um estudo mais sofisticado da dinâmica dos corpos. Esse novo formalismo foi capaz de reobter as leis de

Kepler, explicar o fenômeno de marés e fazer previsões bem precisas quanto às orbitas dos planetas em

nosso sistema solar. Uma dessas previsões ocorreu quando os dados apresentados pelos astrônomos para a

órbita de Urano não batiam com os estipulados pela mecânica newtoniana, então foi prevista a existência

de um novo planeta que estaria perturbando sua órbita. Com a mecânica de Newton foi posśıvel calcular

onde e quando esse suposto planeta apareceria no céu, na data marcada apontou-se um telescópio para

a região e lá estava Netuno.

De fato, Mercúrio também apresentava um comportamento anômalo em sua órbita. Kepler já

havia fundamentado que as órbitas eram eĺıpticas, porém a elipse que constitui a órbita de Mércurio

precessa no plano orbital, fazendo com que o planeta não descreva uma órbita fechada. Se considerarmos

o problema de dois corpos, Sol-planeta, a mecânica newtoniana demonstrava as órbitas eĺıpticas de Kepler,

sendo que a posição do periélio no plano orbital se mantinha fixa. Claramente essa é uma aproximação,

basta levar em conta que interações planeta-planeta também existem no sistema solar. Sendo assim, uma

das formas de tentar explicar o problema do avanço do periélio era considerar as perturbações que os

outros planetas estariam fazendo na órbita de Mercúrio, em especial Júpiter por ser o de maior massa

e Vênus por ser o mais próximo. Na verdade o periélio de nenhum dos planetas se mantém fixo no

plano orbital, mas a taxa angular em que eles se deslocam é precisamente obtida pela teoria de Newton,

o que não acontecia no caso de Mercúrio. As medições feitas pelos astrônomos desde de meados do

século XVIII contavam um avanço de 575 arco-segundos por século, ao passo que os cálculos usando a

mecânica newtoniana contavam 531,2 arco-segundos por século. Isso era uma grande discrepância, visto

a precisão dos resultados que a lei da gravitação newtoniana trazia para os demais planetas. Faltava

algum ingrediente na receita e, por volta de 1860, o matemático e astrônomo Urbain Le Verrier, um

dos que contribuiu para a descoberta de Netuno, sugeriu um novo planeta chamado Vulcano que estaria

entre Mercúrio e o Sol. Porém, com anos de observações sua existência nunca foi comprovada. Por muito

tempo Mercúrio representou uma falha na tão testada lei de gravitação newtoniana; o ingrediente que

faltava era a relatividade de Einstein.

Esse problema persistiu até o inicio do século XX, quando Albert Einstein, em 1905, publica

um artigo [3] que daria a base da relatividade restrita, representando um outro salto na história da

ciência. Sua teoria, de forma um tanto desafiadora, propunha um novo tratamento para a mecânica de

Newton. Postulou que a velocidade da luz no vácuo sempre tinha o mesmo valor c medido em qualquer

referencial inercial, desbancando teorias como a do éter, meio exótico no qual a luz se propagaria. Postulou

também que as leis da f́ısica são as mesmas para qualquer referencial inercial, o que já era verdade desde

Galileu mas apresentava incoerências quando analisada pelo ponto de vista das leis do eletromagnetismo.
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O que tornou as leis de Maxwell invariantes por mudanças de referencias foram as transformações de

Lorentz, que podem ser reobtidas levando em consideração o primeiro postulado. Discutiu o conceito

de simultaneidade entre dois eventos, questionando a ideia de tempo absoluto muito aceita até então.

De fato, toda teoria tem uma zona de validade, e a relatividade de Einstein de forma alguma refutou a

mecânica de Newton, ela apenas mostrou o limite no qual a mecânica newtoniana era válida e esse limite

era o de baixas velocidades, v ≪ c. Se o fenômeno ocorresse fora desse limite, fenômenos como contração

espacial e dilatação temporal deveriam ser levados em consideração.

Einstein ainda precisava conciliar sua nova teoria com a gravitação newtoniana e o fez partindo do

prinćıpio da equivalência. Percebeu que localmente era imposśıvel diferenciar uma manifestação da gra-

vidade de um referencial em movimento acelerado. Além disso, situações como queda livre representavam

localmente uma situação análoga a estar flutuando livremente no espaço, e para qualquer experimento

realizado durante a queda, nesse referencial, a dinâmica seria dada como se não houve gravidade. Isso o

ajudou em 1915 a formular a relatividade geral, em que inclúıa a atuação de campos gravitacionais na

sua teoria. Mesmo antes de finalizar as equações, já foi capaz de finalmente dar por encerrado o problema

do periélio de Mercúrio, atingindo a taxa angular que faltava na previsão newtoniana.

Planeta Avanço

Vênus 277.8
Terra 90.0
Marte 2.5
Júpiter 153.6
Saturno 7.3
Total 531.2
Discrepância 42.9
Valor medido atualmente 42.98± 0.04
Previsão da relatividade geral 42.98

Tabela 1.1: Contribuição dos planetas para o avanço do periélio de Mercúrio (em arco-segundos por
século). Extráıdo da Ref. [1].

Vale destacar que também existe um regime entre a relatividade restrita e a geral que chamamos

de regime pós-newtoniano, onde este tenta trazer algumas contribuições de campos fracos (GM/rc2 ≪ 1,

onde M e r são as escalas de massa e distância t́ıpicas do fenômeno) para a relatividade restrita. A

relatividade geral ganha importância à medida que aumentamos a intensidade do campo gravitacional,

mas mesmo com o nosso sistema solar sendo de campos fracos, ela foi importante para o completo enten-

dimento do movimento de Mercúrio e hoje é corriqueiramente utilizada para ajustar atrasos temporais

que ocorrem em satélites nos sistemas de GPS. Além disso, a partir da década de 60, surgiram evidências

de corpos muito compactos como estrelas de nêutrons e buraco negros, que requerem um tratamento

relativ́ıstico completo. A relatividade também faz previsões quanto à existência de ondas gravitacionais,

tendo elas sido detectadas pela primeira vez em 14 de setembro de 2015 [8].

A astrof́ısica em geral é um ótima área para revisar os conceitos da mecânica em todos os seus

ńıveis e o problema do avanço do periélio de Mercúrio é uma questão que permeia essa história desde

a fundamentação da lei da gravitação. Então este trabalho tem como objetivo apresentar a evolução

da mecânica newtoniana até o regime pós-newtoniano, usando como fio condutor o caso de Mercúrio.
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Assim, no caṕıtulo 2, daremos as bases das equações que descrevem o movimento de sistemas binários

pela mecânica newtoniana, demonstrando as três leis de Kepler no processo. Em seguida, trataremos de

conceitos importantes para a astrof́ısica, como o referencial orbital, referencial fundamental, destacando os

elementos orbitais que ditam caracteŕısticas tanto do plano orbital quanto da órbita em si. Isso nos abrirá

portas para, no caṕıtulo 3, conseguirmos, pelo método das órbitas osculantes, discutir o avanço do periélio

de Mercúrio devido à perturbação causada pelos outros planetas. Já no caṕıtulo 4, iniciamos dando as

bases da relatividade de Einstein e fazendo paralelos com a mecânica de Newton. Esse caṕıtulo serve de

introdução a conceitos básicos, como métrica, equação da geodésica e equações de Einstein, que serão

utilizados no tratamento relativ́ıstico. Em seguida, o caṕıtulo 5 descreve as correções pós-newtonianas

para métrica de Minkowski, deixando a obtenção das equações de movimento para o caṕıtulo 6, dessa

vez pelo ponto de vista da relatividade. No final desse caṕıtulo, utilizamos novamente o método das

órbitas osculantes, o que nos permite analisar pela segunda vez o problema do avanço do periélio de

Mercúrio, concluindo a trajetória desse fenômeno. Claramente o problema de dois corpos não é relevante

apenas no sistema solar, mas em diversas situações astrof́ısicas, então inclúımos no caṕıtulo 6 algumas

aplicações referentes a sistemas binários de pulsares, objetos estelares que proporcionam grandes testes

da relatividade. No caṕıtulo 7 fazemos um resumo do trajeto percorrido, concluindo este trabalho.

Nesta monografia, foi utilizado como referência básica o livro “Gravity: Newtonian, Post-Newtonian,

Relativistic”, de Eric Poisson e Clifford M. Will [1] mas também vale citar os livros [4], [5], [6] e [7] que

foram utilizados para aprofundar a base conceitual.



Caṕıtulo 2

O problema de Kepler

2.1 O campo gravitacional

Não tem como falarmos de movimento dos astros sem falar sobre a gravidade. Se colocássemos um corpo

A isolado na imensidão do universo, ele deveria seguir reto e com velocidade constante em relação a

um referencial inercial, isso é o que diz a primeira lei de Newton. Acrescente mais um corpo B nesse

espaço isolado, e agora podemos criar uma situação que faça com que o corpo A altere seu movimento.

A trajetória só muda se um corpo interagir com outro e esse tipo de interação pode ser dada de diversas

formas.

A maior parte das interações entre os astros é feita de forma indireta, à distância1. As leis de

Newton nos dizem que para um corpo alterar seu movimento, deve-se aplicar uma força nele. Para os

corpos celestes, o agente causador dessa força é o que chamamos de campo gravitacional. Ele é aquele

que determina toda a dinâmica, assim como a órbita dos planetas em nosso sistema solar. A gravidade

na astrof́ısica é uma força elementar da matéria, assim como é o eletromagnetismo quando estudamos o

movimento de corpos carregados na eletrodinâmica e a força fraca e forte quando estudamos os núcleos

dos átomos na f́ısica nuclear.

Exercer gravidade é uma propriedade intŕınseca da matéria. Todo corpo que tenha massa exerce

uma força gravitacional sobre outros corpos. O que não significa que veremos no nosso dia-a-dia os

objetos sendo atráıdos uns pelos outros. Tome como exemplo aquela fórmula bem conhecida para a força

gravitacional entre duas part́ıculas:

Fg =
Gmcm

′

r2
. (2.1)

Aqui, temos que m e m′ são respectivamente as massas de uma primeira part́ıcula que chamaremos de

corpo e de uma part́ıcula de prova, r é a distância entre elas e G é a constante de gravitação universal,

que vale aproximadamente 6, 67×10−11N.m2

kg2 . Sendo assim a força gravitacional só se apresenta de forma

relevante quando um corpo tem uma quantidade significativa de massa.

Podemos usar a segunda lei de Newton para calcular, neste contexto, como fica a aceleração cau-

1Perceba que, se formos ser rigorosos, todo tipo de interação ocorre à distância, visto que mesmo o contato entre dois

objetos ainda é uma manifestação da repulsão elétrica que ocorre entre os orbitais atômicos.

5
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sada na part́ıcula de prova devido ao campo gravitacional gerado pelo corpo. Em coordenadas esféricas,

temos:

ag = −Gm
r2

r̂, (2.2)

onde r̂ é o versor na direção radial e r é a distância da part́ıcula teste até o corpo. A equação acima é

dada colocando a origem do sistema de coordenadas no centro do corpo. Temos também que o rotacional

de ag é nulo, o que significa que podemos escrever essa aceleração como o gradiente de um potencial

escalar. E como estamos tratando os corpos como part́ıculas temos que o potencial gravitacional é dado

da forma

U =
Gm

r
, (2.3)

tal que

ag = ∇U. (2.4)

Destaco aqui, que estaremos utilizando uma convensão diferente para o sinal do potencial gravitacional.

É claro que as equações do jeito que estão são para um sistema de dois corpos, mas podemos

facilmente generalizar essas equações para um sistema de n corpos. Indexaremos cada part́ıcula com um

rótulo A = {1, 2, 3, 4, ..., n} de forma que

U(x) =
∑

A

GmA

|x− rA|
, (2.5)

onde x é a posição onde mediremos o potencial gravitacional e rA é a posição de cada part́ıcula A em um

referencial inercial qualquer. Podemos também definir o vetor posição do centro de massa do sistema da

seguinte forma:

R =
1

M

∑

A

mArA, (2.6)

onde M =
∑

AmA é a massa total do sistema.

Em geral a gravidade é um pouco mais complexa e as equações apresentadas acima servem para

um caso particular do problema. Basta perceber que, se o campo gravitacional é uma manifestação da

matéria, é natural que ele dependa da distribuição dela no espaço. Essa distribuição é dada pela densidade

volumétrica de matéria ρ e a equação que a relaciona com os conceitos apresentados acima é a equação

de Poisson,

∇2U = −4πGρ. (2.7)

Nosso objetivo inicial é tratar de sistemas binários para em seguida discutir o problema da

precessão do periélio de Mercúrio pelo ponto de vista da mecânica newtoniana. Para esse fim, tratar os

planetas como part́ıculas pontuais de massa mA é suficiente para gerar os resultados que procuramos. O

modo de fazer isso é assumindo que a distribuição de matéria seja uma delta de Dirac, o que nos recupera

a equação (2.3):

ρ = mAδ(r− rA). (2.8)
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2.2 Sistemas binários

Nossa abordagem aqui será investigar como fica o movimento de dois corpos que interagem a partir de

seus campos gravitacionais. O problema de dois corpos é mais facilmente resolvido se o reduzirmos a um

problema efetivo de apenas um corpo, para isso, adotaremos um referencial muito especial de forma que

nele as contas se tornem mais simples. O referencial em questão é um que esteja fixo no centro de massa

(CM) do sistema, sendo este um referencial inercial. Definimos:

M :=m1 +m2, (2.9a)

R :=
m1r1 +m2r2

M
, (2.9b)

r := r1–r2 , v :=v1 − v2 , a := a1 − a2, (2.9c)

onde r é o vetor posição relativa entre os dois corpos.

Vale destacar que a aceleração relativa a pode ser calculada utilizando a equação (2.2) para

determinar a1 e a2, assim obtemos

a = ag = −GM
r2

r̂. (2.10)

Como centraremos nosso referencial no centro de massa, temos que R = 0. Sendo assim podemos escrever

r1 e r2 em função de r da seguinte forma:

r1 =
m2

M
r, r2 = −m1

M
r, (2.11)

o que nos deixa com as seguintes velocidades

v1 =
m2

M
v, v2 = −m1

M
v. (2.12)

Com essas substituições, temos que a energia cinética do sistema, que antes incorporava as duas duas

part́ıculas, agora só leva em consideração uma part́ıcula fict́ıcia cuja massa é a massa reduzida µ do

sistema, dada por

µ =
m1m2

M
. (2.13)

Ou seja, temos que

Ksis =
m1v

2
1

2
+
m1v

2
2

2
=
µv2

2
. (2.14)

Isso também ocorre para a energia potencial do sistema Epot = −GMµ/r, para energia total do sistema

e o momento angular total, o que nos leva às expressões

Esis = µ

(

v2

2
− GM

r

)

:= µε (2.15)
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e

Lsis =m1(r1 × v1) +m2(r2 × v2), (2.16a)

Lsis =µ(r× v) =: µh,

onde, por definição, h := (r × v) é um vetor que aponta na direção ortogonal ao plano onde se passa a

órbita. Tomando

v = ṙr̂+ rφ̇φ̂ (2.17)

com φ sendo o ângulo que a part́ıcula fict́ıcia faz com o eixo-x e φ̂ sendo o versor na direção φ, obtemos

que

|h| := h = φ̇r2. (2.18)

No referencial escolhido, é como se estivéssemos determinando a energia total de uma part́ıcula

fict́ıcia (PF) de massa µ sujeita a um potencial gravitacional de um corpo de massa M que se encontra

no centro de massa do sistema. Dessa forma, só temos que nos preocupar com a dinâmica da PF, pois

esse segundo corpo estaria sempre na origem do nosso sistema de coordenadas, visto nossa escolha para

o referencial.

Talvez o leitor se questione quanto à vantagem desse método, visto que trabalhar com uma

part́ıcula fict́ıcia pode ser um pouco contraintuitivo, mas nosso ganho vai além da facilidade nos cálculos.

Veja, por exemplo, o caso em que m1 ≪ m2:

M → m2,

µ→ m1,

R → r2.

Essas são aproximações coerentes para vários sistemas binários, como é o caso do sistema Terra - Sol, com

a massa da Terra sendom1 e a do Solm2. O que efetivamente está acontecendo é que, nesta aproximação,

a origem do sistema de coordenadas está bem próxima do centro do Sol e as equações que definem a órbita

da PF, assim como sua energia total e momento angular total, agora se reduzem às reais equações para

a órbita da Terra. Estas considerações, somadas ao fato de que o CM se move com velocidade constante,

devido à conservação do momento total do sistema, fazem com que o CM seja um referencial privilegiado

onde as contas e as conclusões podem ser obtidas de maneira mais simples. Vale destacar que as equações

que vamos obter são gerais, não se limitando ao caso de termos uma massa muito maior que a outra.

É sempre posśıvel obter a dinâmica exata das part́ıculas reais a partir da dinâmica da part́ıcula fict́ıcia.

Esse caso particular é apenas de mais fácil análise, pois como visto acima a posição da part́ıcula fict́ıcia

se aproxima da posição do corpo de menor massa e a origem do sistema de coordenadas se aproxima da

posição do corpo de maior massa.
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2.3 Equações orbitais

2.3.1 Considerações gerais

Nesta seção chegaremos às equações que definem as órbitas do sistema binário, utilizando os conceitos

desenvolvidos acima. Em particular, usaremos a formulação lagrangiana para chegarmos às equações de

movimento. Nós já obtivemos a energia cinética e a energia potencial gravitacional da PF no referencial

do CM, logo a lagrangiana em coordenadas esféricas fica da seguinte forma:

L =
µ

2
(ṙ2 + r2φ̇2) +

GMµ

r
. (2.19)

De posse da lagrangiana podemos perceber que a coordenada φ é ćıclica, o que significa que temos uma

quantidade conservada no sistema. Esta quantidade está associada justamente ao momento angular total,

e podemos obtê-la utilizando a equação de Euler-Lagrange:

∂L
∂φ̇

= h, onde h é uma constante

φ̇ =
h

r2
. (2.20)

Perceba que h em (2.20) é a mesma grandeza que hav́ıamos definido na equação (2.18), porém agora

verificamos que ela é uma constante de movimento. Além disso, o momento angular total é um vetor

ortogonal ao plano onde se passa a órbita, e sua conservação implica que o plano orbital não muda

conforme a PF transita ao redor do CM.

Já para a parte radial, a equação de Euler-Lagrange nos deixa com

µr̈ =
µh2

r3
− GMµ

r2
. (2.21)

Veja que a equação (2.21) é análoga à segunda lei de Newton em uma situação unidimensional em

que apenas consideramos a parte radial do problema. No lado direito da igualdade temos o termo

devido à força gravitacional entre dois corpos e um termo adicional que confere um caráter centŕıfugo ao

movimento. Apenas com essa equação já podemos obter o raio r0 de uma órbita circular, visto que para

ela a aceleração radial é igual a zero:

r0 =
h2

GM
. (2.22)

De fato precisamos de mais informações para conseguir inferir outros tipos de órbitas. Uma

maneira de fazermos isso é analisando a “cara” da energia potencial efetiva Ueff. Sabemos que toda

força conservativa é originada do gradiente de uma energia potencial, F = −∇Ueff. Logo, como estamos

pensando no problema unidimensional, considerando apenas a parte radial, temos que Fr = −∂Ueff

dr .

Assim, podemos integrar em função do raio o lado direito da equação (2.21), obtendo um potencial

efetivo que reúne o termo newtoniano com o centŕıfugo:

Ueff =
µh2

2r2
− GMµ

r
. (2.23)
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A energia da PF é uma grandeza bem definida durante toda a trajetória, além do fato de ela ser uma

constante de movimento. Tomando a aceleração dada por (2.2)

a = −GM
r2

r̂,

e a energia dada por (2.15), é fácil verificar que dE/dt = 0.

Observando o gráfico do potencial efetivo, podemos, em uma análise ainda qualitativa, inferir

três tipos de órbitas dependendo da energia total da PF:

• Para E > 0 temos uma órbita aberta, onde a PF vem do infinito, passa próximo do centro atrator

e em seguida é estilingada para longe. Mais à frente demonstraremos se tratar de uma órbita

hiperbólica.

• Para Ueff(r0) < E < 0 temos uma órbita fechada, onde a PF fica presa entre duas barreiras de

potencial, sem energia suficiente para poder sair. Nesse caso temos um raio máximo e um mı́nimo

que correspondem ao periastro e o apoastro da órbita.

• Para E = Ueff(r0) temos a órbita circular que já hav́ıamos previsto. Neste caso toda a energia está

na forma de energia potencial efetiva e a velocidade radial da part́ıcula é zero.

• Não existem órbitas posśıveis para E < Ueff(r0), pois neste caso teŕıamos uma parcela radial da

cinética negativa, o que não faz sentido f́ısico.

Figura 2.1: Gráfico esquemático do potencial efetivo para diferentes valores de energia.

2.3.2 Solução radial

A forma de obtermos, de maneira mais quantitativa, os tipos de órbitas é resolvendo a equação de

movimento (2.21). Porém, resolvê-la de maneira direta não é um processo muito fácil, logo vamos fazer
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umas considerações iniciais. A primeira é que não tentaremos achar uma solução r(t) diretamente. Será

melhor achar r em função de φ primeiro e depois resolver a equação (2.20) para achar um φ(t), de forma

que teremos r(φ(t)). A segunda consideração é fazermos uma substituição de variáveis para facilitar

ainda mais o problema. Definimos r = 1
s , de forma que tenhamos r(s(φ(t))). Fazendo isso e utilizando a

regra da cadeia para calcular r̈, a equação (2.21) se simplifica

s′′ + s =
GM

h2
, (2.24)

onde s′′ = d2s/dφ2. Perceba que a solução homogênea dessa equação diferencial é a solução do oscilador

harmônico, enquanto que a solução part́ıcular pode ser tomada simplesmente como sp = GM/h2. Feito

isso a solução s(φ) é facilmente obtida e depois de retornada à variável r, obtemos a equação da órbita

r(φ) =
p

1 + ǫ cos(φ− ω)
, onde p =

h2

GM
. (2.25)

Essa equação sozinha já nos apresenta os três tipos de órbitas mencionadas acima, dependendo apenas

do valor da excentricidade ǫ. Somada a ela, surge também a constante p, que na literatura é chamada de

semi-latus rectum; essa constante não é nada mais que o raio r0 que calculamos anteriormente para uma

órbita circular, basta ver que r(φ) = p para ǫ = 0.

Já a constante ω nos traz informações importantes quanto à disposição da órbita no plano carte-

siano. Se adotarmos um sistema de coordenadas XY Z e supusermos que a órbita está contida no plano

XY , ω é o ângulo que o periastro faz com o eixo-X desse sistema de coordenadas, que, mais para frente,

chamaremos de referencial fundamental.

Os outros dois tipos de órbitas ocorrem nos intervalos 0 < ǫ < 1 e ǫ > 1. Uma simples análise

de como se comporta a equação da órbita nesses intervalos, levando em consideração a periodicidade da

função cosseno, já nos permite obter as outras cônicas. Contudo, a visualização delas fica mais evidente

se escrevermos a equação da órbita em coordenadas cartesianas, tomando ω = 0 por simplicidade:

(X + pǫ
1−ǫ2 )

2

( p
1−ǫ2 )

2
+

Y 2

p2

1−ǫ2

= 1. (2.26)

Para 0 < ǫ < 1, os dois primeiros termos ficam positivos, o que resulta na equação de uma elipse deslocada

da origem de pǫ
1−ǫ2 . Com poucos cálculos é posśıvel obter que a distância do centro da elipse até um dos

focos vale justamente a quantidade deslocada da origem, o que nos retoma a primeira lei de Kepler2.

Já para ǫ > 1, temos que o primeiro termo fica positivo, mas o segundo fica negativo, o que resulta na

equação da hipérbole em coordenadas cartesianas.

Usando a equação (2.26) podemos obter também o tamanho do semi-eixo maior a e, pela equação

(2.25), a distância do centro ao periastro e ao apoastro nas órbitas eĺıpticas:

a =
p

1− ǫ2
, (2.27)

2“Os planetas descrevem órbitas eĺıpticas com o Sol em um dos focos”.
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rp =
p

1 + ǫ
, ra =

p

1− ǫ
. (2.28)

Essas equações nos apontam os tipos de órbitas, mas é claro que na prática alguns outros fatores

são importantes para um corpo entrar em órbita ou não. Se tivermos um planeta indo em direção a uma

estrela, dependendo do parâmetro de impacto e da energia com que ele se aproxima, ele pode adotar um

desses tipos de órbitas ou pode simplesmente se chocar com a estrela.

2.3.3 Solução angular

Agora basta acharmos φ(t) para obtermos a solução mais completa em função do tempo. Para isso,

resolvemos a equação angular (2.20) levando em consideração a solução r(φ) que acabamos de obter na

equação da órbita. Assim chegamos às equações

φ̇ =

√

GM

p3
[1 + ǫ cos(φ− ω)]2, (2.29)

t− τ =

√

GM

p3

∫ φ

ω

dφ

[1 + ǫ cos(φ− ω)]2
. (2.30)

E sabendo que ṙ = (dr/dφ) φ̇, temos que

ṙ =

√

GM

p
ǫ sin (φ− ω). (2.31)

Dessa vez cáımos em uma integral dif́ıcil de ser resolvida em φ, então faremos duas substituições

angulares que facilitarão a resolução do problema para a parte angular.

Anomalia verdadeira e excêntrica

Nesta seção introduzimos duas novas coordenadas angulares. A primeira chamamos de anomalia ver-

dadeira, f , e ela é dada pela substituição

f = φ− ω, (2.32)

que indica o quanto a PF se moveu a partir do periastro. Já a segunda coordenada angular será chamada

de anomalia excêntrica, u, e ela deve obedecer às seguintes transformações:

• diretas:

cos f =
cosu− ǫ

1− ǫ cosu
, sin f =

√
1− ǫ2 sinu

1− ǫ cosu
, tan f =

√
1− ǫ2 sinu

cosu− ǫ
(2.33)

• inversas:

cosu =
cos f + ǫ

1 + ǫ cos f
, sinu =

√
1− ǫ2 sin f

1 + ǫ cos f
, tanu =

√
1− ǫ2 sin f

cos f + ǫ
(2.34)

Após algumas manipulações podemos chegar em uma relação mais direta usando a tangente de f/2

tan

(

f

2

)

=

√

1 + ǫ

1− ǫ
tan

(u

2

)

, (2.35)
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e com a última equação obtemos que
df

du
=

√
1− ǫ2

1− ǫ cosu
, (2.36)

du

df
=

√
1− ǫ2

1 + ǫ cos f
. (2.37)

Com essas equações temos ferramental o suficiente para solucionar a integral da equação (2.30) com mais

tranquilidade, obtendo a expressão

t− τ =

√

a3

GM
(u− ǫ sinu). (2.38)

Levando em consideração que, passado um ângulo de 2π a PF teria voltado para o mesmo ponto, temos

que o peŕıodo da órbita vale

T = 2π

√

a3

GM
. (2.39)

Reorganizando os termos, é fácil perceber que a equação (2.39) é justamente a terceira lei de

Kepler, que afirma que a razão entre o quadrado do peŕıodo e o cubo do semieixo maior da elipse tem o

mesmo valor (4π2/(GM)) para todos os planetas. Já a segunda lei de Kepler, também conhecida como

lei das áreas, pode ser facilmente obtida sabendo que a área que a PF percorre pode ser calculada pela

equação

A =
1

2

∫ φ

ω

r2(φ)dφ. (2.40)

Em seguida podemos tomar dφ = h
r2(φ)dt dado pela equação (2.20), para resolver a integral e em seguida

obter que
dA

dt
=
h

2
, (2.41)

o que demonstra a segunda lei de Kepler, que afirma que áreas iguais são varridas em tempos iguais.

Esse resultado é um reflexo da conservação do momento angular, fato que já discutimos anteriormente.

2.4 Vetor de Runge-Lenz

Sabemos que o periastro é o ponto mais próximo do centro atrator nas órbitas eĺıpticas. Nos sistemas

binários podemos localizar esse ponto pelo vetor de Runge-Lenz, que é definido da seguinte forma:

A :=
v× h

GM
− r̂. (2.42)

Podemos demonstrar, utilizando as equações (2.17), (2.29), (2.31) e as substituições

r̂ =cosφ eX + sinφ eY , (2.43a)

φ̂ =− sinφ eX + cosφ eY , (2.43b)
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que o vetor A se reduz à expressão

A = ǫ(cosω eX + sinω eY ), (2.44)

o que demonstra que o vetor de Runge-Lenz faz um ângulo ω com o eixo X, o mesmo ângulo que já

hav́ıamos definido antes para o periastro. Na próxima seção definiremos esses ângulos de uma forma mais

completa, falando sobre o referencial orbital e os elementos orbitais.

Mais uma vez, tendo em mente que a = −GM r̂/r2 e h = r × v, é fácil obter pela definição do

vetor de Runge-Lenz que
dA

dt
= 0, (2.45)

o que nos mostra que a posição do periastro no plano cartesiano não muda com o tempo. Veja que a

conservação do vetor de Runge-Lenz é um reflexo da conservação do momento angular total do sistema,

já que a equação (2.45) só é verdadeira pois dh/dt = 0. Isso nos retoma o fato de as órbitas serem

fechadas nos sistemas binários, onde a PF, depois de completar uma volta inteira, retorna exatamente

para o mesmo ponto em que esteve no ińıcio do movimento. Além disso, o fato de termos dA/dt = 0

implica que dǫ/dt = 0 e dω/dt = 0, pois, caso contrário, o vetor de Runge-Lenz dado pela equação (2.44)

não seria uma constante de movimento. Não só a elipse se mantém fixa como ela também não muda a

sua forma, sem ficar mais achatada ou alongada.

2.5 Plano orbital e plano fundamental

Vimos nas seções anteriores que o plano da órbita de um sistema binário era fixo, devido à conservação

do vetor momento angular total. Sendo assim, até aquele momento não era importante localizar em um

sistema de coordenadas arbitrário exatamente onde se passava a órbita da PF. Muitas vezes a escolha

do sistema de coordenadas é motivada pelo plano orbital, como quando estamos lidando com astros

dentro do nosso próprio sistema solar: nesse caso basta colocar a origem no centro de massa (que ficaria

praticamente no centro do Sol) e alinhar os eixos coordenados de forma que a órbita da PF estivesse

contida no plano XY . Porém, para a astronomia como um todo, definir um sistema de coordenadas

que nos permita estudar as órbitas de astros fora do nosso sistema solar é muito importante. Há várias

informações que podemos extrair desses sistemas externos, como a luz que eles irradiam em nossa direção,

assim como a emissão de ondas gravitacionais, que tornam essenciais a localização de seus planos orbitais

em um sistema de coordenadas adequado. Essa necessidade não se fundamenta apenas pelo ponto de vista

quantitativo de fazer medições mais precisas, visto que os próprios conceitos que criamos no cotidiano, de

cima, baixo, dependem da gravidade da Terra, e no espaço essas direções não ficam muito bem definidas.

A seguir introduziremos dois tipos de referenciais, que chamaremos de referencial fundamental

e referencial orbital. Como na f́ısica as medições como posição e velocidade dependem do referencial,

nós temos o referencial fundamental como a base de medições. Ele é arbitrário, porém fixo, de forma

que podemos encaixá-lo de maneira a melhor representar a situação a partir do ponto de vista da Terra.

Já o referencial orbital se refere às órbitas que queremos medir. Esse referencial sempre acompanha o
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plano orbital, que pode apresentar diferentes graus de inclinação com relação ao referencial fundamental.

Podemos definir os dois referenciais da seguinte forma:

• Referencial fundamental: é o referencial dado pelo sistema de coordenadas XY Z de bases fixas

eX , eY e eZ . Chamamos o plano XY de plano fundamental e normalmente o alinhaŕıamos de

maneira a conter a órbita do planeta ao redor do Sol, se quisermos estudar a dinâmica dentro do

sistema solar. Já para sistemas binários fora do sistema solar, o plano orbital fica disposto de forma

que seu eixo-Z contenha o segmento de reta que liga a Terra ao centro de massa do sistema binário,

fazendo com que o plano orbital tangencie a esfera celeste.

• Referencial orbital: é o referencial dado pelo sistema de coordenadas xyz de bases ajustáveis ex,

ey e ez. Chamamos o plano xy de plano orbital, onde este sempre será ajustado de forma a conter

o plano onde se passa a órbita do sistema binário estudado, com o eixo-x apontando para a direção

do periastro dentro do referencial orbital.

Definimos também a linha de nós como a reta originada pela intersecção entre o plano fundamental

e o plano orbital.

O referencial orbital pode estar rotacionado de vários ângulos em relação ao referencial funda-

mental (ver Fig. 2.2). Em destaque, nós definimos:

• Ω: ângulo que a linha de nós faz com o vetor de base eX no plano fundamental;

• ι: ângulo que o plano fundamental faz com o plano orbital, ou seja, é o ângulo entre os vetores de

base eZ e ez;

• ω: ângulo que periastro faz com a linha de nós no plano orbital.

Figura 2.2: Ilustração dos referenciais orbital e fundamental.
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Naturalmente podemos escrever os vetores de base do referencial orbital em função da base do

referencial fundamental. Uma maneira de se chegar a isso é aplicando rotações ao referencial orbital até

que o mesmo coincida com o referencial fundamental. Faremos as rotações de maneira a sempre cancelar

a rotação que criou o referencial orbital, logo precisaremos de três rotações:

1. uma R1(−ω) em torno do eixo z para alinhar o eixo x com a linha de nós;

2. uma R2(−ι) em torno do novo eixo x, para alinhar o eixo z com o eixo Z;

3. uma R3(−Ω) em torno do novo eixo z, para alinhar o eixo x com o eixo X,

onde R1, R2 e R3 são as matrizes de rotação em 3 dimensões:

R1 =











cosω − sinω 0

sinω cosω 0

0 0 1











, R2 =











1 0 0

0 cos ι − sin ι

0 sin ι cos ι











,

R3 =











cosΩ − sinΩ 0

sinΩ cosΩ 0

0 0 1











.

Sendo assim, qualquer vetor no referencial orbital pode ser escrito da forma

(x,y, z)T = R3R2R1(X,Y,Z)
T. (2.46)

Logo, os vetores de base no referencial orbital são

ex = (cosΩ cosω − cos ι sinΩ sinω)eX + (sinΩ cosω + cos ι cosΩ sinω)eY + (sin ι sinω)eZ , (2.47a)

ey = −(cosΩ cosω + cos ι sinΩ cosω)eX − (sinΩ cosω − cos ι cosΩ cosω)eY + (sin ι cosω)eZ , (2.47b)

ez = (sin ι sinΩ)eX − (sin ι cosΩ)eY + (cos ι)eZ . (2.47c)

Já os vetores de base que identificam a direção da PF em coordenadas polares no plano orbital ficam

r̂ = cos fex + sin fey (2.48a)

φ̂ = − sin fex + cos fey (2.48b)

e, se usarmos as transformações (2.47a) e (2.47b) nestas bases, podemos escrevê-las em função das bases

do referencial fundamental:

r̂ =[cosΩ cos (ω + f)− cos ι sinΩ sin (ω + f)]eX + [sinΩ cos (ω + f) + cos ι cosΩ sin (ω + f)]eY (2.49a)

+ [sin ι sin (ω + f)]eZ ,

φ̂ =[− cosΩ sin (ω + f)− cos ι sinΩ cos (ω + f)]eX + [− sinΩ sin (ω + f) + cos ι cosΩ cos (ω + f)]eY

+ [sin ι cos (ω + f)]eZ . (2.49b)
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Como podemos ver na figura (2.2), os ângulos Ω e ι se referem às inclinações que o plano orbital faz com o

plano fundamental, basta dois ângulos para conseguir determinar qualquer tipo de posição relativa entre

os planos. Já ω indica como a órbita eĺıptica está disposta dentro do plano orbital.

Talvez o leitor pense que demos uma nova definição para o ângulo ω, porém isso não é verdade.

O referencial orbital foi constrúıdo de maneira que a base ex sempre esteja alinhada com a posição do

periastro no plano orbital. E nas seções anteriores, para achar as equações orbitais de um sistema binário,

nós simplificamos o problema fazendo com que o plano orbital coincidisse com o plano fundamental, ou

seja, tomando Ω, ι = 0. Assim a linha de nós naquela situação era o próprio eixo-X, o que faz com que

ω se reduza à primeira definição dada para esse ângulo.

2.6 Elementos orbitais

Elementos orbitais representam quantidades importantes para definir a órbita e o plano orbital da PF.

Quando estávamos determinando as equações orbitais, nos deparamos com quatro desses elementos,

que surgem naturalmente como constantes quando resolvemos as equações de movimento. Estes quatro

primeiros eram responsáveis por determinar as caracteŕısticas da órbita eĺıptica dentro do plano orbital.

Três deles surgem da solução para a parte radial, ou seja, na equação (2.25):

• p: semi-latus rectum, o raio de uma órbita circular.

• ǫ: excentricidade, o que indica o quanto a órbita eĺıptica difere de uma órbita circular.

• ω: ângulo que indica como está posicionado o periastro da órbita, dentro do plano orbital.

Já o quarto elemento orbital surge na solução angular (2.30) como uma constante de integração

determinada por uma condição inicial:

• τ : chamado na literatura de tempo de passagem do periastro, ele indica quando a PF inicialmente

esteve nesta posição, de forma que r(τ) = rp e φ(τ) = ω. Assim, podemos estabelecer a dinâmica

da PF a partir desse tempo τ .

Depois, quando definimos o referencial orbital e o referencial fundamental, surgiram dois novos

elementos orbitais Ω e ι, responsáveis por determinar como o plano orbital está situado em relação ao

referencial fundamental.

Todos esses elementos orbitais podem ser associados com as quantidades conservadas que já

apresentamos anteriormente. Pegue, por exemplo, o vetor de Runge-Lenz. Sabemos que ele aponta para

o periastro da órbita. Por outro lado, o referencial orbital foi constrúıdo de maneira a posicionar o vetor

de base ex alinhado com a posição do periastro; logo o vetor de Runge-Lenz pode ser escrito da forma

A = ǫex. (2.50)

É fácil perceber que a equação (2.50) se reduz à equação (2.44) quando Ω, ι = 0. Além disso, podemos

escrever h da seguinte forma:

h = hez, (2.51)
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e sua conservação continua associada à conservação do plano orbital.

A partir dessas quantidades, os elementos orbitais podem ser definidos pelas seguintes equações:

p :=
h2

GM
, (2.52a)

ǫ :=|A|, (2.52b)

cos ι := ez . eZ =
h . eZ
h

, (2.52c)

sin ι sinΩ := ez . eX =
h . eX
h

, (2.52d)

sin ι sinω := ex . eZ =
A . eZ
ǫ

, (2.52e)

onde o sexto elemento orbital τ é dado pelas condições de contorno estabelecidas quando o apresentamos.



Caṕıtulo 3

Problema de Kepler perturbado

Até aqui abordamos boa parte da dinâmica de dois corpos pela perspectiva Newtoniana. É claro que

ainda moldamos um problema simplificado para algo um pouco mais complexo, por exemplo, estamos

tratando a órbita da Terra desprezando a atuação do campo gravitacional gerado pelos outros planetas,

visto que o do Sol seria o mais relevante. Então, sempre vale o questionamento se não estamos perdendo

alguma informação ao fazer esse tipo de consideração. A verdade é que as equações que obtivemos são

relativamente boas para descrever a órbita da maioria dos planetas em nosso sistema solar. Porém, para

alguns, ou dependendo do ńıvel de precisão das medidas realizadas, tratá-los apenas como um sistema

binário com o Sol é insuficiente, visto que a atuação de planetas massivos ao redor se torna relevante.

O que muda se começarmos a considerar a atuação dos outros planetas nas órbitas? Como ficam as

quantidades conservadas, assim como os elementos orbitais definidos no caṕıtulo anterior? O plano

orbital continua fixo nessa nova abordagem? Nosso objetivo nesse caṕıtulo é responder essas perguntas

utilizando ferramentas de teoria perturbativa, onde vamos considerar um sistema binário perturbado por

uma força adicional.

3.1 Força perturbativa

A perturbação será dada por f, uma força por unidade de massa, de forma que a aceleração do sistema

possa ser escrita como

a = −GM
r2

r̂+ f, (3.1)

onde

f = Rr̂+ Sφ̂+Wez. (3.2)

Veja que R e S são as componentes da perturbação ao longo do plano orbital, enquanto W é a

componente ortogonal. Lembro ao leitor que o vetor de Runge-Lenz traz informações quanto às carac-

teŕısticas da órbita dentro do plano orbital, enquanto o momento angular se relaciona com a disposição

deste plano no espaço. Essas duas quantidades eram constantes de movimento no problema não per-

turbado, porém isso deixa de ser verdade agora. Vamos começar pelo momento angular por unidade de

19
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massa h, cuja derivada pode ser expressa da forma

dh

dt
= r× f = −rW φ̂+ rSez. (3.3)

Essa equação também implica que

dh

dt
=rS, (3.4a)

h
dez
dt

=− rW φ̂. (3.4b)

A existência da componente W da perturbação faz com que a base ez mude com o tempo, como

visto na equação (3.4b). Isso nos mostra que, se W 6= 0, o plano orbital não será mais fixo, visto que

a base ez foi definida de maneira a ser ortogonal a ele. Isso sugere que a componente W deve causar

mudanças no elemento orbital ι, responsável pela inclinação entre os planos orbital e fundamental.

Já para o vetor de Runge-Lenz temos que tomar certos cuidados em sua abordagem. Adiantamos

que, assim como o momento angular, ele não será mais uma constante de movimento por causa da força

perturbativa. Isso significa que a orientação desse vetor no plano orbital muda com o tempo conforme

a PF orbita o CM. Isso nos mostra que as órbitas agora não são totalmente fechadas, a PF depois de

completar um ciclo não volta exatamente para o mesmo ponto em que começou, pois o periastro estaria

em outra posição.

Mas o maior cuidado que temos que tomar é quanto à orientação do vetor de Runge-Lenz dentro

do referencial orbital. No caso não perturbado, o referencial orbital foi definido de forma a deixar o

periastro apontado na direção da base ex. Como o vetor de Runge-Lenz apontava na direção do eixo-x

ele consequentemente também tinha a mesma direção do periastro, ficando fixo nessa posição por ser uma

constante de movimento. No caso perturbado, não podemos esperar que isso aconteça, pois a órbita traça

um novo periastro a cada ciclo e o próprio vetor de Runge-Lenz também não é mais constante. Ainda

assim, gostaŕıamos de poder definir o vetor de Runge-Lenz de forma que ele estivesse orientado ao longo

do eixo-x do referencial orbital. Vale destacar que, em geral, esse novo eixo-x não estará mais alinhado

com a direção do periastro, agora temos um ângulo β que separa os dois. Além disso, a posição da PF

faz um ângulo α com a base ex de forma que β+f = α. Perceba que, em uma situação sem perturbação,

β = 0 e α se reduz à anomalia verdadeira f que t́ınhamos para o caso não perturbado. Os vetores de

base em coordenadas polares que descrevem a posição da PF em relação a esse novo eixo-x são

r̂ = cosα ex + sinα ey (3.5a)

φ̂ = − sinα ex + cosα ey. (3.5b)

O que estamos fazendo implicitamente é definir um novo referencial orbital, de forma que o eixo-z

continue alinhado com a direção do vetor momento angular e o eixo-x continue alinhado com a direção

do vetor de Runge-Lenz, que agora muda com o tempo. O eixo-y é definido automaticamente pela regra
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da mão direita. Assim, podemos escrever o vetor de Runge-Lenz como

A :=
v× h

GM
− r̂ = Aex , ex = cosα r̂− sinα φ̂, (3.6)

o que define a nova base ex. Perceba que A é o modulo do vetor de Runge-Lenz, não sendo mais

inteiramente igual à excentricidade ǫ, pois carrega alguns fatores que surgem da perturbação.

Tendo discutido novamente esses conceitos, agora podemos ver como esses vetores mudam com o

tempo na presença da perturbação. Assim, calculando a derivada do vetor de Runge-Lenz pela definição,

temos

GM
dA

dt
= (f× h) + v× (r× f) = 2hS r̂− (hR+ rṙS)φ̂− rṙWez. (3.7)

Já da equação (3.7) e da definição (3.6) para o vetor de base ex, obtemos

GM
dA

dt
=h sinα R+ (2h cosα+ rṙ sinα)S, (3.8a)

GMA
dex
dt

=−
[

h cosαR+ (−2h sinα+ rṙ cosα)S
]

(

sinαr̂+ cosαφ̂
)

− rṙWez, (3.8b)

que resulta nas conclusões que tiramos anteriormente para as órbitas. O vetor de Runge-Lenz muda com

o tempo dependendo das três componentes da perturbação; isso sugere que o elemento orbital ω deve

mudar com as mesmas componentes.

Tendo conhecimento do movimento do plano orbital devido a essa força perturbativa, nosso

próximo passo seria achar as equações orbitais perturbadas. Numa primeira abordagem, podeŕıamos

tentar tratar esse problema da maneira que fizemos no caso não perturbado, bastaria resolver a equação

de movimento (3.1) para achar as equações horárias. Porém, a complexidade do problema aumenta com

essa força adicional, de forma que, muitas vezes, fica inviável resolvê-lo analiticamente. Logo, utilizaremos

um método da teoria de pertubação conhecido como método das órbitas osculantes, que simplificará nossa

resolução.

3.2 Método das órbitas osculantes

Para o nosso problema, o método consiste em ajustar uma orbita eĺıptica à trajetória da PF para todo

tempo t transcorrido, de forma que os elementos orbitais, que antes eram constantes, agora sejam funções

do tempo. Para entender como isso é feito na prática, vamos usar o exemplo de um oscilador harmônico

forçado por uma força perturbativa f(t). Sua equação de movimento fica

ẍ+ x = f. (3.9)

Se fôssemos resolver essa equação sem a perturbação, isso seria o mesmo que resolver a sua parte ho-

mogênea,

ẍ+ x = 0. (3.10)



22

Assim, obteŕıamos as seguintes soluções para a posição e a velocidade:

x(t) = x0 cos t+ v0 sin t, (3.11)

ẋ(t) = v0 cos t− x0 sin t, (3.12)

onde x0 e v0 são constante arbitrárias determinadas pelas condições de contorno x0 = x(t = 0) e

v0 = ẋ(t = 0). A solução homogênea expressa o tratamento não perturbado do sistema. Agora, para

resolver a equação (3.9) levando em consideração a perturbação, assumiremos a validade de (3.11), porém

permitindo que as constantes de integração x0 e v0 sejam funções do tempo, x0 = x0(t) e v0 = v0(t).

Obtemos a seguinte expressão para a velocidade:

ẋ(t) = v0 cos t− x0 sin t+ ẋ0 cos t+ v̇0 sin t. (3.13)

Para a equação (3.13) ser compat́ıvel com a equação (3.12), temos que

ẋ0 cos t+ v̇0 sin t = 0. (3.14)

Levando em consideração a equação (3.14), podemos Derivar mais uma vez a equação (3.13) e substituir

na equação (3.9), obtendo a igualdade

v̇0 cos t− ẋ0 sin t = f. (3.15)

As duas últimas equações formam um sistema linear que pode ser resolvido para determinar como

as constantes de integração mudam em função do tempo:

ẋ0 = −f sin t, v̇0 = f cos t. (3.16)

Achar x0(t) e v0(t) através da integração e inseri-las nas equações (3.11) e (3.12) nos retorna a solução

completa para o problema original. É importante perceber que ẋ0 6= v0, sendo eles parâmetros que

definem as caracteŕısticas iniciais do movimento, mas não apresentam esse tipo correspondência.

Novamente, o que usamos nesse método é a solução bem conhecida para equação do oscilador

harmônico, com a diferença que as constantes arbitrárias, que ditam certas caracteŕısticas do movimento,

mudam com o tempo de forma a sempre ajustar uma solução do oscilador harmônico não forçado que

melhor descreva o real movimento do corpo. O método é forte o suficiente para resolver completamente

o problema, obtendo as reais equações que descrevem a dinâmica do sistema, porém ele fica considera-

velmente mais fácil se a força f for pequena, pois isso torna mais simples a resolução das equações (3.16)

que determinam como os coeficientes de integração mudam com o tempo.
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3.3 Variação secular dos elementos orbitais

Voltando ao nosso problema, buscaremos usar o método das órbitas osculantes para discutir o problema

de Kepler perturbado. Vamos separar as equações que obtivemos em uma parte Kepleriana e uma parte

devida à perturbação, de forma que as soluções não perturbadas são aquelas que já obtivemos:

r(t) = rkepler(t, λ) , v(t) =
drkepler
dt

= vkepler(t, λ) , a(t) =
dvkepler

dt
= −GM rkepler

r3kepler
. (3.17)

Além disso, temos vários elementos orbitais, definidos nas equações (2.52) e que, para o nosso problema,

funcionam como as constantes arbitrárias apresentadas quando discutimos o método. Logo, esses ele-

mentos orbitais vão ser tomados como funções do tempo com a coleção deles sendo denotada pela letra

λ:

λ = {p, ǫ, ι,Ω, ω, τ} ,

λα = λα(t), α = 1, 2, 3, 4, 5, 6. (3.18)

Assim, as equações no caso perturbado ficam

r(t) = rkepler(t, λ(t)), (3.19)

v(t) =
∂rkepler
∂t

+
∑

α

∂rkepler
dλα

dλα

dt
, (3.20)

onde o primeiro termo do lado direito da igualdade é justamente vkepler. Já o segundo termo deve ser

zero, como visto no exemplo do oscilador harmônico:

∑

α

∂rkepler
dλα

dλα

dt
= 0. (3.21)

A aceleração pode ser dada por

a(t) =
∂vkepler

∂t
+

∑

α

∂vkepler

dλα
dλα

dt
, (3.22)

onde o primeiro termo é a aceleração Kepleriana e o segundo termo é igual à força perturbativa:

∑

α

∂vkepler

dλα
dλα

dt
= f. (3.23)

Pelo método, o próximo passo seria resolver um sistema de seis equações utilizando as igualdades

(3.21) e (3.23) para obter as derivadas dλα/dt. Porém podemos chegar nos mesmos resultados utilizando

as definições para esses elementos orbitais dadas por (2.52) e as equações desenvolvidas no ińıcio deste

caṕıtulo. Desta vez, visto que o método sempre estará ajustando uma órbita eĺıptica ao movimento da

PF, temos, por exemplo, que o módulo A do vetor de Runge-Lenz a todo momento será igual a ǫ(t) e que



24

o angulo α a todo momento será igual à anomalia verdadeira f . Obtemos:

dp

dt
=2

√

p3

GM

1

1 + ǫ cos f
S, (3.24a)

dǫ

dt
=

√

p

GM

[

sin fR+
2 cos f + ǫ(1 + cos2 f)

1 + ǫ cos f
S
]

, (3.24b)

dι

dt
=

√

p

GM

cos (ω + f)

1 + ǫ cos f
W, (3.24c)

sin ι
dΩ

dt
=

√

p

GM

sin (ω + f)

1 + ǫ cos f
W, (3.24d)

dω

dt
=
1

ǫ

√

p

GM

[

− cos f R+
2 + ǫ cos f

1 + ǫ cos f
sin f S − ǫ cot ι

sin (ω + f)

1 + ǫ cos f
W

]

. (3.24e)

Levando em consideração que a = p/(1− ǫ2) e que a anomalia verdadeira é o ângulo entre o vetor posição

da PF e a posição do periastro, temos que cos f = r̂ · ex, nos levando às equações

df

dt
=

√

GM

p3
(1 + ǫ cos f)2 +

1

ǫ

√

p

GM

[

cos f R− 2 + ǫ cos f

1 + ǫ cos f
sin f S

]

, (3.25)

da

dt
= 2

√

a3

GM
(1− ǫ2)−1/2

[

ǫ sin f R+ (1 + ǫ cos f)S
]

. (3.26)

Perceba que o primeiro termo da equação (3.25) é a parte Kepleriana achada na equação (2.29). Além

disso, podemos usar essa parte Kepleriana da equação para escrever as derivadas (3.24) em função da

anomalia verdadeira:

dp

df
≃2

p3

GM

1

(1 + ǫ cos f)3
S, (3.27a)

dǫ

df
≃ p2

GM

[

sin f

(1 + ǫ cos f)2
R+

2 cos f + ǫ(1 + cos2 f)

(1 + ǫ cos f)3
S

]

, (3.27b)

dι

df
≃ p2

GM

cos (ω + f)

(1 + ǫ cos f)3
W, (3.27c)

sin ι
dΩ

df
≃ p2

GM

sin (ω + f)

(1 + ǫ cos f)3
W, (3.27d)

dω

df
≃1

ǫ

p2

GM

[

− cos f

(1 + ǫ cos f)2
R+

2 + ǫ cos f

(1 + ǫ cos f)3
sin f S − ǫ cot ι

sinω + f

(1 + ǫ cos f)3
W

]

. (3.27e)

As derivadas (3.27) foram obtidas apenas tomando a parte Kepleriana da equação (3.25), pois se usássemos

a outra parcela estaŕıamos obtendo uma aproximação de segunda ordem, o que não é nosso objetivo. As-

sim, as equações (3.27) já não são mais gerais e sim aproximadas.

Veja que todos esses elementos orbitais só deixaram de ser constantes devido à existência da força

perturbativa, sendo que para alguns deles, como ι e ω, já hav́ıamos até inferido com qual componentes eles

deveriam mudar. Com essas derivadas já é posśıvel dizer que as componentes R e S causam alterações

nos elementos orbitais que definem as órbitas eĺıpticas, enquanto a componente W causa alterações na

disposição do plano orbital em relação ao plano fundamental.

Nosso objetivo maior é conseguir calcular o quanto esses elementos orbitais mudam depois de um

ciclo, pois pelo formalismo das órbitas osculantes, a PF estaria fazendo uma órbita eĺıptica que levemente
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muda seus parâmetros a cada ciclo. Então, definimos a seguinte quantidade:

∆λα :=

∫ T

0

dλα

dt
dt =

∫ 2π

0

dλα

df
df. (3.28)

A grandeza definida acima é chamada de variação secular dos elementos orbitais, e ela mede o

quanto um determinado elemento orbital varia depois de passado um peŕıodo T ou de ter percorrido

um ângulo de 2π radianos. Geralmente a integral angular é mais generosa em temos de solução e por

isso obtivemos as derivadas (3.27). Também podemos obter uma variação média desses elementos pela

equação
(

dλα

dt

)

sec

=
∆λα

T
. (3.29)

Aqui acabamos de apresentar todo o ferramental necessário para tratar o problema de Kepler perturbado

por uma força f qualquer. Em hora nenhuma falamos sobre o caráter dessa força perturbativa, o que

torna as equações que obtivemos até aqui bem gerais. Nosso próximo passo é utilizar esse ferramental

para estudar um problema clássico da astrof́ısica, conhecido como avanço ou precessão do periélio de

Mercúrio.

3.4 Precessão do periélio de Mercúrio

Mercúrio tem um comportamento anômalo em sua órbita, que pode ser descrita por uma elipse que

precessa no plano orbital. Como Mercúrio está muito próximo do Sol, seu peŕıodo orbital é pequeno

o suficiente para conseguirmos evidenciar mudanças na órbita devido à perturbação feita pelos outros

planetas, principalmente Júpiter, por ser o maior deles, e Vênus, por ser o mais próximo (ver a tabela

1.1). Outra parcela desse efeito tem origem relativ́ıstica, pois, estando mais próximo do Sol, o planeta

se encontra em uma zona em que a relatividade ganha mais relevância, visto o campo gravitacional

mais intenso. Nosso objetivo agora é conseguir demonstrar esse fenômeno primeiro utilizando teoria de

perturbação no contexto newtoniano e depois abordar o problema na relatividade, para que possamos

entendê-lo com completude.

Para isso, vamos tomar f como sendo causada pelo campo gravitacional de Júpiter, o planeta de

maior massa em nosso sistema solar. Vale destacar que as definições para os vetores que t́ınhamos antes,

assim como seus significados, continuam os mesmos e temos que o ı́ndice 1 se refere a Mercúrio e o 2 se

refere ao Sol, de forma que

M = m1 +m2,

r = r1 − r2 , v = v1 − v2 , a = a1 − a2.

Mas agora temos também a massa m3 e a posição r3 de Júpiter. Além disso, teremos o vetor posição

relativa R que liga o Sol a Júpiter:

R := r3 − r2 = RR̂,

r1 − r3 = r−R.
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onde R é o módulo do vetor posição relativa e R̂ é o versor unitário em sua direção. O leitor deve prestar

atenção para não confundir esse vetor R com o vetor que dá a posição do centro de massa do sistema.

Figura 3.1: Disposição dos vetores em uma sistema de coordenadas arbitrário

Vale destacar que a figura acima apenas mostra a orientação dos vetores em um sistema de coordenadas

arbitrário, mas nosso objetivo continua sendo o de colocar a origem no centro de massa do sistema

Mercúrio - Sol.

Sabendo que a aceleração da PF do sistema binário Mercúrio - Sol é dada por a, temos que calcular

a aceleração total aplicada em Mercúrio pela ação do Sol e de Júpiter, e a aceleração total aplicada no Sol

pela ação de Mercúrio e de Júpiter. Usando a expressão newtoniana (2.2) para a aceleração gravitacional

entre dois corpos, obtemos

a1 = −Gm2

r2
r̂−Gm3

(r−R)

||r−R||3 , (3.30)

a2 =
Gm1

r2
r̂+

Gm3

R2
R̂, (3.31)

logo aceleração para a PF no sistema binário fica

a = −GM
r2

r̂−Gm3

[

(r−R)

||r−R||3 +
R̂

R2

]

. (3.32)

Perceba que o primeiro termo bate com a equação (3.1), logo o segundo é justamente a força perturbativa:

f = −Gm3

[

(r−R)

||r−R||3 +
R̂

R2

]

. (3.33)

Podemos simplificar a expressão acima lenvando em conta que a distância R entre Júpiter e o Sol é muito

maior que a distância r de Mercúrio ao Sol. Para esses planetas temos que r/R ≃ 7.10−2, portanto,

expandindo em potências de r/R, temos que

f = −Gm3r

R3

[

r̂− 3(r̂ · R̂)R̂+O(r/R)
]

. (3.34)

Para obter de forma completa as derivadas (3.27), precisamos das componentes da força pertur-
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bativa. Como estamos analisando o movimento dentro do nosso próprio sistema solar vamos alinhar a

linha de nós com o eixo-X (Ω = 0). Além disso, os planos orbitais de todos os planetas praticamente

coincidem o que nos permite coloca-los junto ao plano fundamental XY (ι = 0). Isso deixa os vetores de

base (2.49) atrelados à PF da forma

r̂ =cos (f + ω)eX + sin (f + ω)eY , (3.35a)

φ̂ =− sin (f + ω)eX + cos (f + ω)eY . (3.35b)

Tomando R̂ = cosF eX + sinF eY , as componentes da força perturbativa podem ser escritas como

R =− Gm3r

R3

[

1− 3 cos2 (f + ω − F )
]

, (3.36a)

S =− 3
Gm3r

R3
sin (f + ω − F ) cos (f + ω − F ), (3.36b)

W =0, (3.36c)

onde r = p/(1 + ǫ cos f) e F é a anomalia verdadeira associada ao sistema Júpiter-Sol.

É evidente que F depende do tempo, pois Júpiter também se move em torno do Sol em sua

própria órbita. Mas uma boa aproximação é assumir que Júpiter se mantém parado durante o peŕıodo

de órbita de Mercúrio, ou seja, que F é constante durante um ciclo de Mercúrio. Podemos facilmente

verificar isso, aproximando a trajetória de Júpiter ao redor do Sol por uma órbita circular de raio R,

assim obtemos que

Ω3 =

√

G(m2 +m3)

R3
, (3.37)

onde a frequência Ω3 é justamente Ḟ . Sendo assim, calculando a variação secular de F obtemos

∆F = Ω3T = 2π

(

m2 +m3

m1 +m2

)1/2
( a

R

)3/2

≪ 1 (3.38)

e como a é o semi-eixo maior da órbita de Mercúrio isso demonstra que F muda muito pouco durante o

peŕıodo orbital T de Mercúrio.

Agora temos todo o ferramental necessário para calcular a variação secular dos elementos orbitais.

Utilizando as derivadas (3.27) obtemos

∆a =0, (3.39a)

∆p =− 15π
m3p

4

mR3
ǫ2(1− ǫ2)−7/2 sin 2(ω − F ), (3.39b)

∆ǫ =
15π

2

m3p
3

mR3
ǫ(1− ǫ2)−5/2 sin 2(ω − F ), (3.39c)

∆ω =
3π

2

m3p
3

mR3
(1− ǫ2)−5/2 [1 + 5 cos 2(ω − F )] , (3.39d)

o que demonstra que o tamanho do semi-eixo maior não muda a cada ciclo e, como p = a(1 − ǫ2), a

mudança do semi-lactus rectum está ligada à mudança na excentricidade. Os elementos orbitais que

aparecem no lado direito da igualdade são seus valores para o caso não perturbado,contudo essa variação
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secular da excentricidade ainda depende da posição de Júpiter dentro de sua própria órbita, o que ora

fará a excentricidade aumentar, ora fará ela diminuir. Isso acontece por causa da função sin 2(ω − F )

contida nas expressões, de forma que, para tempos muitos maiores que o peŕıodo de Júpiter, a mudança

em ǫ e p permanece limitada, não se acumulando ao longo do tempo.

Sendo assim, nosso maior interesse estará ligado à variação secular do elemento orbital ω, que,

mesmo contendo uma função cos 2(ω−F ) na sua expressão, também contém um termo constante que se

acumula no tempo. Assim, a variação secular para tempos muito maiores que o peŕıodo de Júpiter fica

〈∆ω〉 = 3π

2

m3p
3

mR3
(1− ǫ2)−5/2 =

3π

2

m3

m

( a

R

)3

(1− ǫ2)1/2. (3.40)

Podemos obter a taxa de variação média desse elemento usando a equação (3.29). Levando em consi-

deração que o peŕıodo orbital de Mercúrio é T = 0, 2408 anos, obtemos

〈(

dω

dt

)

sec

〉

= 154 as/século (3.41)

o que se aproxima bem da medida de 153,6 arco-segundos por século apresentada na tabela 1.1.

Figura 3.2: Precessão do periélio de Mercúrio em arco-segundos passado um século

Essa mesma abordagem pode ser feita para calcular a variação secular proporcionada pelos outros

planetas, porém temos que tomar cuidado com alguns deles, pois as aproximações que fizemos para o caso

de Júpiter podem não ser adequadas dependendo do planeta e pode ser necessário levar em consideração

termos de ordem superior. A Terra, por exemplo, não tem um peŕıodo orbital tão mais longo que o de

Mercúrio, de forma que possamos considerá-la parada durante um ciclo. Além disso, ela se encontra mais

próxima do Sol, sendo r/R ≃ 0, 38, o que nos forçaria a levar em conta termos de segunda ordem em

r/R na expansão da força perturbativa. Ainda assim, como os astrônomos do século XIX já sabiam,

mesmo se calcularmos a contribuição de todos os planetas para o avanço do periélio de Mercúrio, ainda

fica faltando em torno de 43 arco-segundos por século para bater com as medições feitas pelos astrônomos.

Neste caṕıtulo resolvemos o problema do avanço do periélio de Mercúrio pela perspectiva new-

toniana, onde percebemos que considerar as perturbações feitas pelo campo gravitacional dos outros

planetas também não é suficiente para descrever totalmente o fenômeno. A explicação completa para o

mesmo será abordada no final do caṕıtulo 6, depois de construirmos toda a base conceitual necessária

para abordarmos sistemas binários pelo ponto de vista da relatividade.



Caṕıtulo 4

Noções de Relatividade

Antes de iniciarmos a abordagem relativ́ıstica do problema de dois corpos, é importante ter uma boa

noção sobre os conceitos mais importantes que envolvem a relatividade. Toda teoria tem uma zona de

validade, um regime onde ela se aplica com precisão. A mecânica de Newton se aplica no regime de

baixas velocidades (v ≪ c) e a relatividade restrita amplia a mecânica para velocidades próximas à da

luz. Já a relatividade geral incorpora a atuação de campos gravitacionais fortes na mecânica. No entanto,

a relatividade é muito mais do que uma extensão simples da mecânica newtoniana para para zonas de

validade onde a mesma não atuava; ela traz uma série de fenômenos que passam a ser relevantes nesses

limites, como a dilatação temporal e a contração espacial, que devem ser abordados com mais cuidado.

A relatividade nos mostra que as leis da natureza são muito mais complexas do que parecem e que esses

fenômenos simplesmente não são mensuráveis no limite newtoniano, se mantendo escondidos no nosso

dia-a-dia. Vários conceitos que vimos antes são reformulados e, com isso, até a forma de fazer f́ısica muda,

visto que não temos mais uma abordagem envolvendo, por exemplo, força gravitacional na dinâmica dos

corpos celestes. A própria gravidade é reinterpretada como uma deformação do que chamaremos de

espaço-tempo. Sendo assim, este caṕıtulo se faz importante para introduzir essa nova f́ısica.

4.1 Gravidade e espaço-tempo

Sem a gravidade não teŕıamos órbitas, e todos os planetas se moveriam em um movimento retiĺıneo e

uniforme. É natural pensar que ela é o agente principal responsável pela dinâmica dos corpos celestes e isso

não mudou, mas vamos ter que reinterpretar o fenômeno que chamamos de gravidade. Conceitualmente,

a gravidade continua tendo a mesma origem, ela se manifesta pela presença de matéria no meio, porém

seus efeitos são abordados de maneiras diferentes. Se, na perspectiva newtoniana, o campo gravitacional

de um corpo gerava uma força atrativa em outros corpos, agora a gravidade é dada por uma deformação

na malha que dá forma ao próprio universo. Essa malha é chamada de espaço-tempo.

O espaço-tempo é idealizado como uma grade, um “trilho” em quatro dimensões em que todo

corpo segue. Sem matéria o trilho é reto e uniforme, o que faz com que corpos isolados mantenham

um movimento retiĺıneo com velocidade constante. Porém, se colocarmos algum outro corpo, o primeiro

29
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deforma a vizinhança do espaço-tempo que ocupa, o que, na analogia do trilho, faria o segundo corpo

fazer um desvio. Novamente, essa deformação é o que concebemos como gravidade na relatividade e essa

mudança de interpretação gera várias consequências interessantes, atendendo melhor às observações do

universo.

Uma dessas consequências vem de um questionamento relacionado ao movimento da luz. Por

muito tempo, esteve em discussão se o campo gravitacional interferia na trajetória da luz. Hoje temos

dados suficientes para dizer que sim, inclusive com a existência dos buracos negros, objetos tão compactos

que nem a luz consegue escapar. Mas perceba que, olhando especificamente para a lei da gravitação,

F = mg, com g = GM/r2, como a luz não tem massa, isso deveria significar que o campo gravitacional

não gera nenhuma força sobre a luz. Porém, com essa nova interpretação, a luz sofrer desvios é bem mais

plauśıvel, visto que ela só estaria seguindo a própria forma do universo.

O aspecto matemático por trás do espaço-tempo envolve todo um estudo sobre variedades, sobre

o qual falaremos brevemente quando discutirmos o conceito de geodésica. Por hora, vamos nos atentar

em entender essa estrutura básica do universo e as consequências vindas de se tratar o tempo como

uma quarta dimensão. A primeira reflete a necessidade de representar uma medição em um sistema de

coordenadas. Se antes precisávamos apenas das coordenadas espaciais x, y e z para identificar um ponto

em coordenadas cartesianas, agora também precisamos da coordenada temporal. Assim, um evento indica

onde e quando um certo fenômeno ocorreu no espaço-tempo, e o vetor que carrega essas informações é a

quadriposição

x =
(

x0, x1, x2, x3
)

, (4.1)

onde c é a velocidade da luz no vácuo, x0 = ct é a coordenada temporal e xi são as coordenadas espaciais,

que podem ser dadas em coordenadas cartesianas, ciĺındricas, esféricas, etc.

Já o objeto f́ısico que descreve a forma do espaço-tempo é a métrica gαβ , com α ∈ {0, 1, 2, 3}, que
é um tensor de ordem 2. Outra grandeza muito importante na relatividade é o intervalo espaço-temporal,

que pode ser dado em função das componentes da métrica e da diferença entre as coordenadas xα de dois

eventos da seguinte forma1:

ds2 = gαβdx
αdxβ . (4.2)

No regime da relatividade restrita, nós lidávamos preferencialmente com referenciais inerciais e sem

a atuação da gravidade, o espaço-tempo era “plano” e o intervalo espaço-temporal em coordenadas

cartesianas era dado da forma

ds2 = −c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2, (4.3)

1A partir daqui, usaremos a notação de soma de Einstein: um somatório estará impĺıcito, sobre todos os valores posśıveis

dos ı́ndices, quando estes estiverem repetidos numa expressão.
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o que nos retorna a métrica de Minkowski

gαβ = ηαβ =

















−1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

















. (4.4)

O intervalo espaço-temporal entre dois eventos é invariante por uma mudança de referencial. No

espaço euclidiano, temos que esse invariante é a distância entre dois pontos, pois nele só consideramos as

três dimensões espaciais. Veja que a equação (4.3) contempla esse fato se considerarmos dt = 0, o que

nos retorna a expressão bem conhecida para a distância entre dois pontos,

ds =
√

dx2 + dy2 + dz2. (4.5)

Na relatividade o tempo é tratado como uma quarta dimensão e por isso o intervalo espaço-temporal

ganha o termo −c2dt2. Outra coisa a enfatizar é que ele se relaciona com o tempo próprio pela igualdade

ds2 = −c2dτ2, de forma que a equação (4.3) pode ser escrita como

dτ2 = − 1

c2
gαβdx

αdxβ . (4.6)

Além disso, se utilizamos a métrica de Minkowski na equação (4.6), temos que

dτ =
1

γ
dt, onde γ =

1
√

1− v2

c2

, (4.7)

que é a expressão na relatividade restrita para a dilatação temporal. No entanto, o fator de Lorentz γ

será dado de forma diferente se estivermos em espaços que não são descritos pela métrica de Minkowski.

Se x é a quadriposição de uma part́ıcula no espaço-tempo, então podemos derivá-la em função

do tempo para achar o correspondente à velocidade. Aqui precisamos ter cuidado, pois o tempo depende

do referencial adotado, levando a questões de quebra de simultaneidade, bem discutidas em relatividade

especial. Mas todos os observadores têm que concordar em qual seria o tempo próprio τ medido pela

part́ıcula entre dois eventos ao longo da sua linha de mundo, o que torna esse tempo ideal para definirmos

a quadrivelocidade:

u =
dx

dτ
=

(

c
dt

dτ
,
dx

dτ
,
dy

dτ
,
dz

dτ

)

. (4.8)

E, utilizando a regra da cadeia, podemos escrevê-la em função das velocidades bem conhecidas em três

dimensões vi = dxi/dt:

u = γ (c, vx, vy, vz) , (4.9)

onde γ = dt/dτ é o fator de Lorentz. Assim, a condição de normalização do vetor quadrivelocidade nos

garante que

gαβu
αuβ = −c2. (4.10)
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E após expandir a equação (4.10), substituindo as componentes da quadrivelocidade por (4.9), obtemos

γ =

(

−g00 − 2g0i
vi

c
− gij

vivj

c2

)−1/2

, (4.11)

que se reduz ao resultado bem conhecido na relatividade restrita se tomarmos a métrica de Minkowwski.

4.2 Derivada covariante

Se o espaço-tempo se deforma pela gravidade, o sistema de coordenadas que o descreve também deve ter

suas bases alteradas. Em geral, essas bases podem depender do ponto onde as avaliamos. Pegue, por

exemplo, as bases em coordenadas polares no plano cartesiano,

er =cosφ ex + sinφ ey, (4.12a)

eφ =− sinφ ex + cosφ ey, (4.12b)

onde o versor na direção radial sempre aponta do centro ao ponto. Se a maneira como um vetor se

comporta depende também do comportamento das bases a cada ponto, então a derivada desse vetor deve

ser feita com algumas considerações adicionais. Vamos supor uma part́ıcula andando sobre uma curva γ

parametrizada por um parâmetro λ. No espaço-tempo plano em duas dimensões e usando o sistema de

coordenadas cartesiano, temos que γ = (x(λ), y(λ)). Se derivarmos um vetor V = V1ex +V2ey ao longo

dessa curva, obtemos
dV

dλ
=
dV1

dλ
ex +

dV2

dλ
ey, (4.13)

onde podemos escrever essas derivadas totais em função das componentes do vetor tangente à curva

U =
(

dx
dλ ,

dy
dλ

)

:

dV1

dλ
=
∂V1

∂x

dx

dλ
+
∂V1

∂y

dy

dλ
, (4.14a)

dV2

dλ
=
∂V2

∂x

dx

dλ
+
∂V2

∂y

dy

dλ
. (4.14b)

Veja que a equação (4.13) só é verdadeira pois as bases ex, ey e ez são fixas. Porém, se voltarmos

ao exemplo em coordenadas polares, as bases er e eφ dependem do ponto γ = (r(λ0), φ(λ0)) em que

estamos na curva. Vamos tomar V = Vαeα, onde α = {r, φ}, eα é o vetor de base de ı́ndice α e Vα é a

componente de V na direção eα. Assim, se derivarmos V obteremos que

dV

dλ
=
dVα

dλ
eα +Vα deα

dλ
, (4.15)

ou, em função das componentes Uβ = dxβ/dλ do vetor tangente à curva,

dV

dλ
= Uβ [(∂βV

α)eα +Vα∂βeα] , (4.16)



33

onde definimos o operador ∂β = ∂/∂xβ .

Aqui chegamos a uma observação importante, pois partimos da premissa de que todo vetor pode

ser decomposto em uma base. E o objeto matemático ∂βeα por si só é um vetor para um β espećıfico, o

que significa que podemos decompô-lo em função da própria base em coordenadas polares que estamos

utilizando. É fácil demonstrar, por exemplo, que a derivada das bases (4.12) em função de φ valem

∂er
∂φ

= eφ, (4.17a)

∂eφ
∂φ

=− er. (4.17b)

Em geral, decompomos os vetores de base da seguinte forma:

∂βeα = Γµ
αβ eµ, (4.18)

onde Γµ
αβ é a componente do vetor ∂βeα que aponta na direção eµ.

Assim, utilizando a decomposição (4.18) seguida de algumas manipulações nos ı́ndices, a derivada

(4.16) fica
dV

dλ
= Uβ

(

∂βV
α + Γα

γβV
γ
)

eα = Uβ∇βV
αeα, (4.19)

onde definimos a derivada covariante da forma

∇βV
α = ∂βV

α + Γα
µβV

µ. (4.20)

Veja que temos uma derivada covariante justamente porque as base não são mais vetores fixos no espaço.

E, no caso de serem fixas, todos os coeficientes de conexão Γ seriam zero e a derivada covariante se

reduziria a uma derivada parcial.

Toda essa construção de derivadas covariantes vem da necessidade de criar ferramentas que des-

crevam a dinâmica de part́ıculas em um espaço-tempo curvo, ou em sistemas de coordenadas curviĺıneos.

Vimos que a métrica é a responsável por ditar essa curvatura, então é natural pensar que é posśıvel obter

os coeficientes de conexão em função das entradas da métrica, sem precisar recorrer à definição (4.18).

Para isso utilizamos a seguinte equação,

Γµ
αβ =

1

2
gµρ (∂αgβρ + ∂βgρα − ∂ρgαβ) , (4.21)

onde gµρ é a métrica inversa.

4.3 Equação da geodésica

Para introduzir o conceito de geodésica, é importante entender que existem dois tipos de situações. O

primeiro é uma part́ıcula fazendo uma curva em um espaço-tempo plano e o segundo é uma part́ıcula

seguindo “reto” em um espaço-tempo curvo. No segundo caso, recorrendo novamente à nossa analogia,

para um trem é como se ele estivesse sempre andando para frente; o fato de seu caminho se curvar se deve
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ao trilho fazer uma curva. As rodas do trem são fixas e sempre apontam na direção do trem, diferente dos

carros cujas rodas podem girar pelo movimento do volante, fazendo o carro curvar independentemente

de trilhos. Aqui, os carros representam a primeira situação, enquanto o trem representa a segunda. Isso

nos motiva a reinterpretar o conceito de reta, visto que ele depende da geometria do espaço.

Um bom exemplo para entender melhor como a geometria do espaço altera esse conceito de reta

é o nosso próprio planeta e as pessoas que vivem nele. Imagine um atleta correndo de uma cidade A para

outra cidade B onde só é permitido a ele seguir em frente. Para esse atleta, a todo momento ele esteve

andando em linha reta e as pessoas que o observam correr na rua também chegam à mesma conclusão.

Porém, um astronauta fora do planeta, tendo conhecimento de que a Terra é um geoide, conclui que o

atleta percorreu um arco de circunferência. Ambas as conclusões são corretas para os seus respectivos

referenciais. O atleta anda em linha reta, pois seu referencial é muito local para ele perceber a curvatura

do planeta. Já para o astronauta, o atleta faz um arco de circunferência, pois seu referencial é mais

global, lhe permitindo enxergar essa curvatura com mais facilidade. De certa forma, a distância entre

dois pontos depende da geometria do espaço, então o que o atleta chamaria de reta, o astronauta chamaria

de geodésica em um conceito mais geral. Perceba que geodésicas são caminhos espećıficos, que se feitas

em uma superf́ıcie plana geram retas, mas em uma superf́ıcie esférica geram arcos de circunferência. Uma

boa descrição para esse conceito é o caminho que minimiza a distância entre dois pontos. Na verdade o

que foi apresentado até agora é só uma parte de uma discussão mais complexa sobre variedades. Esse

é um conceito matemático que diz que a geometria do espaço pode ser curva, porém feita de pedaços

localmente planos. Assim, tanto o planeta Terra quanto o próprio espaço-tempo podem ser descritos

como uma variedade.

Agora sabemos que a geodésica é o caminho que uma part́ıcula livre faz apenas por seguir a

curvatura do espaço-tempo. Isso é importante, pois achar a equação que descreve essa geodésica está

diretamente ligado à descrição do movimento de uma part́ıcula livre através do espaço-tempo, inclusive

na presença de gravidade, sendo a geodésica o caminho que extremiza o tempo entre dois eventos. Assim,

podemos defini-la integrando o tempo próprio através de um caminho γ(λ) utilizando a equação (4.6):

τ =

∫ λ1

λ0

dτ =

∫ λ1

λ0

1

c

(

−gαβdxαdxβ
)1/2

. (4.22)

De modo geral, as contas ficam mais simples se tomarmos o tempo próprio como parâmetro λ e o

parâmetro de integração. Além disso, se multiplicarmos a equação (4.22) por mc2 obtemos uma grandeza

que é essencialmente a ação de uma part́ıcula livre,

S = mc2τ = mc

∫ τ1

τ0

dτ

(

−gαβ
dxα

dτ

dxβ

dτ

)1/2

. (4.23)

Assim, considerando pequenas variações xµ = xµ + ǫδxµ do caminho γ, de forma a manter os pontos

inicial e final γ(τ0) e γ(τ1) fixos, pelo prinćıpio variacional podemos obter a equação da geodésica:

d2xµ

dτ2
+ Γµ

αβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0. (4.24)
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É fácil perceber que, se estamos em um espaço-tempo plano, com coordenadas cartesianas, todos

os coeficientes de conexão Γ são zero e a equação da geodésica descreve uma reta. A equação (4.24) pode

ser escrita em termos da derivada covariante da quadrivelocidade, através de uma manipulação simples

envolvendo a regra da cadeia:

Uα

(

dUµ

dxα
+ Γµ

αβU
β

)

= Uα∇αU
µ = 0. (4.25)

4.4 Tensor de curvatura

Vimos até agora que a curvatura do espaço-tempo gera o fenômeno que conhecemos por gravidade na

relatividade. Então, de certa forma, a intensidade dessa curvatura deve estar ligada à intensidade do

campo gravitacional atuante. O objeto que mensura essa curvatura é o tensor de curvatura, também

conhecido como tensor de Riemann.

Antes de defini-lo, vamos discutir um pouco mais, de forma qualitativa, sobre a curvatura do

espaço-tempo. O prinćıpio da equivalência nos garante que um astronauta em queda livre cairá sem

sentir seu peso, mas ele não está isento de toda a atuação da gravidade. Durante a queda, seus pés

permanecem em uma região de maior gravidade que sua cabeça, o que faz com que seu corpo se alongue

verticalmente. Ao mesmo tempo, temos um efeito de achatamento horizontal. Isso pode ser verificado

se imaginamos duas bolinhas, inicialmente separadas por uma distância d, sendo largadas da mão desse

astronauta. Conforme o tempo passa, a distância entre as duas bolinhas deve diminuir, pois ambas

estão endereçadas ao centro do planeta e, se elas pudessem atravessar o solo sem nenhuma interferência,

com certeza se chocariam nesse ponto. A distância entre as bolinhas diminui da mesma maneira que o

astronauta sente uma força comprimindo as laterais do seu corpo. Claramente essas forças de maré não

são tão intensas em campos gravitacionais fracos, mas Einstein percebeu que elas existiam justamente

pelo espaço-tempo ter curvatura.

Sabemos, pela geometria euclidiana, que duas retas inicialmente paralelas nunca se cruzam, mas

essa afirmação depende da geometria do espaço. Duas retas inicialmente paralelas A e B, desenhadas

em uma folha de papel, nunca se tocam. Elas não se intersectam pois o papel em si é um objeto plano

de duas dimensões. Agora, vamos tentar fazer o mesmo experimento, porém sobre a superf́ıcie de uma

esfera. Na esfera, as geodésicas são grandes ćırculos, como os meridianos e o equador. É fácil perceber

que qualquer ponto na linha do equador pode ser ligado aos polos por um meridiano, que é perpendicular

ao equador. Sendo assim, dois desses meridianos são localmente paralelos na região próxima à linha do

equador, porém eles se cruzam nos polos (ver Fig. 6.1). Isso acontece pois a esfera é um objeto curvo,

fazendo com que duas geodésicas inicialmente paralelas não necessariamente fiquem paralelas durante

todo o trajeto. Perceba que o caminho que os meridianos fizeram sobre a superf́ıcie da esfera é análogo

ao das duas bolinhas caindo em queda livre.
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Figura 4.1: Duas geodésicas A e B inicialmente paralelas permanecem paralelas no plano (esquerda),
mas convergem no caso da esfera (direita).

O exemplo abordado acima trata de curvas sobre uma superf́ıcie bidimensional. Já na relativi-

dade, a geodésica que descreve a linha de mundo de um objeto em queda livre habita o espaço-tempo,

de quatro dimensões. No entanto, a noção de curvatura se mantém. No referencial local do astronauta,

inicialmente as bolinhas pareciam estar paradas lado a lado, porém devido à curvatura do espaço-tempo

elas acabam se encontrando no centro. Vale enfatizar que não só o espaço é curvo, mas também o tempo,

o que, em outras palavras, significa que o campo gravitacional altera a passagem do tempo, fenômeno

previsto pela relatividade geral.

Se, antes, definimos os coeficientes de conexão Γ, que estavam relacionados com as mudanças na

base de vetores a cada ponto, agora temos o tensor de Riemann, que está associado a segundas derivadas

da métrica ou primeiras derivadas da conexão. Ele é dado pela expressão

Rα
βµν = ∂µΓ

α
βν − ∂νΓ

α
βµ + Γα

λµΓ
λ
βν − Γα

λµΓ
λ
βµ, (4.26)

e uma importante propriedade desse tensor é a identidade de Bianchi,

∇λRαβµν +∇νRαβλµ +∇µRαβνλ = 0, (4.27)

que segue da definição da derivada covariante e da condição de compatibilidade ∇µg
µν = 0. Além do

tensor de Riemann, temos também o tensor de Ricci (Rαβ) e o escalar de Ricci (R), que podem ser

definidos da forma

Rαβ := Rµ
αµβ (4.28a)

R := gαβRαβ = Rα
α. (4.28b)

Essas quantidades são utilizadas para definir o tensor de Einstein, objeto f́ısico que será discutido na

próxima seção:

Gαβ := Rαβ − 1

2
gαβR. (4.29)

O que é mais importante para nós até aqui é o conhecimento de que esses tensores são constrúıdos a
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partir de derivadas segundas da métrica.

4.5 Tensor energia-momento e as equações de Einstein

4.5.1 Tensor energia-momento

O tensor energia-momento traz um conjunto de informações referentes a energia, momento, pressão e

viscosidade de um fluido imerso no espaço. Como qualquer tensor, suas componentes dependem do

referencial adotado, então se escolhermos um referencial que se move junto com o fluido, elas têm o

seguinte significado:

• T 00: indica a densidade de energia.

• T i0 = T 0i: indicam o fluxo de momento que atravessa perpendicularmente uma superf́ıcie com vetor

normal ei.

• T ii: indicam as forças feitas perpendicularmente a uma superf́ıcie na direção ei. Sendo assim,

trazem informação quanto à pressão no meio.

• T ij , com i 6= j: indicam as forças feitas paralelamente a uma superf́ıcie com normal ei. Sendo

assim, trazem informação quanto à resistência ao cisalhamento, ou à viscosidade do meio.

Aqui, os ı́ndices i e j se referem apenas às componentes espaciais.

Figura 4.2: Representação esquemática das componentes do tensor energia-momento.

Outro fator importante associado a esse tensor é o fato de que ele possui divergência nula, o que

determina a conservação de energia-momento pela equação

∇βT
αβ = 0. (4.30)

Com algumas manipulações é posśıvel mostrar que a componente β = 0 dessa equação recupera a equação

da continuidade, e as componentes espacias, β = j, recuperam a equação de Euler, ambas na ordem

dominante.

No nosso caso, vamos trabalhar com um tensor de um fluido perfeito tipicamente conhecido como

poeira. Ele não tem pressão nem viscosidade, trazendo de mais importante a densidade de energia no



38

meio. Sua expressão no referencial de repouso do fluido é

Tαβ
(poeira) =

















ρ 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

















, (4.31)

e para um referencial geral, em que o fluido possui quadrivelocidade uµ, temos

Tαβ = ρuαuβ , (4.32)

onde aqui ρc2 é a densidade de energia do fluido. Muitas vezes é útil escrever ρ em função da densidade

de energia reescalonada pela fórmula

ρ =
ρ∗√−gγ , (4.33)

onde g é o determinante da métrica (g := det[gαβ ]) e γ = u0. Assim a equação (4.32) pode ser escrita da

forma

Tαβ =
ρ∗√−gγ u

αuβ . (4.34)

É interessante introduzir essa nova distribuição de massa, pois com ela alguns resultados que obteremos

à frente ficarão mais simplificados, e o leitor pode sempre voltar para distribuição de energia usual por

meio da equação (4.33).

4.5.2 Equação de Einstein

Na mecânica newtoniana, nosso objetivo era descobrir a aceleração do sistema, pois, a partir dela, ob-

teŕıamos uma equação diferencial de segunda ordem no tempo, que podeŕıamos solucionar para descobrir

a posição da part́ıcula a cada momento. No caso espećıfico dos astros, tomávamos essa aceleração como

sendo fornecida pela gravidade, onde esta dependia da distribuição de massa do sistema. Agora, na

mecânica relativ́ıstica, embora tenhamos mudado a forma de fazer os cálculos e interpretar a gravidade,

nossas perguntas e motivações são as mesmas.

A gravidade agora é interpretada como uma curvatura que os corpos provocam no espaço-tempo.

Vimos que o objeto que descreve essa geometria do espaço-tempo é a métrica e, a partir dela, somos

capazes de calcular os coeficientes de conexão Γ para utilizá-los na equação da geodésica, que fará o

papel das equações de movimento na mecânica newtoniana. Ao que parece, assim como na mecânica

newtoniana, basta termos a aceleração do sistema (obtida aqui a partir da conexão) para obtermos a

descrição do movimento. Agora, basta saber a métrica que poderemos descrever a dinâmica dos astros

na relatividade. O que nos deixa com a seguinte pergunta: como encontramos a métrica de um sistema

celestial qualquer?

Antes t́ınhamos que a aceleração era dada pelo gradiente de um potencial escalar, que obedecia

a equação de Poisson. Essa equação relacionava a distribuição de matéria com o campo gravitacional

criado pelo corpo. Apenas mudamos a maneira de enxergar a gravidade, porém ela continua sendo uma
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manifestação da presença de matéria no meio, logo é natural pensar que deve haver uma equação que

faça o mesmo papel na relatividade. Isso nos motiva a introduzir a equação de Einstein, sendo ela o que

utilizamos para obter a métrica em uma certa região no espaço-tempo:

Gαβ =
8πG

c4
Tαβ , (4.35)

onde G é a constante de gravitação universal.

Perceba que a equação de Einstein não incorpora explicitamente a distribuição de massa do

sistema, mas sim a distribuição de energia e momento. Isso faz sentido, pois para toda part́ıcula com massa

m, mesmo que estacionária em um certo referencial, está associada uma energia de repouso E = mc2.

Sendo assim, saber como está distribúıda essa energia também traz informação quanto à distribuição de

matéria. Agora se passarmos para um referencial que se move em relação ao primeiro, a energia deixa de

ser meramente energia de repouso, o que justifica a necessidade de Tαβ também dar informação quanto

ao momento e fluxo de energia.

Vale destacar que podemos escrever a equação (4.35) de outra forma, em função do escalar de

Ricci. Para isso podemos substituir o tensor de Einstein pela equação (4.29), obtendo

Rαβ − 1

2
Rgαβ =

8πG

c4
Tαβ . (4.36)

Daqui podemos contrair pela métrica inversa a equação toda para acharmos o traço e, definindo T =

gαβTαβ , obtemos R = − 8πG
c4 T . Em seguida basta substituir esse valor para o escalar de Ricci de volta

na equação (4.36), que obtemos

Rαβ =
8πG

c4
Tαβ , (4.37)

onde Tαβ = Tαβ − 1
2Tgαβ é o tersor energia-momento de traço reverso.

Essas equações apenas relacionam uma grandeza que depende de derivadas da métrica (tensor de

Einstein) com uma grandeza que depende das configurações materiais do meio (tensor energia-momento),

o que nos permite achar uma métrica que se ajuste a essa configuração. Novamente, é algo semelhante a

resolver a equação de Poisson no caso newtoniano.



Caṕıtulo 5

O problema de dois corpos

pós-Newtoniano: Métrica

Neste caṕıtulo nos voltamos ao problema de dois corpos pós-newtoniano, regime que traz contribuições

adicionais vindas da relatividade para a métrica de Minkowski. Essas correções vêm do fato de incor-

porarmos o campo gravitacional como agente que caracteriza a forma do espaço-tempo, mas também

não estaremos lidando com campos muito intensos de forma a precisar de um tratamento completo de

relatividade geral. Assim, seremos capazes de definir a métrica nesse regime e com ela obter, no próximo

caṕıtulo, as equações de movimento que regem a dinâmica de um sistema binário na relatividade.

5.1 Métrica Newtoniana

Como um primeiro passo, vamos começar vendo a métrica que representa o limite newtoniano, ou seja,

que nos leva à dinâmica dada pela mecânica newtoniana.

Para obtermos a métrica newtoniana temos primeiro que definir que condições a métrica e a

matéria devem atender numa situação tipicamente newtoniana. Essas condições definem o que chamamos

de limite newtoniano e nele a f́ısica abordada pela relatividade retorna os mesmos resultados newtonianos

já obtidos, por exemplo, para a aceleração de uma part́ıcula imersa em um campo gravitacional central.

Essas condições são:

1ª condição: As part́ıculas se movem com baixas velocidades.

2ª condição: O campo gravitacional é fraco, de forma que ele possa ser interpretado como uma per-

turbação do espaço-tempo plano.

3ª condição: O campo gravitacional é estático, ele não muda com o tempo.

Essencialmente o limite newtoniano é caracterizado por dois parâmetros pequenos que utiliza-

remos para chegar na métrica newtoniana. O primeiro se refere ao fato de não estarmos lidando com

part́ıculas relativ́ısticas. A 1ª condição apenas nos recorda que estamos em um regime de baixas energias,

40
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basta pensar que a energia cinética da part́ıcula deverá ser pequena comparada com a sua energia de

repouso. Assim, temos que o parâmetro adimensional que caracteriza essa condição é β = v
c ≪ 1.

Já o segundo parâmetro está impĺıcito na 2ª condição. Se o primeiro nos lembra que no limite

newtoniano não precisamos considerar a relatividade restrita, este nos mostra que a relatividade geral

também não tem muita força. Estamos em uma situação em que o campo gravitacional é fraco, o que

nos deixa com o segundo parâmetro adimensional ǫ = U
c2 ≪ 1, onde U é o potencial newtoniano (2.3).

No caso de um sistema binário, ǫ = GM
rc2 , onde M é a massa do centro atrator e r é a distância entre o

centro atrator e seu companheiro orbital.

Vale destacar que o fato de termos um campo gravitacional fraco é traduzido como um espaço-

tempo levemente distorcido, o que faz com que a métrica newtoniana possa ser dada como uma per-

turbação hαβ da métrica de Minkowski, com |hαβ | ≪ 1:

gαβ = ηαβ + hαβ . (5.1)

Já a 3ª condição nos diz que a estrutura do espaço-tempo se mantém constante no tempo mesmo que

levemente alterada pela pertubação feita por esse campo fraco, o que implica que

∂0gαβ = 0. (5.2)

Naturalmente a existência desses parâmetros adimensionais pequenos facilita o nosso problema,

visto que podemos fazer algumas aproximações nas equações que descrevem o movimento das part́ıculas.

E, embora tenhamos dois parâmetros, estaremos utilizando uma mesma notação para indicar a ordem

deles. Vamos supor que uma part́ıcula esteja descrevendo uma órbita circular ao redor da fonte geradora

do campo gravitacional. Utilizando a expressão para a aceleração centŕıpeta, temos que a segunda lei de

Newton pode ser escrita da forma
mv2

r
=
GMm

r2
, (5.3)

e após algumas simplificações, podemos dividir os dos lados por c2 e encontrar uma relação para os dois

parâmetros:
v2

c2
=
U

c2
. (5.4)

É claro que a part́ıcula não precisa estar necessariamente em uma órbita circular, mas a equação (5.4)

nos mostra que a ordem de qualquer expansão envolvendo esses parâmetros pode ser identificada por

potências de c. Visto que o potencial newtoniano U tem dimensão de v2, temos que ǫ é da mesma ordem

que β2:

ǫ ∼ β2 ∼ O(c−2). (5.5)

Sendo assim, denotaremos um termo com (v/c) como sendo de ordem O(c−1), (U/c2) sendo de ordem

O(c−2), (vU/c3) sendo de ordem O(c−3) e assim por diante.

A métrica terá no mı́nimo componentes de ordem O(c−2) e essa suspeita é coerente porque a

métrica reflete a estrutura do espaço-tempo deformada por esse campo fraco. O parâmetro que faz a
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ligação com campos fracos é o ǫ que como visto acima é de ordem O(c−2). Nosso objetivo agora será

encontrar as componentes de hαβ usando a equação da geodésica para o problema de uma part́ıcula

submetida às três condições acima, forçando-a a resultar na mesma aceleração que temos na gravitação

newtoniana. Portanto, escrevendo a equação (4.24) em termos de (v/c), obtemos

d2xµ

dτ2
+ γ2c2

(

Γµ
00 + 2

vi

c
Γµ
0i +

vivj

c2
Γµ
ij

)

= 0. (5.6)

Essa expansão é interessante pois, como vimos na 1ª condição, o limite newtoniano representa um

regime de baixas velocidades, então podemos manter apenas o termo dominante na equação da geodésica

(5.6). Pela equação (4.11) vemos que γ = 1 + O(c−2), além disso, os coeficientes de conexão contêm

derivadas da métrica, e já discutimos acima que a métrica deve ser no mı́nimo de ordem O(c−2). Então

o termo dominante é aquele que carrega o coeficiente de conexão Γµ
00 com γ = 1. Além disso, estaremos

utilizando apenas as componentes espaciais de µ, pois a componente temporal apenas nos mostra que γ é

uma constante, fato que já estamos assumindo no limite newtoniano. Com essas considerações, obtemos:

d2xi

dτ2
= −c2Γi

00 = ai. (5.7)

Nosso próximo passo é obter Γi
00 e para isso podemos utilizar a equação (4.21) para escrevê-lo

em função das derivadas da métrica. Para melhor enxergar os termos que serão desprezados, podemos

escrever a conexão já considerando a expansão (5.1) para a métrica, obtendo

Γµ
αβ =

1

2
ηµρ (∂αhβρ + ∂βhρα − ∂ρhαβ) +

1

2
hµρ (∂αhβρ + ∂βhρα − ∂ρhαβ) . (5.8)

Veja que não aparecem derivadas da métrica de Minkowski, pois todas as suas componentes são constantes

(∂µηαβ = 0). Também vale destacar que os três últimos termos são feitos com multiplicações de h com

h originando correções de segunda ordem que serão desprezadas. Assim, fazendo as substituições para

µ, α, β e considerando que a métrica de Minkowski tem um comportamento de identidade nas suas

componentes espacias, obtemos que

Γi
00 =

1

2
δiρ (2∂0h0ρ − ∂ρh00) = −1

2
∂ih00, (5.9)

onde o primeiro termo com ∂0h0ρ vai a zero pela 3ª condição.

Finalmente temos todos os ingredientes necessários para construir a métrica Newtoniana. Sabe-

mos que a aceleração gravitacional é dada pelo gradiente de um potencial escalar U (ai = ∂iU), então

utilizando a equação (5.7) com o Γ dado pela (5.9), obtemos

h00 =
2U

c2
+K, (5.10)

onde K é uma constante que é obtida comparando a métrica (5.10) com a definição (5.1). Assim, obtemos
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que o elemento de linha newtoniano é dado pela expressão

ds2 = −
(

1− 2U

c2

)

c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2. (5.11)

Veja que na nossa abordagem para a métrica newtoniana, quando expandimos em (5.6) a equação da

geodésica em termos de (v/c), só ficamos com o termo dominante, pois nesse regime as velocidades são

muito baixas e a gravidade não tem tanta força. Isso fez com que a métrica fosse dada predominantemente

pela componente g00 até a ordem O(c−2). Mas, conforme abordamos problemas onde a relatividade tenha

maior peso, essas aproximações se tornam menos precisas, o que indica o aparecimento de contribuições

adicionais de ordem superior que agora deixam de ser despreźıveis. Essas são as contribuições pós-

Newtonianas (PN).

5.2 Contribuições pós-Newtonianas

Nesta seção teremos que fazer várias considerações iniciais até chegarmos à métrica mais completa para

o regime pós-Newtoniano. Em essência ela continuará sendo dada da forma (5.1), porém dessa vez hαβ

terá termos de ordem superior. Nosso objetivo inicial é recuperar o que perdemos na métrica devido às

aproximações que fizemos para o regime newtoniano, definindo até que ordem o regime pós-Newtoniano se

estende. Vamos começar analisando que componentes devemos levar em conta para que a Lagrangiana do

problema se reduza à Lagrangiana de uma part́ıcula submetida a um potencial gravitacional newtoniano.

Para isso, vamos expandir o integrando da equação (4.23), porém tomando o tempo coordenado

como parâmetro de integração. Veja que é o mesmo processo que fizemos da (4.22) para a (4.23), porém

daquela vez queŕıamos definir a equação da geodésica e por isso t́ınhamos parametrizado em função do

tempo próprio. Como mencionado antes, o integrando representa a Lagrangiana do sistema relativ́ıstico,

então temos que

S = mc

∫

(

−g00c2 − 2g0icv
i − gijv

ivj
)1/2

dt, (5.12a)

L = mc2
√

−g00 − 2g0i
vi

c
− gij

vivj

c2
. (5.12b)

No limite newtoniano temos que a métrica é dada por (5.11), ou seja, temos que g00 = −1 + 2U/c2,

g0i = 0 e gij = δij , nos deixando com a Lagrangiana

L = mc2
√

1− 2U

c2
− v2

c2
. (5.13)

Daqui, podemos expandir a raiz quadrada em potências de O(c−2), o que nos retorna a expressão new-

toniana para a Lagrangiana do sistema a menos de uma constante mc2 que não afeta as equações de

movimento

L = mc2
(

1− v2

2c2
− U

c2
+O(c−4)

)

= mc2 − 1

2
mv2 −mU +O(c−2). (5.14)

Podemos ver que, no limite newtoniano, a Lagrangiana contempla termos de ordem O(c2) e O(c0)
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que são suficientes para fazer com que ela se reduza à expressão newtoniana conhecida. As próximas con-

tribuições para a Lagrangiana seriam de ordem O(c−2) e fariam parte das contribuições pós-newtonianas.

É fácil perceber que, para a Lagrangiana contemplar termos dessa ordem, as componentes da métrica na

equação (5.12b) têm que ser obtidas até as seguintes ordens:

g00 até O(c−4),

g0i até O(c−3),

gij até O(c−2).

Essas são as contribuições de primeira ordem pós-Newtoniana, ou 1-PN, mas vale destacar que não há

motivos para a expansão da Lagrangiana parar no termo de ordem O(c−2). Conforme a relatividade

se torna mais importante, outros termos de ordem O(c−4) surgem na expansão da Lagrangiana, o que

implicaria em termos de ordem ainda mais elevada na métrica. Em geral, se queremos obter as correções

até a ordem n-PN, pegamos

g00 até O(c−2n−2),

g0i até O(c−2n−1),

gij até O(c−2n).

Veja que estamos assumindo que a Lagrangiana só contém termos de ordem par, ou seja, termos

com potências pares de c−1. Esse é um fato interessante, pois isso não é apenas um resultado que se

deu pela expansão ter sido feita até ordem O(c−2). Na verdade isso reflete caracteŕısticas intŕınsecas do

sistema, como conservação de energia, conservação do momento, entre outros. Podemos ter uma boa ideia

disso, mostrando que os termos de ordem ı́mpar estariam associados a ganho ou dissipação de energia

pelo sistema.

Para discutir esse ponto, utilizaremos uma transformação de reversão temporal. Para simplificar,

imagine uma part́ıcula 1 se movendo livremente no espaço e deixando um rastro por onde passa. Até que

em um instante t0, que chamaremos de marco zero, uma part́ıcula 2 é criada na mesma posição em que se

encontra a part́ıcula 1. Porém essa nova part́ıcula não é livre, no sentido de que ela esta fadada a sempre

percorrer o rastro deixado pela part́ıcula 1 só que na contramão. A part́ıcula 2 é idêntica à primeira, de

forma que não podemos diferenciá-las; sendo assim a part́ıcula 2 estará adotando um movimento reverso

ao da part́ıcula 1. A segunda part́ıcula faz o movimento que a primeira faria se o tempo para ela corresse

para trás. Podemos começar a contar o tempo a partir do marco zero (t0 = 0), assim temos que a posição

da part́ıcula 2 deve atender às seguintes equações:

x2(t) =x1(−t) (5.17a)

v2(t) =− v1(−t) (5.17b)

a2(t) =a1(−t) (5.17c)
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A ideia é que se a energia é uma constante de movimento, ela não deve depender do sentido em

que corre o tempo. Em sistemas conservativos, se a part́ıcula 1 é fisicamente permitida, então a part́ıcula

2 também deve ser. Porém, em sistemas que apresentam forças dissipativas isso deixa de ser verdade,

pois a trajetória da part́ıcula 2 passa a ter alguma incoerência f́ısica. Imagine, por exemplo, o lançamento

de um projétil em um ĺıquido viscoso. Ele inicia com velocidade constante até que penetra no ĺıquido e

começa a perder energia cinética pelo atrito até finalmente parar. Se pensarmos no movimento inverso,

da part́ıcula 2, o que veŕıamos seria o projétil começar do repouso dentro do ĺıquido e, com o passar do

tempo, ir aumentando sua energia cinética, como se o ĺıquido estivesse espontaneamente cedendo essa

energia para o projétil, o que não faz sentido f́ısico. Outro exemplo que demonstra essas incoerências é o

de uma part́ıcula quicando no chão após ter sido largada do repouso de uma altura H. Após quicar, ela

sempre atinge uma altura mais baixa que H, pois perde energia mecânica no choque com o chão e pela

resistência do ar. Já para a part́ıcula 2, veŕıamos uma bolinha começando de uma altura baixa e ganhando

altura com o passar do tempo, o que novamente não é uma situação compat́ıvel com nosso mundo. Em

geral, toda vez que temos uma situação de perda de energia para a part́ıcula 1, isso representaria um

ganho de energia para a part́ıcula 2. Por isso, o único jeito de termos as duas part́ıculas sendo fisicamente

posśıveis é quando a energia se mantém constante.

Não entraremos em muitos detalhes aqui quanto ao formalismo por trás dessa transformação de

reversão temporal, porém podemos adiantar que as incoerências no movimento da part́ıcula 2 devido

a forças dissipativas ocorrem por elas dependerem do sentido do movimento, ou mais especificamente,

por terem termos que representam derivadas ı́mpares no tempo. Como a transformação leva t → −t,
quantidades que dependem do tempo trocam de sinal para a part́ıcula 2 se derivadas uma quantidade

ı́mpar de vezes. Veja que é isso que ocorre na equação (5.17b), visto que a velocidade é uma derivada

primeira da posição. Sendo assim, forças como resistência do ar, que claramente dependem da velocidade

da part́ıcula, mudam de sinal quando analisadas na part́ıcula 2, fazendo com que uma situação de perda

de energia vire uma de ganho. Rastrear essas grandezas na métrica é equivalente a descobrir a ordem dos

termos, pois as componentes da métrica são sempre adimensionais, então, se temos um termo de ordem

par, como 2U/c2, uma vez que o potencial newtoniano tem dimensão de velocidade ao quadrado, inverter

o tempo não acarreta em nenhuma troca de sinal para esse termo.

Na verdade, embora a explicação acima tenha sido feita em cima da conservação da energia, é

importante ter em mente que cada ordem ı́mpar está associada a um certa quantidade dissipada. Es-

tamos lidando com um sistema de part́ıculas, portanto a conservação de massa é destacada no fato de

não aparecerem termos de ordem O(c−1) na Lagrangiana. Ainda próximo ao limite newtoniano, a con-

servação da energia evita que apareçam termos de ordem O(c−3), mas isso não é verdade para qualquer

sistema relativ́ıstico. Naturalmente, conforme incorporamos outras variáveis e nos aproximamos da re-

latividade geral, termos de ordem ı́mpar podem aparecer na Lagrangiana, representando, por exemplo,

perda de energia do sistema por meio de ondas gravitacionais. Para uma discussão sobre essas questões,

recomendamos a Ref. [5].
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5.3 Construção da métrica pós-Newtoniana

Nesta seção nós focaremos em encontrar a métrica até a ordem 1-PN utilizando a equação de Einstein.

Neste trabalho usaremos a abordagem clássica da teoria pós-newtoniana desenvolvida no caṕıtulo 8

do livro do Poisson [1], que utilizará o fato de sabermos até que ordem temos que obter as componentes

da métrica. Assim, vamos parametrizá-la em função de potenciais gravitacionais a serem determinados:

g00 =− 1 +
2

c2
U +

2

c4
(

Ψ− U2
)

+O(c−6), (5.18a)

g0i =− 4

c3
Ui +O(c−5), (5.18b)

gij =

(

δij +
2

c2
Uij

)

+O(c−4). (5.18c)

Dessa forma, temos que o potencial pós-newtoniano Ψ é responsável por determinar o termo de

ordem O(c−4) em g00, o potencial vetor Ui por determinar a próxima contribuição, de ordem O(c−3), em

g0i e Uij é responsável pela contribuição de ordem O(c−2) em gij . Já o resto dos termos são aqueles que

obtivemos anteriormente na métrica newtoniana. Para facilitar os cálculos, anteciparemos um resultado

que obteŕıamos naturalmente quando resolvêssemos a equação de Einstein para ordens menores; isso nos

retornaria que Uij = Uδij . A partir dessa métrica é fácil calcular os coeficientes de conexão utilizando a

equação (4.21):

Γ0
00 =− 1

c3
∂tU +O(c−5), (5.19a)

Γ0
0i =− 1

c2
∂iU +O(c−4), (5.19b)

Γ0
ij =

2

c3
(∂iUj + ∂jUi) +

1

c3
δij∂tU +O(c−5), (5.19c)

Γi
00 =− 1

2
∂iU − 1

c4
(4∂tUi + ∂iΨ− 4U∂iU) +O(c−6), (5.19d)

Γi
0j =

1

c3
δij∂tU − 2

c3
(∂jUi − ∂iUj) +O(c−5), (5.19e)

Γi
jk =

1

c2
(δik∂jU + δij∂kU − δjk∂iU) +O(c−4). (5.19f)

Vale destacar que a métrica não necessariamente é mais estática nesse regime pós-newtoniano.

O próximo passo seria utilizarmos a equação (4.37) para determinar a equação que esses potenciais

têm que atender. No lado esquerdo podemos utilizar os coeficientes de conexão (5.19) calculados acima

para obter as componentes do tensor de Ricci:

R00 =− 1

c2
∇2U +

1

c4
(

∂ttU + 4U∇2U −∇2Ψ
)

+O(c−6), (5.20a)

R0i =
2

c3
∇2Ui +O(c−5), (5.20b)

Rij =− 1

c2
∇2Uδij +O(c−4). (5.20c)

Aqui utilizamos uma condição chamada calibre de Lorentz, que se baseia em escolher coordenadas de
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modo que a seguinte equação seja verdadeira:

∂tU + ∂iU
i = 0. (5.21)

Assim, utilizamos essa equação nas componentes do tensor de Ricci para substituir os termos com deri-

vadas espaciais do potencial U i por derivas temporais do U . Já no lado direito, precisaremos do tensor

de energia momento (4.34) e o fator de Lorentz γ = 1+ v2/2c2 +U/c2 +O(c−4) calculado a partir dessa

nova métrica utilizando a equação (4.11) . Dáı, basta abaixarmos os ı́ndices do tensor energia-momento,

contraindo com a métrica, que obtemos

T00 =ρ∗c2
[

1 +
1

c2

(

1

2
v2 − 5U

)]

+O(c−4), (5.22a)

T0i =− ρ∗vi +O(c−1), (5.22b)

Tij =ρ
∗vivj +O(c−2), (5.22c)

onde ρ∗ = ρ(1 + v2/2c2 + 3U/c2) + O(c−4) foi calculado pela equação (4.33). E com essas quantidades

podemos calcular o tensor energia-momento de traço reverso:

T 00 =
ρ∗c2

2
+ ρ∗U +O(c−2) (5.23a)

T 0i =− ρ∗vic+O(c−1) (5.23b)

T ij =
1

2
ρ∗c2δij +O(c0). (5.23c)

Novamente, é importante perceber que o lado direito da equação (4.37), por meio do tensor

energia-momento, está associado a grandezas f́ısicas da natureza, como velocidade e densidade de energia.

Já o lado esquerdo, por meio do tensor de Ricci, está associado diretamente aos potenciais que usamos para

parametrizar a métrica inicialmente. Outro fator importante a ser destacado é que todas as componentes

do tensor de Einstein e do tensor de Ricci foram obtidas de maneira a respeitar a ordem que esperamos

obter para a métrica. Por exemplo, a componente R00 do tensor de Ricci vai até a ordem O(c−4),

assim como a componente g00 da métrica. Isso acontece pois o tensor de Ricci está associado a segundas

derivadas da métrica, então ele deve respeitar a mesma ordem de grandeza dela. Já para o tensor energia-

momento de traço reverso pegamos os termos até a ordem que nos possibilitasse definir os potenciais

gravitacionais pela equação (4.37).

O fato de os termos do lado esquerdo e do lado direito estarem sendo dados em potências de

cn, faz com que consigamos definir os potenciais gravitacionais igualando-os ordem a ordem. Veja,

por exemplo, que ∇2U está associado à ordem O(c−2) de R00, então para definir esse potencial basta

obtermos a componente de mesma ordem em c−4T 00, o que significa pegar o termo de ordem O(c2) em

T 00. Obtemos:

∇2U = −4πGρ∗. (5.24)

Para definirmos Ui utilizamos o termo de ordem ordem O(c1) em T 0i o que resultaria em um termo
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de ordem O(c−3) no lado direito da equação (4.37), batendo com o termo de mesma ordem em Roi.

Obtemos:

∇2Ui = −4πGρ∗vi. (5.25)

Já se utilizarmos a componente T ij do tensor energia-momento de traço reverso, isso nos retornaria a

mesma definição já encontrada na equação (5.24), o que nos indica que fizemos escolhas adequadas para

as componentes da métrica.

O último passo é definir o potencial Ψ e para isso voltaremos à componente T 00, mas dessa vez

utilizando o termo de ordem O(c0). Assim obtemos que esse potencial tem que atender à equação

∂ttU + 4U∇2U −∇2Ψ = 4πGρ∗
(

3

2
v2 − 5U

)

, (5.26)

ou, substituindo ∇2U pela expressão (5.24),

∇2Ψ = −4πGρ∗
(

3

2
v2 − U

)

+ ∂ttU. (5.27)

Com isso é fácil verificar que a equação (5.24) é a equação de Poisson (2.7), com a diferença que

a distribuição de matéria é dada por esse ρ∗. Já a equação (5.25) define o que chamamos de potencial

vetor, que tem como fonte a densidade ρ∗ multiplicada pelo campo de velocidades. Essas equações têm

soluções formais bem conhecidas, que satisfazem a equação de Poisson se tomarmos o Laplaciano nos

dois lados:

U =G

∫

ρ∗′

|x− x′|d
3x′, (5.28a)

Ui =G

∫

ρ∗′v′i
|x− x′|d

3x′, (5.28b)

onde ρ′ = ρ(t,x′) e |x−x′| é a distância entre a fonte gravitacional e a posição x onde queremos calcular

o potencial. Veja que não tivemos problemas para definir esses dois potenciais, o que não é tão direto no

caso do Ψ.

Em geral, o potencial pós-newtoniano Ψ pode ser escrito como uma integral semelhante ao que

usamos para o potencial newtoniano e o potencial vetor. Mas vamos tentar simplificar ao máximo a

expressão tomando as grandezas que aparecem no lado direito da equação (5.27) como sendo o resultado

do Laplaciano de dois potenciais ψ e Θ, ou seja

Ψ = ψ +Θ, (5.29)

onde

∇2ψ =− 4πGρ∗
(

3

2
v2 − U

)

, (5.30a)

∇2Θ =∂ttU. (5.30b)
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Daqui podemos utilizar o fato de as derivadas temporais comutarem com as espaciais e escrever Θ em

função do superpotencial F definido pela equação

Θ =
1

2
∂ttF. (5.31)

O leitor pode pensar que incorporar o superpotencial F seria criar uma variável a mais para o problema,

visto que já fixamos Θ pela equação (5.30b). De fato Θ não pode ter duas definições diferentes e a

maneira que temos de tirar essa ambiguidade é forçar a equação (5.31) a ser compat́ıvel com a definição

(5.30b), assim obtemos que

∇2F = 2U. (5.32)

Já para o potencial pós-newtoniano Ψ, utilizando a equação (5.31) obtemos

Ψ = ψ +
1

2
∂ttF, (5.33)

onde pelas equações (5.30a) e (5.32), temos que

ψ = G

∫

ρ∗′
(

3
2v

′2 − U ′
)

|x− x′| d3x′ (5.34a)

F =− 1

2π

∫

U ′

|x− x′|d
3x′ +X0(t,x). (5.34b)

com U ′ = U(t,x′). Aqui introduzimos o fator X0 para deixar o campo F em uma forma mais geral.

Desde que X0 atenda à equação ∇2X0 = 0, a definição (5.32) continua verdadeira. Perceba que F não

está bem definida na integral (5.34b). Como U ′ decai como (r′)−1 e o fator de integração contém um

termo de (r′)2dr′, a integral é divergente. Para torná-la bem definida, podemos truncar o domı́nio de

integração em r = R suficientemente grande.

É importante notar que esse método que utilizamos para calcular as contribuições 1-PN para a

métrica, parametrizando-a em função desses potenciais gravitacionais, nos gera uma ambiguidade quando

queremos calcular o potencial pós-newtoniano Ψ. Perceba que ∂ttF é o que entra na equação (5.33), logo

temos uma vasta quantidade de opções para X0. De fato, X0 pode ser qualquer função que atenda à

equação de Laplace para obtermos o mesmo F e, além disso, desde que ∂ttX0 = 0 isso também não

altera o potencial pós-newtoniano Ψ, fundamentando essa ambiguidade na escolha do X0 (além do fator

R que nos dá o tamanho do domı́nio). Esse problema aparece nessa abordagem, pois o superpotencial

F tem como fonte o potencial newtoniano na equação (5.32), que se estende para além da distribuição

de matéria do corpo. Nesse caso, não há tanta clareza quanto às condições de contorno que devem ser

impostas. Não tivemos nenhuma ambiguidade para definir U , U j e ψ, pois eles dependem da distribuição

de matéria ρ∗, que assumimos ser de suporte compacto. Como dito, isso é a desvantagem da abordagem

clássica, desvantagem essa que não aparece na abordagem moderna para o tratamento pós-newtoniano

da métrica, conhecida como formulação pós-minkowskiana. O resultado dessa abordagem moderna será

a expressão (5.43), que obteremos abaixo na abordagem clássica através de uma fixação aparentemente

arbitrária de X0.
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Seguimos nosso trabalho substituindo U ′ na equação (5.34b). Podemos escrever

F (t,x) = G

∫

ρ∗(t,y)K(x,y)d3y +X0(t,x), (5.35)

onde K(x,y) é dado por

K(x,y) := − 1

2π

∫

d3x′

|x− x′||x′ − y| . (5.36)

Sem perda de generalidade, vamos tomar y = 0 para simplificar a expressão acima, o que corresponde

a medir as distâncias a partir de y. Finalizado o cálculo, será fácil recuperar esse fator. Com isso, o

segundo termo no denominador em (5.36) se torna |x′| = r′, enquanto o primeiro termo será substitúıdo

pela expressão

1

|x− x′| =
∞
∑

l=0

(

r′l

rl+1
Θ(r − r′) +

rl

r′l+1
Θ(r′ − r)

)

Pl(cos γ), (5.37)

onde γ é o ângulo entre os vetores unitários na direção x e x′. Além disso, utilizamos o teorema da adição

de harmônicos esféricos para reescrever os polinômios de Legendre da seguinte forma

Pl(cos γ) =
4π

2l + 1

∑

m

Y ∗
lm(θ′, φ′)Ylm(θ, φ). (5.38)

Com essas considerações, encontramos

K(x,0) = −
∑

lm

Ylm(θ, φ)

2l + 1

∫

r′dr′
(

r′l

rl+1
Θ(r − r′) +

rl

r′l+1
Θ(r′ − r)

)∫

Y ∗
lm(θ′, φ′) sin θ′dθ′dφ′. (5.39)

A integral angular pode ser facilmente resolvida, basta utilizar a condição de ortonormalização

dos harmônicos esféricos

∫

Y ∗
lm(θ′, φ′) sin θ′dθ′dφ′ =

∫

Y ∗
lm(θ′, φ′)Y00(θ

′, φ′) sin θ′dθ′dφ′ = δl0δm0. (5.40)

Dessa forma, a integral (5.39) se torna trivial, visto que a parte angular separa os termos l = 0 e m = 0

da somatória. Após resolve-lá obtemos K(x,0) = r − 2R, ou

K(x,y) = |x− y| − 2R. (5.41)

E com isso obtemos

F = G

∫

ρ∗′|x− x′| d3x′ − 2mR+X0, (5.42)

onde m :=
∫

ρ′∗d3x′. Se tomarmos X0 = 2mR, a expressão se torna mais simples:

+ . (5.43)

Assim, na abordagem clássica, somos capazes de encontrar as componentes da métrica pós-

newtoniana até ordem 1-PN pela equação (5.18), onde Uij = Uδij e os potenciais U , Ui e Ψ satisfazem as
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equações (5.24), (5.25) e (5.27), respectivamente. Vale destacar que conforme calculamos contribuições

de ordem superior para a métrica pós-newtoniana, a abordagem clássica perde sua força, pois as ambi-

guidades descritas acima se acumulam.

5.4 Sistema de part́ıculas

Nesta seção construiremos os preparativos para, no próximo caṕıtulo, chegarmos às equações de movi-

mento utilizando o formalismo pós-newtoniano, onde trataremos o fluido como um sistema de part́ıculas.

É importante destacar que as equações que obtivemos anteriormente já adiantaram alguns passos para

essa abordagem. Um deles foi quando utilizamos o tensor energia-momento referente à poeira, que é o

fluido mais simples, no qual não aparecem grandezas como pressão e densidade de energia interna, que

naturalmente apareceriam se estivéssemos abordando um fluido mais geral. A grande diferença é que, a

partir de agora, faremos uma abordagem ainda mais direta, tomando a distribuição de massa-energia ρ∗

como algo discreto:

ρ∗ =
∑

A

ρ∗A =
∑

A

mAδ(x− rA). (5.44)

Dessa forma será mais fácil chegar às equações de movimento do sistema; porém, essa facilidade tem um

custo, pois ela carrega algumas incongruências pelo fato de termos uma delta de Dirac. Esses detalhes

serão abordados no decorrer da próxima seção.

Além disso, daqui em diante utilizaremos uma nova notação para definir alguns vetores que

inclusive já apareceram nas equações acima. São eles

sA(t,x) :=x− rA(t), (5.45a)

sB(t,x) :=x− rB(t), (5.45b)

rAB(t) :=rA(t)− rB(t), (5.45c)

onde sA e sB são seus módulos, com nA := sA/sA e nB := sB/sB sendo os versores que apontam das

part́ıculas A ou B até o ponto arbitrário x. Da mesma forma, temos que rAB é o módulo do vetor rAB

com nAB = rAB/rAB sendo o versor que aponta da part́ıcula B para a part́ıcula A. Outras quantidades

importantes que frequentemente serão utilizadas mais à frente são as derivadas desses vetores, que são

dadas pelas equações

drA
dt

= ∂trA :=vA, (5.46a)

∂tsA =− (nA · vA), (5.46b)

∂isA =ni
A. (5.46c)

As mesmas derivadas valem para a part́ıcula B, apenas mudando o rótulo das equações.

Também vale destacar que a derivada total com respeito ao tempo equivale à parcial na equação

(5.46a), pois para qualquer função f = f(t,x) que represente uma variável dentro do fluido, pela regra
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da cadeia temos que sua derivada total pode ser escrita da forma

df

dt
= ∂tf + vi∂if, (5.47)

e como rA apenas depende do tempo, a equivalência é facilmente demonstrável. Com isso temos o

ferramental necessário para reescrever os resultados obtidos nas seções anteriores, dessa vez abordando

mais diretamente esse tratamento de sistema de part́ıculas.

5.4.1 Potenciais gravitacionais

Encerraremos este caṕıtulo achando as expressões para os potenciais gravitacionais, considerando a dis-

tribuição de massa-energia dada pela equação (5.44). Começaremos usando a equação (5.28a) para o

potencial newtoniano, onde com facilidade chegamos à expressão

U =
∑

A

GmA

sA
. (5.48)

Não deve ser uma surpresa para o leitor que a expressão se reduza à mesma equação que já hav́ıamos

introduzido na equação (2.5). O mesmo pode ser feito para o potencial vetor (5.28b):

U i =
∑

A

GmAv
i
A

sA
. (5.49)

Nesse caso, o vi dentro da integral (5.28b) se refere à velocidade do fluido, porém, como estamos tratando

o fluido como um sistema de part́ıculas, a delta de Dirac separa apenas a velocidade viA da part́ıcula A.

Outro simples de calcular é o superpotencial F , o que nos deixa mais próximos de conseguir achar a

expressão para o potencial pós-newtoniano Ψ:

F =
∑

A

GmAsA. (5.50)

De fato o que precisamos é de sua derivada parcial com respeito ao tempo, o que é facilmente obtido

levando em conta as derivadas (5.46) apresentadas na seção anterior:

∂ttF =
∑

A

GmA

sA

[

v2A − (nA · vA)
2
]

−
∑

A

GmA(nA · aA),

onde a aceleração aA := dvA/dt pode ser substitúıda pela aceleração newtoniana aA = −∑

B 6=AGmBnAB/r
2
AB ,

obtendo

∂ttF =
∑

A

GmA

sA

[

v2A − (nA · vA)
2
]

+
∑

A

∑

B 6=A

G2mAmB(nAB · nA)

r2AB

. (5.51)

Até aqui o modelo de part́ıculas não tem nos trazido nenhum problema na descrição desses

potenciais. O próximo passo seria calcular o potencial ψ utilizando a equação (5.34a) e levando em

consideração que já calculamos a expressão para o potencial newtoniano em (5.48). Aqui surge um

problema, pois ψ depende do potencial newtoniano, quando o mesmo tem comportamento central e cai
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com r. Naturalmente ele diverge se calculado no centro, mas isso não seria um problema se tivéssemos

uma distribuição de matéria mais completa. Porém, como estamos abordando um sistema pontual de

part́ıculas, essa incongruência se torna evidente ao tentarmos resolver a integral para ψ:

ψ =
3G

2

∫

ρ∗′v′2

|x− x′|d
3x′ −G

∫

ρ∗′

|x− x′|
∑

A

GmA

|x′ − rA|
d3x′. (5.52)

Podemos contornar esse problema usando um método chamado de regularização de Hadamard, que esta-

belece que em integrais desse tipo podemos tomar

δ(x− rA)

|x− rA|n
:= 0. (5.53)

Não devemos nos esquecer de que estamos somando diferentes valores de A, logo podemos separar

a parte que vai ser regularizada da parte que não apresenta problema nessa descrição pontual. Assim, o

potencial newtoniano (5.48) pode ser escrito da seguinte forma

U =
GmA

sA
+

∑

B 6=A

GmB

sB
, (5.54)

onde, para simplificar a descrição, chamaremos o primeiro termo de UA e o somatório em B 6= A de U¬A.

Aplicando essa separação na integral (5.34a) e já substituindo a distribuição de massa-energia (5.44),

obtemos

ψ =
3

2

∑

A

GmAv
2
A

sA
−

∑

A

∑

B 6=A

G2mAmB

sArAB
. (5.55)

Temos que o potencial pós-newtoniano é dado pela equação Ψ = ψ + 1
2∂ttF . Assim, utilizando (5.55) e

(5.51), chegamos à expressão

Ψ =
∑

A

GmA

sA

[

2v2A − 1

2
(nA · vA)

2

]

−
∑

A

∑

B 6=A

G2mAmB

rABsA

(

1− nAB · sA
2rAB

)

. (5.56)

Assim obtemos os potenciais que podem ser substitúıdos nas equações (5.18) e (5.19) para obtermos

a expressão da métrica e os coeficientes de conexão até ordem 1-PN. Esses mesmos potenciais serão

utilizados no próximo caṕıtulo, onde encontraremos as equações de movimento de sistemas binários.



Caṕıtulo 6

O problema de dois corpos

pós-Newtoniano: Equações de

movimento

Neste caṕıtulo utilizaremos tudo o que foi constrúıdo até aqui para tratar o problema de dois corpos pela

formulação pós-newtoniana. Nosso objetivo é reobter as equações de movimento para um sistema binário

de part́ıculas, como fizemos nos caṕıtulos iniciais. Lá, por meio da formulação lagrangiana, fomos capazes

de definir todas as equações que regem o movimento e tirar conclusões acerca do mesmo. Vimos as três

leis de Kepler aparecendo naturalmente e, conforme avançávamos, outros fenômenos, como o avanço do

periélio de Mércurio, se tornavam mais tácteis. Este, por sua vez, não pode ser completamente explicado

pela mecânica newtoniana, sendo entendido por completo apenas na relatividade.

De ińıcio focaremos em obter a aceleração à qual o sistema binário está submetido. Aqui va-

mos adiantar que as expressões sempre carregarão uma parcela que bate com os resultados obtidos na

abordagem newtoniana. Como discutido antes, a relatividade é apenas uma extensão da mecânica de

Newton em um limite de altas velocidades ou de campos gravitacionais muito fortes, então é esperado

que as equações contemplem uma parte vinda da mecânica newtoniana e uma parte que vem da correção

de ordem superior da relatividade.

Descobertas as equações de movimento, incluindo sua parte radial ṙ e angular φ̇, utilizaremos

novamente o método perturbativo das órbitas osculantes para obtermos a variação secular dos parâmetros

keplerianos. Por fim, concluiremos a discussão sobre o problema do avanço do periélio de Mercúrio,

destacando também algumas aplicações da relatividade para o estudo de pulsares.

6.1 Dinâmica de um sistema de N part́ıculas

Nesta seção apresentaremos o caminho para chegar às equações de movimento de uma part́ıcula A dentro

de um sistema de N corpos. O método que utilizaremos será essencialmente mais simples do que o

54
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método mais geral que pode ser encontrado, por exemplo, no caṕıtulo 8 da Ref. [1], portanto é necessário

fazermos algumas considerações antes de colocá-lo em prática na próxima seção.

É bom lembrar ao leitor que estamos tratando o fluido como um sistema de N part́ıculas e

essa abordagem em espećıfico nos possibilita achar as equações de movimento de uma forma muito

mais rápida. Basta lembrar que, no caṕıtulo 4, discutimos que a equação da geodésica é a responsável

por ditar a dinâmica de uma part́ıcula no espaço-tempo. No entanto, devemos tomar certos cuidados,

sendo que o primeiro é que a equação da geodésica a prinćıpio descreve o movimento de uma part́ıcula

teste submetida a um campo gravitacional externo, em relação ao qual o campo gravitacional da própria

part́ıcula é despreźıvel. Ainda assim, veremos que a aplicabilidade dessa abordagem se estende além desse

regime. Dáı podemos utilizar os coeficientes de conexão (5.19) definidos no caṕıtulo 5 e substitúı-los na

equação da geodésica, mas isso traz um novo problema, pois as conexões são calculadas em função dos

potencias totais do sistema, incluindo o potencial da própria part́ıcula A. Sendo assim, para solucionar

esse problema, trabalharemos com 3 premissas:

1ª : A dinâmica da part́ıcula A será dada pela equação da geodésica (4.24), utilizando os coeficientes

de conexão (5.19).

2ª : Desconsideraremos o termo de auto-potencial, de forma que a dinâmica da part́ıcula A seja dada

apenas pelo potencial das demais part́ıculas B 6= A.

3ª : Os potenciais serão calculados na posição x = rA.

De fato, todas essas premissas naturalmente se conferem verdadeiras se aplicarmos o tratamento

mais completo, adequado para qualquer sistema de N corpos extensos, compostos de um fluido qualquer.

Esse tratamento mais completo pode ser conferido no caṕıtulo 9 do livro do Poisson [1], mas vamos

apresentá-lo de forma resumida, apenas para entendermos melhor a veracidade dessas premissas. Nós

começaŕıamos definindo a posição do corpo A dentro desse sistema pela equação que determina a posição

do seu centro de massa,

rA :=
1

mA

∫

VA

ρ∗x d3x, (6.1)

onde a igualdade se confere, no caso de um sistema de part́ıculas, se tomarmos a distribuição de massa-

energia (5.44) definida anteriormente. Daqui é apenas uma questão de derivação até chegarmos à ex-

pressão que usaŕıamos para calcular a aceleração de cada corpo:

ajA =
1

mA

∫

VA

ρ∗
dvj

dt
d3x. (6.2)

Veja que a integral não está sendo calculada em todo o volume do fluido. Ao invés disso, apenas

VA compõe o volume de integração, onde este é grande o suficiente para que, em um pequeno intervalo dt,

o corpo continue dentro dele, mas pequeno o suficiente para que não englobe outros corpos do sistema.

Nosso desafio seria encontrar o campo de velocidades do fluido dvj/dt, que é dado precisamente pela

equação de Euler pós-newtoniana; para isso podemos contar com o tensor energia-momento. Quando

definimos esse tensor no caṕıtulo 4, vimos que sua conservação está associado à equação da continuidade
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e à equação de Euler. Sendo assim, podemos achar o campo de velocidades do fluido pelas componentes

espaciais β = j da equação (4.30). Como forma de ilustração dos passos seguintes, vamos utilizar apenas

a parte newtoniana da equação de Euler, que é bem conhecida:

ρ∗
dvj

dt
= ρ∗∂jU +O(c−2), (6.3)

onde o termo de ordem O(c−2) é a contribuição pós-newtoniana para a equação de Euler. Talvez o

leitor esteja sentindo falta do termo referente à pressão do fluido (∂jp), mas ele não aparece pois estamos

considerando um fluido que não contém pressão. Se substituirmos isso na equação (6.2), obteremos

ajA =
1

mA

∫

A

[ρ∗∂jU +O(c−2)]d3x. (6.4)

Veja que a distribuição de massa-energia novamente causará uma divergência quando a delta

separar a posição da própria part́ıcula, rA, assim, utilizando a regularização (5.53), obteŕıamos

ajA = ∂jU¬A(rA) +O(c−2), (6.5)

o que, no limite newtoniano, é justamente a aceleração causada na part́ıcula A devido ao potencial

gravitacional gerado pelas demais part́ıculas; basta comparar com a equação (2.4) já discutida no ińıcio

do trabalho. Perceba que as premissas que adotamos são automaticamente satisfeitas pelo método mais

completo. A integral dentro do volume VA na equação (6.2) apenas separa a geodésica que a part́ıcula A

faz dentro desse fluido. Já a 2ª e 3ª premissas são satisfeitas devido à delta de Dirac que a distribuição

de massa-energia carrega e à regularização de Hadarmard, que desconsidera os auto-potenciais.

6.2 Equações de movimento de um sistema de N part́ıculas

Esta seção, como adiantado na anterior, será mais prática, e nela obteremos a equação de movimento de

uma part́ıcula dentro de um sistema de N corpos. Vamos começar aplicando a 1ª premissa discutida na

seção anterior. Usando a regra da cadeia, é mais vantajoso escrever a equação da geodésica (4.24) da

seguinte forma:
dvµ

dt
= −

(

Γµ
αβ − vµ

c
Γ0
αβ

)

vαvβ . (6.6)

Visto que a componente espacial nos retorna (0=0), só ficamos com a componente espacial, que já era

nosso objetivo. Assim, expandindo todas as somas de Einstein, temos

dvj

dt
= −

(

Γj
00 −

vj

c
Γ0
00

)

v0v0 −
(

Γj
kn − vj

c
Γ0
kn

)

vkvn − 2

(

Γj
0k − vj

c
Γ0
0k

)

v0vk, (6.7)

e substituindo os coeficientes de conexão (5.19), obtemos

dvj

dt
= ∂jU +

1

c2

[

(v2−4U)∂jU − (4vk∂kU +3∂tU)vj −4vk(∂jUk−∂kUj)+4∂tUj +∂jΨ

]

+O(c−4). (6.8)
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Agora precisamos da 2ª e 3ª premissas, pois a equação (6.8) ainda carrega grandezas que seriam

referentes ao fluido inteiro. Assim, com essas últimas premissas, tomaremos os potenciais como sendo

gerados apenas pelas part́ıculas B 6= A e todos serão calculados no ponto x = rA, o que também implica

que as velocidades que aparecem nesta equação serão a velocidade da part́ıcula A:

ajA =
dvjA
dt

=∂jU¬A +
1

c2

[

(v2A − 4U¬A)∂jU¬A − (4vkA∂kU¬A + 3∂tU¬A)v
j
A

−4vkA(∂jUk¬A − ∂kU
j
¬A) + 4∂tU

j
¬A + ∂jΨ¬A

]

+O(c−4). (6.9a)

Daqui calcular os potenciais externos é uma tarefa simples, mas devemos tomar cuidado com o potencial

pós-newtoniano Ψ, pois ele tem um termo de somatória dupla. O que acontecerá é que a somatória em A

passará a ser em B 6= A e a segunda parte da somatória apenas tem que ser feita com termos diferentes

da primeira, logo será em C 6= B:

Ψ¬A =
∑

B 6=A

GmB

sB

[

2v2B − 1

2
(nB · vB)

2

]

−
∑

B 6=A

∑

C 6=B

G2mBmC

rBCsB

(

1− nBC · sB
2rBC

)

.

Veja que, na somatória dupla, C pode ser igual a A, sendo assim podemos separar esse valor da somatória

dupla e agrupá-lo com a primeira somatória. Se levarmos em consideração que nBA = −nAB e rBA = rAB ,

podemos escrever o potencial pós-newtoniano Ψ da seguinte forma:

Ψ¬A =
∑

B 6=A

GmB

sB

[

2v2B − 1

2
(nB · vB)

2

]

− G2mAmB

rABsB

(

1 +
nAB · sB
2rAB

)

(6.10a)

−
∑

B 6=A

∑

C 6=B,A

G2mBmC

rBCsB

(

1− nBC · sB
2rBC

)

. (6.10b)

A partir daqui voltaremos a focar nos sistemas binários, mas é importante frisar que a equação (6.9a) é

geral o suficiente para que o caminho que tomaremos na próxima seção seja o mesmo para o caso de três

corpos ou mais. A diferença é que os cálculos ficam mais complexos, envolvendo uma quantidade maior

de termos que naturalmente não aparecem no caso de dois corpos.

6.3 Equações de movimento de um sistema binário

Aqui simplificamos o problema para o caso particular de dois corpos; sendo assim, ficaremos apenas com

um termo nas somatórias ΣB 6=A e desconsideraremos todos os termos da somatória ΣC 6=B,A, pois estes

termos demandam a existência de três ou mais corpos.

Agora só temos que calcular as derivadas correspondentes aos potenciais externos utilizando as
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equações (5.46). Aqui apresentaremos os seus valores já avaliados em x = rA:

∂jU¬A = − GmBn
j
AB

r2AB

, (6.11a)

∂tU¬A =
GmB (nAB · vB)

r2AB

, (6.11b)

∂kU
j
¬A = − GmBv

j
Bn

k
AB

r2AB

, (6.11c)

∂tU
j
¬A =

GmB (nAB · vB) v
j
B

r2AB

+
G2mAmBn

j
AB

r3AB

, (6.11d)

∂jΨ¬A =
G2mAmBn

j
AB

r3AB

− 2GmBv
2
Bn

j
AB

r2AB

− GmB(nAB · vB)

2r2AB

[

2vjB − 3(nAB · vB)n
j
AB

]

. (6.11e)

Tendo as derivadas dos potenciais, basta substitúı-las na equação (6.9a) para obter a aceleração

da part́ıcula A até 1PN.

ajA = −GmB

r2AB

nj
AB − 1

c2
GmB

r2AB

[

v2A − 4(vA · vB) + 2v2B (6.12)

−3

2
(nAB · vB)

2 − 5GmA

rAB
− 4GmB

rAB

]

nj
AB .

A partir daqui tomaremos o mesmo caminho que fizemos na abordagem newtoniana. Nós temos

um sistema binário, feito da part́ıcula A = 1 e B = 2 e, para facilitar a notação, utilizaremos os parâmetros

de massa

M := m1 +m2, η :=
m1m2

(m1 +m2)2
, ∆ :=

m1 −m2

m1 +m2
. (6.13)

Além disso, para melhor identificarmos os termos com a notação usada no caso newtoniano, definimos os

vetores

r := r1 − r2 = r12, r := |r| = r12, n :=
r

r
= n12, (6.14a)

v := v1 − v2, v := |v|. (6.14b)

Novamente, temos o mesmo objetivo de colocar a origem do nosso referencial no centro de massa

do sistema binário a fim de simplificar a descrição da dinâmica. Esse centro de massa precisa ter as

propriedades que possúıa no caso newtoniano; em especial, gostaŕıamos que se mantivesse com velocidade

constante na ausência de forças externas ao sistema. Começamos definindo a massa-energia total M de

um fluido

M :=

∫

ρ∗
[

1 +
1

c2

(

v2

2
− U

2

)]

d3x, (6.15)

onde M =M + E/c2 é formada pela massa de repouso M e a energia total E do fluido,

M =

∫

ρ∗d3x, (6.16a)

E =K + Ug =
1

2

∫

ρ∗(v2 − U)d3x. (6.16b)



59

Daqui podemos definir o momento linear total do fluido da mesma maneira, apenas multiplicando o

campo de velocidades vj no integrando de M,

P j :=

∫

ρ∗vj
[

1 +
1

c2

(

v2

2
− U

2

)]

d3x. (6.17)

É posśıvel mostrar que dM/dt = 0 e dP j/dt = 0 em ordem pós-newtoniana.

Assim, queremos definir a posição do centro de massa Rj de forma que MṘj = P j . Um vetor

posição do centro de massa que atende ao critério é

R =
1

M

∫

ρ∗x

[

1 +
1

c2

(

1

2
v2 − 1

2
U

)]

d3x+O(c−4). (6.18)

Mais detalhes para a obtenção do vetor centro de massa pode ser conferido na seção 8.4 do livro do

Poisson [1]. Daqui voltamos a tratar o fluido como um sistema de part́ıculas e o nosso objetivo é seguir os

passos que fizemos no caso newtoniano. Começamos substituindo a distribuição de massa-energia (5.44)

na equação (6.18), obtendo

MR =
∑

A

mArA +
1

c2

∑

A

1

2
mAv

2
Ara −

∑

A

∑

B 6=A

GmAmB

2rAB
rA +O(c−4). (6.19)

Em seguida podemos abrir o somatório e, após algumas manipulações, o vetor posição do CM pode ser

escrito da forma

MR = m1

[

1 +
1

2c2

(

v21 −
Gm2

r

)]

r1 +m2

[

1 +
1

2c2

(

v22 −
Gm1

r

)]

r2. (6.20)

Assim, como no caso newtoniano, ao colocarmos nosso referencial fixo no centro de massa temos

que R = 0, e essa condição, junto da definição (6.14a) para o vetor r, nos dá um sistema de equações que

pode ser resolvido a fim de achar as posições r1 e r2 em função da posição relativa:

r1 =
m2

M
r+

η∆

2c2

(

v2 − GM

r

)

r, (6.21a)

r2 =− m1

M
r+

η∆

2c2

(

v2 − GM

r

)

r. (6.21b)

Vale destacar que as velocidades das part́ıculas 1 e 2 se mantêm as mesmas do caso newtoniano até

primeira ordem, v1 = (m2/M)v + O(c−2), v2 = −(m1/M)v + O(c−2). Já quanto à aceleração relativa

a = a1 − a2, podemos calculá-la utilizando a equação (6.12):

a = −GM
r2

r̂− GM

c2r2

{[

(1 + 3η)v2 − 3

2
η(r̂ · v)2 − 2(2 + η)

GM

r

]

r̂− 2(2− η)(r̂ · v)v
}

+O(c−4). (6.22)

Vemos que as equações são formadas por uma parte newtoniana e uma contribuição 1-PN da relatividade

e esse padrão se manterá para as próximas equações que obtivermos.
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6.3.1 Energia e momento angular por unidade de massa

Agora calcularemos a energia total por unidade de massa e momento angular total por unidade de massa

do sistema. Usando as equações (2.15) e (2.16a), sabemos que essas grandezas podem ser escritas até

ordem newtoniana da seguinte forma:

εN =
1

2
v2 − GM

r
+O(c−2),

hN =(r× v) +O(c−2).

Um método simples para achar a contribuição 1-PN para essas quantidades é escrevê-las de uma

forma geral, em função de todos os posśıveis termos com a dimensão e a ordem corretas. Sabemos que a

energia por unidade de massa tem dimensão de velocidade ao quadrado e que os termos da contribuição 1-

PN carregam um fator de c−2; logo, devem aparecer grandezas com dimensão de velocidade à quarta, como

v4, v2U e ṙ2v2, para que a energia esteja dimensionalmente correta. Não sabemos qual é a contribuição de

cada termo, então colocamos um coeficiente na frente de cada um; esses coeficientes serão determinados

pelo fato de essas grandezas serem constantes de movimento, dε/dt = 0 e dh/dt = 0. Vamos começar

pela energia por unidade de massa. Partimos do ansatz

ε = εN +
1

c2

[

Av4 +Bv2ṙ2 + Cṙ4 +D
GM

r
v2 + E

GM

r
ṙ2 + F

G2M2

r2

]

. (6.24)

Agora basta impor a condição apresentada acima que conseguiremos obter os valores de cada coeficiente.

É importante mencionar que, nesse processo de derivação, grandezas como v̇ e r̈ aparecerão naturalmente,

mas elas podem ser facilmente obtidas utilizando a equação (6.22) ou utilizando seus valores no limite

newtoniano, visto que essas contribuições acima já são por si só de ordem 1-PN. Assim, temos que os

valores dos coeficientes são

B =0,

C =0,

D =3− 4η − 4A,

E =
η

2
,

F =− 1 +
9η

2
+ 4A.

Aqui aparece um problema no método, pois não conseguimos determinar completamente todos

os coeficientes, visto que D e F dependem do valor de A e o mesmo está livre. Mas esse é apenas um

problema aparente e conseguimos visualizar isso se substituirmos esses valores na equação (6.24):

ε = εN +
1

c2

{

4A ε2N +
GM

2r

[

(6− 8η)v2 + ηṙ2 + (9η − 2)
GM

r

]}

. (6.26)

Perceba que o termo multiplicando o A é a contribuição newtoniana, que é constante até primeira ordem,

portanto vai a zero quando tomamos a derivada independente do valor de A. Por isso esse coeficiente é
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livre e na verdade isso só reflete o fato bem conhecido de que o zero de energia é arbitrário. Ainda assim

não precisamos deixar esse coeficiente livre, e uma boa maneira de fixá-lo é forçar que ele se reduza ao

mesmo valor calculado para a energia de dois corpos na relatividade restrita, quando tomamos o limite

GM
r → 0. Podemos escrever a energia na relatividade restrita pela expressão

E = γ1m1c
2 + γ2m2c

2. (6.27)

Em seguida, expandindo o fator de Lorentz até a O(c−4), obtemos

γA =
1

√

1− v2

A

c2

≃ 1 +
v2A
c2

+
3

8

v4A
c4
, (6.28)

e depois de substituir na equação (6.27), olhando apenas para o termo de ordem 1-PN, obtemos

ε1-PN =
E1-PN

µ
=

3

8c2
(1− 3η)v4, (6.29)

que, se comparado com a equação (6.26) no limite GM
r → 0, nos retorna A = 3

8 (1−3η). Assim, finalmente

podemos escrever a expressão completa para a energia por unidade de massa:

ε =
v2

2
− GM

r
+

1

c2

{

3

8
(1− 3η)v4 +

GM

2r

[

(3 + η)v2 + ηṙ2 +
GM

r

]}

+O(c−4). (6.30)

Já para o momento angular por unidade de massa, o método será o mesmo, com as mesmas

considerações. Inicialmente escreveŕıamos h parametrizado da forma

h = (r× v) +
1

c2

[

Av2 +Bṙ2 + Cvṙ +D
GM

r

]

(r× v),

e novamente ficaŕıamos com o parâmetro A livre, podendo ser fixado pelo limite da relatividade restrita,

dado pela expressão L = γ1m1(r1 × v1) + γ2m2(r2 × v2). Obtemos assim

h =

{

1 +
1

c2

[

1

2
(1− 3η)v2 + (3 + η)

GM

r

]}

(r× v) +O(c−4). (6.31)

É interessante observar que, embora o vetor h seja conservado na formulação pós-newtoniana,

o vetor (r × v) não é, pois carrega alguns termos de ordem O(c−2) que não se cancelam entre si. O

módulo de (r× v) não é constante, o que representa uma grande diferença para o caso newtoniano, mas

sua direção ainda se mantém fixa, o que implica que a dinâmica se mantém contida em um plano orbital

fixo. Sendo assim estaremos utilizando a mesma construção anterior para o plano orbital, de maneira a

coincidir com o plano xy.
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6.3.2 Equação radial e angular

Vamos seguir calculando as equações responsáveis pela dinâmica radial ṙ e angular φ̇. Para isso, vamos

começar relembrando que a aceleração em coordenadas polares pode ser dada da seguinte forma

a = (r̈ − rφ̇)r̂+
1

r

d

dt
(r2φ̇)φ̂. (6.32)

Assim utilizando a aceleração (6.22) e o fato de a velocidade em coordenadas polares ser dada pela

equação (2.17), obtemos

r̈ =rφ̇− GM

r2
+
GM

c2r2

[

1

2
(6− 7η)ṙ2 − (1 + 3η)(rφ̇)2 + 2(2 + η)

GM

r

]

+O(c−2), (6.33a)

d

dt
(r2φ̇) =2(2− η)

GM

c2
ṙφ̇+O(c−4). (6.33b)

De fato a integração das equações acima é mais facilmente realizada se forem escritas em função

de ε e h = |h|, que são constantes de movimento. Se considerarmos, por exemplo, a equação (6.30), é

posśıvel chegar à seguinte equação:

ṙ = 2ε− r2φ̇2 + 2
Gm

r
+

1

c2

{

3

4
(1− 3η)v4 +

GM

r

[

(3 + η)v2 + ηṙ2 +
GM

r

]}

+O(c−4).

Sendo assim, precisamos de φ̇ e da parte newtoniana de v2, pois termos contendo esse fator já são

contribuições pós-newtonianas. Utilizando a equação (2.17), é fácil conferir que v2 = 2ε + 2GM
r e, se

levarmos em consideração que r× v = (r2φ̇)ez, φ̇ pode ser obtido pela equação (6.31):

φ̇ =
h

r2

{

1− 1

c2

[

(1− 3η)ε+ 2(2− η)
GM

r

]}

. (6.34)

Assim temos que

ṙ2 = 2ε

[

1− 3

2
(1− 3η)

ε

c2

]

− h2

r2

[

1− 2(1− 3η)
ε

c2

]

+ 2
GM

r

[

1− (6− 7η)
ε

c2

]

(6.35)

−5(2− η)
G2M2

c2r2
+ (8− 3η)

GMh2

c2r3
+O(c−4).

Com essas equações é fácil obter as equações de uma órbita circular. Tomando ṙ = 0 e r̈ = 0,

obtemos pela equação (6.33b) que φ̇ = Ω, onde Ω é uma constante. E em seguida podemos utilizar esses

resultados na equação (6.33a) para achar o valor dessa constante

Ω2 =
GM

r3

[

1− (2− η)
GM

c2r
+O(c−4)

]

. (6.36)

Dáı podemos utilizar essas grandezas, junto das equações (6.26), (6.31) e a velocidade em coordenadas
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polares, para obter as seguintes constantes de movimento:

v2 =
GM

r

[

1− (3− η)
GM

c2r
+O(c−4)

]

(6.37a)

ε =− GM

2r

[

1− 1

4
(7− η)

GM

c2r
) +O(c−4)

]

(6.37b)

h =
√
GMr

[

1 + 2
GM

c2r
+O(c−4)

]

. (6.37c)

6.4 Correção relativ́ıstica ao problema de Kepler: método das

órbitas osculantes

Nesta seção vamos recuperar o método das órbitas osculantes, porém pela perspectiva da relatividade.

Será um trabalho essencialmente mais rápido que aquele que fizemos na perspectiva newtoniana, pois

o método é o mesmo e já foi apresentado anteriormente, mas vamos repassá-lo brevemente aqui nesta

seção. Começamos considerando que a aceleração relativa entre os corpos que compõem o sistema binário

é dada pelo termo newtoniano e uma perturbação f

a = −GM
r2

r̂+ f,

onde a perturbação pode ser decomposta da forma

f = Rr̂+ Sφ̂+Wez.

Na primeira abordagem hav́ıamos considerado um sistema de três corpos, onde a força causada

por esse terceiro corpo foi considerada como a perturbação. A única diferença aqui é o caráter dessa

força, pois dessa vez trataremos a dinâmica de um sistema puramente binário, com a força perturbativa

sendo de origem relativ́ıstica e obtida pela equação (6.22):

f = −GM
c2r2

{[

(1 + 3η)v2 − 3

2
η(r̂ · v)2 − 2(2 + η)

GM

r

]

r̂− 2(2− η)(r̂ · v)v
}

. (6.38)

Assim, decompondo o vetor v, chegamos que as componentes da perturbação são

R =
GM

c2r2

[

−(2 + 3η)v2 +
1

2
(8− η)ṙ2 + 2(2 + η)

GM

r

]

,

S =
GM

c2r2

[

2(2− η)ṙ(rφ̇)
]

,

W =0.

Novamente podemos utilizar as equações newtonianas (2.25), (2.31) e (2.29) para escrever as componentes
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em função da anomalia verdadeira f = φ− ω

R =
G2M2

c2r2p

[

3− η + 2(1− 2η)ǫ cos f − (1 + 3η)ǫ2 cos2 f +
(6− 7η)

2
ǫ2 sin2 f

]

, (6.39a)

S =
G2M2

c2r3

[

2(2− η)ǫ sin f

]

, (6.39b)

W =0, (6.39c)

onde p e ǫ são respectivamente o semi-latus rectum e a excentricidade da órbita. Já para calcularmos as

variações seculares dos parâmetros orbitais, o processo é ainda mais direto, visto que já calculamos as

derivadas angulares dos parâmetros orbitais. Como deixamos essas derivadas em função das componentes

da perturbação, utilizando as equações (3.27), obtemos

dp

df
=4(2− η)

GM

c2
ǫ sin f, (6.40a)

dǫ

df
=
GM

c2p

{[

(3− η) +
1

8
(56− 47η)ǫ2

]

sin f + (5− 4η)ǫ sin 2f +
3

8
ηǫ2 sin 3f

}

, (6.40b)

dω

df
=
1

ǫ

GM

c2p

{

3ǫ−
[

(3− η)− 1

8
(8 + 21η)ǫ2

]

cos f − (5− 4η)ǫ cos 2f +
3

8
ηǫ2 cos 3f

}

. (6.40c)

Também é fácil perceber que os parâmetros orbitais ι e Ω são fixos devido à ausência da componente W

da perturbação. Isso apenas nos recorda que a dinâmica no regime pós-newtoniano ainda é feita com

um plano orbital fixo. Essas equações podem ser facilmente integradas para achar os parâmetros orbitais

p(f), ǫ(f), ω(f) e substitúıdas na equação kepleriana (2.25) para encontrar uma solução completa para

r(f).

Seguindo, com essas derivadas conseguimos calcular a variação secular dos parâmetros orbitais

pela equação (3.28), o que nos revela

∆p =0, (6.41a)

∆ǫ =0, (6.41b)

∆ω =6π
GM

c2p
, (6.41c)

onde, novamente, o semi-latus rectum não apresenta variação secular devido à conservação do momento

angular e a ausência de variação secular para ǫ e, consequentemente, para o semi-eixo maior a, se dá

devido à conservação da energia. Contudo, a variação do elemento orbital ω não desaparece após um

peŕıodo orbital. Como no caso newtoniano, podemos definir uma taxa de variação secular média pela

equação (3.29), onde aqui utilizaremos as equações (2.38) e (2.27) para deixá-la em função do peŕıodo

orbital e da excentricidade:
(

dω

dt

)

sec

=
3(2π)5/3

c2(1− ǫ2)

(GM)2/3

T 5/3
. (6.42)

A equação acima nos mostra que, mesmo na ausência de outros corpos, um sistema binário puro pode

manifestar esse fenômeno de precessão do periastro, sendo ele também de caráter relativ́ıstico. Ele só se

apresentou devido aos termos de ordem O(c−2) que apareceram nas equações de movimento, sugerindo
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que essa precessão deve ficar mais intensa conforme os campos gravitacionais ficam mais fortes.

6.4.1 Aplicação para o caso de Mercúrio

Vimos na seção anterior que a relatividade também causa o efeito de precessão do periastro nos planetas,

mas temos que lembrar que no caso do sistema solar ela não é o único fator. Verificamos na abordagem

newtoniana que a perturbação feita por outros planetas também causa esse fenômeno e no geral nós temos

que a variação secular de ω é dada por

∆ωtotal = ∆ωplanetas +∆ωrelatividade. (6.43)

Em geral os planetas no nosso sistema solar não carregam uma contribuição muito relevante da parte

relativ́ıstica, com os termos de ordem 1-PN já sendo despreźıveis, o que justifica por que a abordagem

newtoniana já é suficiente para descrever esse fenômeno. Contudo, no caso de Mercúrio, por o mesmo

estar mais próximo do Sol, os efeitos relativ́ısticos são mais relevantes, o que explica a discrepância entre

as medições astronômicas e o cálculo newtoniano. Substituindo a massa total do sistema Sol-Mercúrio

M = 1, 989.1030 kg, a excentricidade da órbita ǫ = 0, 2056 e o peŕıodo orbital de Mercúrio T = 87, 97 dias,

obtemos pela equação (6.42) uma taxa de 42,98 arcosegundos por século para o avanço de seu periélio.

Esse valor está de acordo com a discrepância encontrada pelos dados astronômicos e pode ser observada

na tabela 1.1, encerrando esse histórico problema que perseguiu a astrof́ısica desde Newton.

6.4.2 Aplicação para o estudo de pulsares

Antes de prosseguirmos com o tópico desta seção, vale comentar que o tratamento desenvolvido aqui

para obter a precessão do periélio de Mercúrio poderia ser substitúıdo por uma forma mais simples. Em

vários livros-texto de Relatividade Geral (por exemplo, na seção 11.1 da Ref. [4]), esse avanço do periélio

é calculado assumindo que Mercúrio, por ter massa muito menor que a do Sol, traçaria uma geodésica

em um espaço-tempo dado pelo regime de campos fracos da métrica de Schwarzschild. Essa métrica é a

mais geral para um espaço-tempo esfericamente simétrico e de vácuo, sendo muito útil para descrever o

espaço-tempo na região exterior às estrelas, e usada inclusive na descrição de buracos negros sem rotação.

Ainda assim, as equações que obtivemos no regime pós-newtoniano são mais gerais, podendo ser usadas

no caso de termos astros de massas comparáveis formando o sistema binário. Esse muitas vezes é o caso

quando tratamos de pulsares e, para isso, a métrica e equações de movimento pós-newtonianas são mais

adequadas.

Os pulsares são estrelas de nêutrons com elevados ńıveis de rotação; eles emitem ondas de rádio

em seus polos magnéticos como feixes que percorrem o meio interestelar. Em geral, a radiação eletro-

magnética emanada por essas estrelas é muito focalizada na direção dos polos e, como estes estão em

geral desalinhados do eixo de rotação, quando o feixe se orienta na direção do telescópio isso representa

um pico nos ńıveis de rádio detectados, o que justifica o nome pulsar. O espaçamento entre esses pi-

cos é muito regular, sendo comparável aos melhores relógios atômicos que temos na Terra em termos de

medição do tempo. O primeiro pulsar (hoje catalogado como PSR B1919+21) foi descoberto em 1967 por



66

Jocelyn Bell e Antony Hewish [10], o que rendeu um prêmio nobel a Hewish em 1974. Já Bell só recebeu

o reconhecimento necessário recentemente, em 2018, quando ganhou o Prêmio Especial de Inovação em

F́ısica Fundamental, do Breakthrough of the Year.

Fora um peŕıodo de rotação muito bem definido, não podemos mensurar outras de suas carac-

teŕısticas, como sua massa, em um pulsar isolado. Por isso a descoberta do primeiro sistema binário

envolvendo um pulsar (PSR B1913+16) e seu companheiro (também uma estrela de nêutrons), por Rus-

sel Hulse e Joseph Taylor [9] foi tão importante para a astrof́ısica. Esse pulsar apresenta um peŕıodo de

rotação de 59ms e um peŕıodo orbital ao redor do seu companheiro de Tτ = 7, 75 horas. Os elementos or-

bitais keplerianos mensuráveis são τ , x = a(sin ι)/c, ǫ, Tτ e ωτ , onde τ como ı́ndice indica que o elemento

orbital foi calculado num tempo de referência de passagem do periastro.

Quanto aos elementos orbitais relativ́ısticos medidos no sistema PSR B1913+16, temos a variação

secular do avanço do periastro ω̇, a variação secular do peŕıodo orbital Ṫ e o atraso temporal de Einstein

γ. Os parâmetros ω̇ e Ṫ são calculados utilizando o método das órbitas osculantes apresentado neste

trabalho, que faz com que, a todo tempo t, a órbita do pulsar e de seu companheiro seja aproximada

por uma órbita eĺıptica com novos elementos orbitais λα(t). Em suma, os elementos orbitais podem ser

escritos da forma

λα(t) = λαKepler + λ̇αt. (6.44)

Veja que o primeiro (ω̇) nós já calculamos na equação (6.42). No sistema descoberto por Hulse-Taylor,

o avanço do periastro é de 4,2°/ano, ordens de grandeza maior do que o caso de Mercúrio. Já os outros

dois elementos relativ́ısticos (Ṫ e γ) vêm de fenômenos previstos pela relatividade ligados à dissipação

da energia e à dilatação temporal. Quando abordamos a métrica pós-newtoniana, vimos a importância

da ordem de cada termo nas suas contribuições, assim como a ligação da paridade com conservação ou

dissipação de grandezas associadas ao sistema. De fato, até ordem 1-PN a variação secular do peŕıodo

orbital é nula, porém ela não é nula em 2.5-PN. Isso acontece pois, no processo de translação do pulsar e

seu companheiro, eles emitem ondas gravitacionais que retiram energia do sistema, acarretando em um

cont́ınuo decréscimo no peŕıodo orbital do pulsar. A variação secular do peŕıodo orbital em ordem 2.5-PN

é dada por

Ṫ = −192π

5

(

2Gπ

c3Tτ

)5/3 1 + 73
24ǫ

2 + 37
96ǫ

4

(1− ǫ)7/2
m1m2

(m1 +m2)1/3
. (6.45)

Além disso, o tempo próprio do pulsar não é o mesmo que experienciamos na Terra e saber

disso é importante para relacionar o peŕıodo entre pulsos com o peŕıodo de rotação do pulsar. Assim, o

terceiro parâmetro relativ́ıstico medido no sistema PSR B1913+16 é o atraso temporal de Einstein, que

está relacionado com a frequência da radiação eletromagnética que chega até nós. Esse atraso é a soma

de dois efeitos. O primeiro é o efeito Doppler transversal, que ocorre devido ao movimento do emissor

(o pulsar) durante a transmissão dos sinais, sendo este um efeito previsto pela relatividade restrita. O

segundo é o desvio para o vermelho (redshift) gravitacional, que ocorre quando o sinal entra e depois sai

do campo gravitacional gerado pelo companheiro orbital.

Vamos apresentar brevemente de onde surgem esses dois efeitos que resultam no atraso temporal

de Einstein. Para isso utilizaremos a métrica (5.18) para relacionar o tempo medido no referencial do
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pulsar com o tempo coordenado t contido na métrica. Esse tempo coordenado eventualmente pode ser

relacionado com o tempo que se passa na Terra. Assim, temos o seguinte elemento de linha

ds2 = −
[

1− 2U

c2
+

2

c4
(Ψ− U2)

]

c2dt2 − 4

c3
Ujdtdx

j +

[

1 +
2U

c2

]

(dx2 + dy2 + dz2). (6.46)

Daqui a correspondência é direta se levarmos em conta que dT 2
p = −ds2/c2 e, após dividirmos todos os

termos por c2dt2, mantendo apenas termos até ordem O(c−2), obtemos

(

dTp
dt

)2

= 1− 2U(r1)

c2
− v21
c2

+O(c−4),

ou
dTp
dt

= 1− U(r1)

c2
− v21

2c2
+O(c−4). (6.47)

O termo envolvendo U(r1) na equação (6.47) representa o redshift gravitacional, enquanto aquele que

envolve v21 representa o efeito Doppler transversal. A equação acima pode ser integrada do tempo co-

ordenado de emissão até um tempo genérico, utilizando as substituições (2.33), o que nos possibilita

calcular o atraso temporal de Einstein. Obtemos t = Tp + γ sinu, onde

γ =
m2(m1 + 2m2)

2πa(m1 +m2)
Tτ ǫ. (6.48)

O leitor pode checar as referências [11] e [12] para uma abordagem mais completa do problema.

Note que todos esses parâmetros relativ́ısticos (ω̇, Ṫ e γ) podem ser determinados pelas equações

(6.42), (6.45) e (6.48), onde eles saem em função dos parâmetros keplerianos e das massas do sistema. Os

primeiros, por sua vez, podem ser medidos com alt́ıssima precisão, com a maioria deles tendo erro menor

do que 1 parte em 104. Abaixo seguem os dados referentes ao sistema de Hulse-Taylor.

Elementos orbitais Medição

τ (segundos) 52144,90097841(4)
x (segundos) 2,341782(3)
ǫ 0,6171334(5)
Tτ (dias) 0,322997448911(4)
ωτ (graus) 292,54472(6)
ω̇ (graus/ano) 4,226598(8)
γ (milissegundos) 4,2992(8)

Ṫ −2, 423(1)× 10−12

Tabela 6.1: Elementos orbitais medidos para o sistema PSR B1913+16. Adaptado da Ref. [11].

Inicialmente não temos problemas para calcular a massa total do sistema, basta utilizar, por

exemplo, a equação (6.42) isolando M , que as outras grandezas podem ser medidas com precisão como

mostrado na tabela 6.1. Porém, ter a massa total do sistema binário não diz o quanto pertence ao pulsar

e o quanto pertence ao companheiro, o que nos deixa em um empasse. O recurso interessante que temos

para solucionar esse problema é escrever uma massa em função da outra, utilizando as equações para

os três parâmetros orbitais relativ́ısticos. Isso nos possibilita criar um gráfico da função m2(m1) para

um dos parâmetros orbitais. Novamente, isso é posśıvel, pois nessas equações a única coisa que não
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poderemos medir diretamente serão as massas m1 e m2 do pulsar e seu companheiro, respectivamente. A

intersecção de duas dessas curvas nos determina os valores de m1 e m2 que satisfazem simultaneamente

as medições dos dois elementos orbitais utilizados. A priori não há nenhuma garantia de que a terceira

curva irá cruzar as duas primeiras no mesmo ponto, servindo como um teste da relatividade geral que se

provou verdadeiro, como mostrado abaixo: Perceba que as curvas associadas ao parâmetro γ e ω̇ podem

Figura 6.1: Diagrama massa-massa do sistema PSR B1913+16, extráıdo da Ref. [11]. Na nossa notação,
Ṗb corresponde a Ṫ , mp corresponde a m1 (a massa do pulsar) e mc a m2 (a massa do companheiro).

ser determinados com uma precisão grande, porém existem outros efeitos relativ́ısticos como a dispersão

do pulso eletromagnético no meio interestelar que afetam na determinação de Ṫ . Assim a curva azul é

mais grossa, por estar associado a margem de erro na medição desse parâmetro.



Caṕıtulo 7

Conclusão

Nesse trabalho abordo os sistemas binários, de maneira a cobrir durante o processo pontos importantes

que marcaram a história da astrof́ısica. Com certeza é uma área da ciência que desperta o interesse de

muitas pessoas, sendo alvo de grandes pesquisas até hoje. Além disso, muito do fazer cient́ıfico pode ser

aprendido com essa história, visto que o caminho para o conhecimento nem sempre é tão linear como

aparenta. Nesse sentido, entender os acontecimentos e os dilemas que a f́ısica passou durante os anos

também é entender como ser um bom pesquisador. As dúvidas que a humanidade teve revelam o caminho

para as respostas que procuramos. E por isso este trabalho tenta trazer também um contexto histórico

para os problemas abordados, com o ińıcio dessa história sendo apresentado no caṕıtulo 1. Façamos uma

pequena retrospectiva.

No caṕıtulo 2 discutimos o problema de dois corpos Kepleriano, iniciando na seção 2.1 dando

caracteŕısticas relacionadas ao campo gravitacional de sistemas de n corpos para em seguida focar nos

sistemas binários na seção 2.2. Definimos a energia total, momento angular e o conjunto de vetores que

definem a posição relativa entre os dois corpos e a posição do centro de massa. Assim passamos para as

seções 2.3, 2.4 e 2.5, onde obtivemos todas as equações de movimento de um sistema binário, obtendo

resultados importantes com respeito às órbitas da PF e ao plano orbital, que até o momento é fixo devido à

conservação do momento angular. Ainda nessas seções, fomos capazes de demonstrar as três leis de Kepler

e apresentar o vetor de Runge-Lenz, que nos sistemas binários fica fixo na direção do periastro. Tomamos

as órbitas como estando contidas no plano xy e quatro elementos orbitais apareceram naturalmente nas

equações, o semi-latus rectum p, a excentricidade ǫ, o tempo de passagem pelo periastro τ e o ângulo ω

que media o quanto a órbita eĺıptica estava rodada no plano orbital. Em discussões destinadas a uma

maior compreensão do referencial orbital e fundamental, apresentamos outros dois elementos orbitais, Ω

e ι, que se relacionam com a disposição do plano orbital em relação ao plano fundamental. Todos os

elementos orbitais são discutidos na seção 2.6, onde explicamos seus significados.

Até o momento estávamos trabalhando em um sistema relativamente simples e obtivemos equações

que descrevem bem o movimento da maioria dos planetas no sistema solar. No entanto, com o aumento

da precisão das medidas, é posśıvel notar desvios da previsão kepleriana para as órbitas dos planetas.

Entre eles, os casos históricos como o de Urano e Mercúrio foram discutidos no caṕıtulo 1. Todos sabe-
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mos que tratar as órbitas no sistema solar como um problema efetivo de dois corpos é uma aproximação

razoável, visto que o campo gravitacional do Sol é mais relevante no sistema solar do que o dos outros

planetas. Urano e Mercúrio simplesmente nos mostram que essa aproximação não permite explicar certos

detalhes das órbitas como a precessão do periastro, que na verdade ocorre com todos os planetas em

taxas diferentes.

Assim, no caṕıtulo 3, focamos no problema de Kepler perturbado. Nosso objetivo é obter equações

um pouco mais condizentes com a real situação em que se encontram os planetas no sistema solar.

Iniciamos essa abordagem na seção 3.1, onde introduzimos uma força perturbativa no sistema, discutindo

todos os efeitos que essa força adicional causaria nas órbitas dos planetas. Vimos que o momento angular

deixa de ser constante, o que significa que o plano orbital não é mais fixo. Vimos também que o vetor de

Runge-Lenz não é mais constante, o que destaca mudanças na órbita da PF dentro do plano orbital. Em

seguida, na seção 3.2, apresentamos o método das órbitas osculantes para inferir esses resultados, tomando

as soluções para a equação de movimento perturbada como sendo as mesmas do caso não perturbado,

com a diferença de que agora os seis elementos orbitais descobertos antes são funções do tempo, mudando

de maneira a estar sempre ajustando uma órbita eĺıptica ao movimento da PF. Já na seção 3.3, todas

as equações para as variações seculares desses elementos orbitais são calculadas e na seção 3.4 elas são

utilizadas para tentar justificar o avanço do periélio de Mercúrio, consagrando-o como um problema de

destaque na história da astrof́ısica. O problema de Kepler perturbado deveria ser suficiente para calcular

os desvios nas órbitas dos planetas, o que historicamente levou os cientistas a suspeitarem da existência

de um novo planeta (Netuno), quando os cálculos para Urano não batiam com os dados astronômicos. O

mesmo aconteceu para Mercúrio, porém Vulcano, o planeta que teria o mesmo papel de Netuno, nunca

foi descoberto. Assim terminamos esses 3 caṕıtulos iniciais com o problema de Mercúrio ainda em aberto.

No caṕıtulo 4 explicamos de forma sucinta os conceitos sobre relatividade que seriam utilizados

nos próximos caṕıtulos, sendo no caṕıtulo 5 que iniciamos todo o trabalho que iria nos levar às equações

de movimento pós-newtonianas. Mas, antes, precisamos definir esse novo regime da f́ısica, e o fazemos

nas seções 5.1 e 5.2, estabelecendo também até que ordem temos que obter os termos na métrica para

termos as correções de ordem 1-PN nas equações de movimento. Já na seção 5.3 utilizamos a abordagem

clássica para o regime pós-newtoniano, que consiste em parametrizar a métrica em função de potenciais

gravitacionais. Esses potenciais são determinados utilizando a equação de Einstein e o tensor energia-

momento adequado ao nosso problema. Assim, chegamos na seção 5.4 reduzindo o problema a um sistema

de n part́ıculas, o que simplifica a expressão para os potenciais obtidos na seção anterior.

No caṕıtulo 6, focamos na obtenção das equações de movimento, objetivo que se torna posśıvel

devido à métrica obtida no caṕıtulo anterior. Na seção 6.1 partimos de algumas premissas para funda-

mentar uma abordagem mais simples para o problema, apresentando de forma breve o caminho mais geral

para a obtenção dessas equações. Com isso, na seção 6.2, utilizamos essas premissas, junto da equação da

geodésica, para definir a dinâmica de um sistema de n part́ıculas. Partimos do pressuposto de que cada

part́ıcula pode ser considerada como uma part́ıcula teste imersa no campo gravitacional gerado pelas

demais, e assim somos capazes de determinar a dinâmica de um sistema de n part́ıculas. Chegamos na

seção 6.3 novamente reduzindo o problema para o caso principal a ser abordado nessa monografia, que é
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o de sistemas binários. Nela somos capazes de obter as mesmas equações de movimento que obtivemos

na abordagem newtoniana, porém dessa vez com as correções de ordem 1-PN que vêm da relatividade.

Isso é muito importante, pois, na seção 6.4, utilizamos novamente o método das órbitas osculantes a fim

de calcular a variação secular dos elementos orbitais. Dessa vez tratamos a própria relatividade como

a perturbação do sistema kepleriano, o que nos mostra que o fenômeno de precessão do periastro pode

ser puramente relativ́ıstico. Na abordagem newtoniana, tratamos os planetas no sistema solar como um

sistema binário com o Sol, de forma a simplificar o problema. Mas nossos cálculos nessa seção nos mos-

tram que, mesmo em sistemas puramente binários, o fenômeno continua a acontecer, sendo ele por si só

de caráter relativ́ıstico. Isso conclui o problema de Mercúrio, onde conseguimos calcular a discrepância

que faltava com relação ao caso newtoniano.

Deixamos uma parte no final da seção 6.4 para dar uma aplicação adicional a todo o formalismo

desenvolvido a partir do caṕıtulo 4. Vemos que, na dinâmica de pulsares, essas equações têm uma grande

importância, devido à generalidade que carregam na descrição de um sistemas de corpos de qualquer

massa. Por mais que o tratamento feito considere part́ıculas, as equações são gerais o suficiente para

descrever corpos extensos que apenas interagem através de seus campos gravitacionais. Isso é importante

quando queremos descrever a dinâmica de corpos que tenham massas comparáveis, visto a existência de

sistemas binários entre um pulsar e uma estrela de nêutrons, um pulsar e uma anã branca, entre outras

combinações. Cada vez mais e mais sistemas como esses são descobertos, o que bota à prova nossas

teorias e nosso conhecimento do Universo.
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