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Abstract: 2015 marks the International Year of Light by decision of the United Nations General Assembly.
This date coincides with the celebration of an important milestone in the history of sciences, engineering and
technology, which was the proposal of the General Theory of Relativity by the 1921 Nobel Prize in Physics
winner, Albert Einstein. We presented a brief example of this spectacular theory, linked to an experiment
conducted at the Brazil's Northeast in 1919, suggested by a French Brazilian engineer and astronomer:
Henrique Charles Morize.
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Resumo: Em 2015 celebra-se o Ano Internacional da Luz por decisão da Assembleia Geral das Nações
Unidas. Tal data coincide com a comemoração de um importante marco na história das ciências,
engenharias e da tecnologia, que foi a proposta da Teoria da Relatividade Geral pelo vencedor do Prêmio
Nobel de Física de 1921, Albert Einstein. Apresentamos um exemplo sucinto desta espetacular teoria,
vinculado a um experimento realizado no nordeste brasileiro em 1919, sugerido por um engenheiro e
astrônomo franco-brasileiro: Henrique Charles Morize.
Palavras Chave: Relatividade, Einstein, Engenharia, Ciência, Física, Prêmio Nobel

Introdução

L

uz é um item vital para a vida em nosso
planeta, e o ano de 2015 é especial para a
ciência, engenharia e tecnologia pois
celebra-se o Ano Internacional da Luz por
decisão da Assembleia Geral das Nações
Unidas. Esta comemoração se deve a alguns
marcos cientícos, e um dos mais célebres está
relacionado ao desenvolvimento, ainda em

novembro de 1915 (e publicado no início de
1916), da Teoria da Relatividade Geral (TRG),
desenvolvido por Albert Einstein (1879-1955),
Figura 1. A natureza da luz está intimamente
vinculada à estrutura do espaço-tempo.
A Relatividade Geral [1] é a teoria que explica os
fenômenos gravitacionais do universo, desde a
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queda dos objetos até as órbitas planetárias,
bem como as explosões supernovas.
Centenária, mas ainda jovem em espírito,
sobreviveu a um enorme número de testes
sobre sua validade, alguns destes apresentados adiante. Sua idéia central relaciona o fato
de que o espaço e o tempo estão diretamente
inuenciados pela presença da matéria, e onde
a luz tem um papel principal no grande palco do
universo [2].
Poucos sabem, mas a comprovação desta teoria
ocorreu no Brasil, mais precisamente na cidade
de Sobral, Ceará, numa quinta feira, dia 29 de
maio de 1919. Registro feito à mão do próprio
Einstein em sua visita ao país em 1925 corroborou a relevância do evento astronômico,
observado por três expedições conjuntas: uma
inglesa, outra americana e uma terceira,
brasileira.

Figura 1 - Albert Einstein (1879-1955),
físico alemão em foto ocial do Prêmio
Nobel de 1921.

Breve Histórico
Tudo começou em 1905, quando da publicação

manter a família com dignidade e lhe dar

da Teoria da Relatividade Especial (TRE), ou

bastante tempo livre para as próprias

ainda Restrita. Naquela época Einstein tinha

divagações e cálculos cientícos, que

26 anos, estava recém-casado com sua ex-

continuaram sendo feitos regularmente em

colega de classe Mileva Maric (1875-1948) e

1902, 1903 e 1904 sobre termodinâmica

com um lho pequeno (Hans Albert Einstein,

de superfícies líquidas, eletrólise e mecâni-

nascido em maio de 1904; o outro lho, Eduard

ca estatística.

Einstein, nasceu em julho de 1910) [2].
Formou-se em 1900 como professor especializado (Fachlehrer) em física e matemática para o
equivalente ao ensino médio, mas não conseguia emprego. Começou a publicar trabalhos

Foi neste ano especial, 1905, que Einstein
terminaria seu doutorado com o título
“Sobre uma nova Determinação das
Dimensões Moleculares” (“Eine Neue

cientícos em grandes revistas desde 1901,

Bestimmung der Moleküldimensionen”),

como na Annalen der Physik ('Anais da Física',

depois de uma complicada elaboração da

revista fundada em 1790 e que existe até hoje).

tese. Publicou ainda outros quatro artigos

Conseguiu com ajuda de amigos um emprego

naquele ano que iriam simplesmente

como técnico de terceira classe no Serviço

revolucionar seu destino – e o conhecimen-

Suíço de Patentes do hoje Instituto Federal

to humano. Este momentos especial foi

Suíço de Propriedade Intelectual (www.ige.ch),

cunhado como “Annus Mirabilis” ('Ano

em Berna. O cargo de assistente examinador

Milagroso). Certamente qualquer um destes

era muito simplório, mas tinha a vantagem de

artigos lhe daria prestígio cientíco [2].
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Seu terceiro artigo deste particular ano cou

gravitacional todos os corpos caem com a

conhecido como a 'Teoria da Relatividade

mesma aceleração foi o início da TRG, pois

Especial', em que subvertia as ideias funda-

Einstein propunha questionar a validade do

mentais da Física Clássica, ao mostrar que o

princípio da relatividade em sistemas acelera-

espaço não era absoluto, e o tempo não trans-

dos, um em relação ao outro.

corria de modo uniforme em todos os lugares,
mas eram sim grandezas relativas, que dependiam do observador [3, 4]. O título era “Sobre a
Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento”
(“Zur Elektrodynamik bewegter Körper”) [3] curiosamente, o termo relatividade veio algum
tempo depois, em 1906, a partir de sugestão do
seu colega Max Planck (1858-1947). Admitiu
apenas dois postulados: i) As Leis da Física são
as mesmas em todos os referenciais inerciais,

De forma muito breve, uma espetacular consequência da nova Teoria Gravitacional [5]
proposta pelo físico alemão e publicada no
início do ano seguinte (Figura 2), era de que os
corpos que se encontram sob a ação da gravidade têm as suas trajetórias diretamente determinadas pela massa responsável pela distorção
do próprio campo gravitacional. Uma trajetória,
que em uma geometria plana seria retilínea, na
TRG passaria a ser uma geodésica do espaço,

ou seja, não existe um referencial absoluto; ii) A

tornado curvo devido à presença de corpos

velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c

massivos.

(do grego celeritas, 'rápido'), igual a 300.000
quilômetros por segundo em todas as direções e
em todos os referenciais inerciais. Einstein
havia tratado de sistemas não-acelerados neste
particular trabalho.
De acordo com um dos maiores biógrafos de
Einstein, Abraham Pais [2], em 1907 o físico
alemão trabalhava num artigo-síntese sobre a
TRE e tencionava modicar a teoria newtoniana
da gravitação, ajustando-a a TRE. Então
ocorreu o “glucklichste Gedanke meines
Lebens” (“pensamento mais feliz da minha
vida”): o campo gravitacional tem apenas uma
existência relativa... Porque para um observador que cai livremente do telhado de uma casa
não existe – pelo menos no ambiente imediato –
um campo gravitacional (itálicos do próprio
Einstein). Na realidade, se este observador
deixar cair alguns objetos, estes permanecerão,
em relação a ele, em estado de repouso ou
movimento uniforme. O observador, por
conseguinte, tem o direito de interpretar seu
próprio estado como sendo “de repouso” [2] –
este seria o “Princípio da Equivalência”. Esta
idéia, bastante singular, de que no campo

Figura 2. O célebre artigo da Relatividade
Geral, publicado no início de 1916 [5].
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Discussão

A

ssim, em novembro de 1915, enquanto
professor na Universidade de Berlim,
concluiu a TRG [5], que substituiria
denitivamente a física newtoniana, e
englobaria a relatividade dita 'especial'.
Armava nela que o espaço seria curvo,
distorcido pela presença de corpos com massas
enormes, como estrelas e planetas. E previa
que as partículas de luz (fótons) seriam
atraídas pela deformação causada no espaço
pelo Sol, seguindo portanto trajetórias curvas.
Um eclipse solar em especial seria uma
oportunidade altamente favorável de teste da
Relatividade Geral. Para vericar o fenômeno
de encurvamento da luz, era preciso fotografar
o céu durante um eclipse, quando é possível
observar as estrelas próximas do Sol. Depois,
comparar essa fotograa com outra, daquele
mesmo grupo de estrelas, numa noite normal,
quando o Sol já estivesse se deslocado para
outra posição. A previsão: como o raio de luz
seria encurvado pela massa do Sol, sem ele,
chegaria na Terra numa posição levemente
diferente.
Segundo os astrônomos, devido ao elevado
número de estrelas brilhantes encontradas nas
proximidades do Sol bem como sua longa
duração (por volta de seis minutos), era
esperado em 1919 um eclipse solar que não iria
se repetir durante muitos anos [6]. Em
particular, maiores tempos de duração deste
fenômeno favoreciam a observação e um
melhor registro por meio de chapas
fotográcas. A Figura 3 mostra
esquematicamente como seria a medição da
inclinação da luz ao passar próxima do Sol.
Escolheram as estrelas do aglomerado de
Híades, que formam a cabeça e o chifre do
Touro na constelação que leva o mesmo nome.
A estrela mais brilhante, Aldebarã, está no olho
direito, mas não faz parte das Híades. A análise
das fotograas com a observação da posição

Figura 3. Situação concebida por Einstein
para detectar o desvio da luz devido à
presença do Sol durante um eclipse. Para um
observador na Terra, a imagem de uma estrela
situada junto ao disco solar parecia afastar-se
da borda deste.

das estrelas se constituiu no material mais
valioso do registro da experiência. As medições
caram ao encargo de uma Missão Britânica,
enviada pelo Observatório de Greenwich. Os
ingleses se dividiram em duas expedições para
observar o eclipse: uma para o Ceará, em
Sobral, cheada pelos astrônomos Andrew
Claude de la Crommelin (1865-1939) e Charles
Rundle Davidson (1875-1970), e uma outra
cheada pelos astrônomos Arthur Stanley
Eddington (1882-1944) e Edwin Cottingham
(1869-1940), que seguiram para Ilha do
Príncipe, na África.
Importante salientar que a escolha por Sobral
se deveu à indicação do engenheiro e
astrônomo franco-brasileiro Henrique Charles
Morize (1860-1930), que também participou da
missão. Especicamente sobre a expedição no
Ceará, além da inglesa, houve outras duas,
uma brasileira (cheada por Morize) e uma
última americana, que além de obter dados
sobre a coroa solar tinha a incumbência de
instalar uma Estação Meteorológica
permanente na cidade de Sobral [6]. A escolha
ocorreu por estar situada no lugar de maior
sombreamento da Lua (conforme Figura 4), por
conta do clima da região e a limpidez da
atmosfera, propícias para a observação e os
registros das chapas fotográcas.
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No dia do evento houve uma ameaça de chuva,
que de fato não se concretizou, permitindo
assim os registros de forma exitosa [7],
iniciados às 07h46min [6]. O eclipse solar
observado na cidade de Sobral, no Ceará,
numa das praças principais da cidade, a do
Patrocínio, em frente à Igreja de Nossa Senhora
do Patrocínio, no dia 29 de maio de 1919, uma
quinta-feira, provou que os raios de luz se

Politécnica

'entortavam' ao passar perto da estrela
(conforme Figuras 3 e 4). Logo após a
experiência, Crommelin telegrafou para
Londres: “Esplêndido eclipse”. Um outro
telegrama também foi recebido por Londres, e
nele Eddington comunicou: “Apesar das
nuvens, esperançoso”. A mensagem fazia
referência ao registro fotográco obtido na
observação do eclipse solar na Ilha do Príncipe
[6].
O próprio Eddington assumiu uma
superioridade notável dos resultados
sobralenses em relação aos que obteve na
Costa Africana, conrmando denitivamente a
TRG. De fato, nas imagens de Sobral, sete
estrelas apareciam nitidamente. Aquelas
fotograas tiradas na Costa Africana
continham doze estrelas, as quais apareciam
difusamente [7].
De acordo com Videira [7], o cálculo da medida
do efeito previsto por Einstein não foi um
processo simples. Em todas as placas
analisadas, as estrelas estavam situadas a
alguma distância do Sol. Para calcular o valor
do desvio na borda solar era preciso estimar as
distâncias de cada uma das estrelas e de seus
raios luminosos ao centro do Sol e aplicar a lei
do decrescimento do desvio, dada por 1/r.
Além disso, era preciso tomar cuidado com
deslocamentos ou rotações nas placas, e com a
aberração e a refração.

Figura 4. Página do jornal Illustrated London
News de 28-29 de maio de 1919, explicando a
observação do desvio da luz a partir do eclipse
solar na cidade de Sobral, Ceará (a foto mostra a
praça onde se registrou o fenômeno), apresenta
esquematicamente a trajetória da sombra do
eclipse na Terra e como caria o resultado
comparativo das chapas fotográcas durante o
eclipse e sem a presença do sol.

Ainda de acordo com Videira [7], no dia 6 de
novembro de 1919, quando houve a reunião
ocial conjunta da Royal Society e da Royal
Astronomical Society para a divulgação dos
resultados [8], o clima reinante na sala em que
ocorreram as conferências de Dyson,
Crommelin e Eddington era de muita
expectativa. A deexão (encurvamento) da
trajetória da luz de uma estrela passando
rasante na borda solar foi de 1,80 0,23
segundo de arco – considerando todos os
resultados obtidos, em excelente acordo com
os 1,75 segundo de arco previsto pela TGR.
Importante lembrar que um segundo de arco
(1”) equivale a 1/60 de um minuto de arco; e
um minuto de arco (1') corresponde à 1/60 do
ângulo de um grau. Matéria e energia
tornavam então curva a malha do espaçotempo, e assim era possível desviar o brilho das
estrelas.
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No entanto, Einsenstaedt e Videira [9]
observaram que “o artigo nal foi assinado por
Dyson, Eddington e Davidson. Além de não
incluir Cottingham e Crommelin entre seus
autores, 'substituindo-os' por Dyson, que não
participara das expedições, o trabalho
descumpriu uma praxe da comunidade
cientíca à época, ao não respeitar a ordem
alfabética dos nomes dos assinantes. Dyson
assinou e encabeçou o artigo, evidentemente,
por ser o astrônomo real, o que conferia mais
respaldo aos resultados, e também por ter
usado o prestígio de seu cargo para assegurar
as expedições. Eddington, mesmo obtendo
imagens pouco importantes para a medição do
desvio da luz na missão que cheou, havia sido
o maior incentivador das expedições. E
Davidson, que cheou a viagem à Sobral, era
um dos grandes especialistas ingleses em
eclipses. Não resta dúvida de que os dados
foram analisados e interpretados por Dyson e
Eddington”.
O impacto desta particular observação
astronômica foi simplesmente espetacular:
logo Einstein era aclamado, talvez até com
certo exagero, o maior gênio de todos os
tempos. As solicitações da fama o arrastariam
a inúmeros países, inclusive o Brasil. Em 21 de
março de 1925, numa viagem pela América do
Sul, passou pelo Rio de Janeiro, onde foi
recebido por jornalistas, cientistas e membros
da comunidade judaica. Visitou o Jardim
Botânico e fez o seguinte comentário, por
escrito, para o jornalista Francisco de Assis
Chateaubriand Bandeira de Mello (18921968): “A questão que minha mente formulou
foi respondida pelo radiante céu do Brasil” [10]
(Figura 5). De volta ao périplo até a Argentina,
desembarcou novamente no Rio de Janeiro em
4 de maio, visitando o presidente brasileiro e
outras instituições, como o Museu Nacional, a
Academia Brasileira de Ciências
(www.abc.org.br) e o Instituto Oswaldo Cruz,
além de proferir duas conferências. Uma delas
tornou-se o primeiro artigo do primeiro volume
da Revista da Academia Brasileira de Ciências
[11], após traduzido ao português, conforme
descrito por Tolmasquim e Moreira [12]. Ao
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Figura 5. "Die Frage, die
meinen Kopf entsprang, hat
Brasilien sonniger Himmel
beantwortet" (“A questão que
minha mente formulou foi
respondida pelo radiante céu

deixar o Rio, o físico alemão enviou, ainda do
navio, uma carta ao Comitê Nobel sugerindo o
nome do marechal Cândido Mariano da Silva
Rondon (1865-1958) para o Prêmio Nobel da
Paz [12]. No entanto, seu nome não consta no
arquivo do banco de dados entre os 10
nomeadores de Rondon no endereço
www.nobelprize.org.

Figura 6. Concepção artística da luz de uma estrela
gigante vermelha ao passar rente a uma anã branca
em sua frente, encurvando a luz. Ambas são do sistema
binário de estrelas KOI-256. Isso acontece pela ação do
campo gravitacional de uma estrela densa como o
nosso Sol (a anã branca), mas mais fria por estar no
m da vida, sobre a luz de uma gigante vermelha.
Dados do Telescópio Espacial Kepler, NASA (abril de
2013) [13].

Os testes da TGR não terminaram. A Figura 6
ilustra uma concepção artística de um dos
últimos resultados, este da equipe do
astrônomo Muirhead [13] em 2013, mostrando
o espetacular desvio da luz de uma estrela
gigante vermelha ao passar por uma estrela anã
branca, a partir de dados do Telescópio
Espacial Kepler (créditos da imagem: NASA /
JPL - California Institute of Technology).
Embora menor em dimensão (equivalente ao
tamanho do planeta Terra), a anã branca é
muito mais massiva que a gigante vermelha.
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Conclusão

E

instein previu que a luz sofreria desvios
em sua trajetória quando passasse
perto de corpos de grande massa. Como
a comprovação desse efeito dependia de um
objeto com massa suciente para causar um
desvio perceptível, os astrônomos tiveram a
idéia de fotografar estrelas distantes que
estivessem próximas da borda do Sol, o que
somente seria possível de visualizar em um
eclipse solar total, e comparar as imagens com
outras, das mesmas estrelas, obtidas à noite,
para vericar se estas mudavam de posição. A
história das tentativas de fazer essas fotograas registra alguns fracassos, mas em 1919,
num eclipse observado no Ceará, astrônomos
ingleses mediram o desvio, consagrando
Einstein denitivamente [9].
A comprovação de um dos experimentos mais
celebrados da história da física, com carta de
próprio punho de Einstein reconhecendo que o
espetacular resultado foi obtido em experiência
bem sucedida realizada no Brasil precisa ser
melhor conhecido [10], pois o fato é ignorado

por boa parte da comunidade de cientistas e
engenheiros, bem como o público leigo. Esta
passou a ser a nova forma de se entender a
atração gravitacional de planetas, como a
Terra ao redor do Sol. Desta forma, segundo
Einstein, estruturas muito grandes e massivas
como as estrelas distorcem o espaço à sua
volta, e portanto a natureza da geometria do
Universo (a malha do espaço-tempo) é que
pode explicar a manutenção dos planetas no
entorno das estrelas, bem como da Lua ao
redor da Terra.
Modestamente, Einstein se tornou uma
referência de ousadia e neza intelectual para
os cidadãos de todo o planeta. A relatividade
geral tomou corpo na Física e abriu enormes
horizontes para o conhecimento, jamais
sonhados antes. Ao mostrar que o brilho das
luzes das estrelas poderia ser desviado pela
presença de matéria devido à distorção do
espaço-tempo, o mundo nunca mais passou a
girar como antes.
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