
A TABELA PERIÓDICA

O PESO DA IIJZ

A teoria da relatividade restrita (ou especial),
publicada por Alberl Kinslein em 1905,
estabeleceu o contínuo do espaço-tempo c

postulou a constância da velocidade da luz no
vácuo. Explicou situações como a contração
do espaço c a dilatação do tempo c começou
por ser divulgada ao povo em termos de

relógios e comboios em movimento, isto é,

coisas que toda a gente entendia. Ha muito

que nos habituámos a medir distâncias em
unidades de tempo. A teoria da relatividade

geral, publicada pelo mesmo Einstcin dez anos

depois, mostrou que a gravidade — a atração
exercida pela massa ou energia sobre outra

massa ou energia — é uma propriedade geométrica (deformação) do

espaço-tempo. Massa e energia são as duas faces ou comportamentos
da mesma 'moeda', como mostra a equação que todos conhecem,
E=mc 2 (onde c é a velocidade da luz). Daqui saiu a bomba atómica (que
cinde átomos) e a bomba de hidrogénio (que funde átomos). Celebra-
se este ano o centenário da verificação experimental da relatividade

geral, aproveitando o eclipse do Sol em 29 de maio de 1919. A ideia era
observar o desvio dos raios luminosos de esl relas longínquas (no caso,
as Híadcs, um grupo de estrelas brilhantes situadas na constelação
Touro) ao passarem na 'vizinhança' do Sol. Atraídos pela massa da

nossa esl rela, os raios curvariam, demonslrando que a luz, afinal, é

'pesada'. (A "Gazeta de Física", publicada pela Sociedade Portuguesa
de física, celebrou este ano a efeméride com um número especial.)
Em 1900, houvera um eclipse lolal do Sol, visível em Portugal, que
despertara o interesse da comunidade astronómica internacional,
nomeadamente do astrónomo real (Reino Unido) William Christie,

(jue observou o eclipse em Ovar. Em 1919, o eclipse seria lolal na ilha
do Príncipe, então uma colónia portuguesa. Desta vez, foi Arthur S.

Eddington, professor plumiano de astronomia e filosofia experimental
da Universidade de Cambridgc, que coordenou as duas expedições
britânicas (a outra, a Sobral, no estado do Ceará, no Brasil, também
coberto pela faixa de totalidade do eclipse). Os arranjos foram
mediados por Frederico Oom, subdirctor do Observatório Astronómico
da Tapada, em Lisboa. Eddington deslocou-se ao Príncipe (via Lisboa,
Madeira e Cabo Verde), onde se encarregou das observações. Os
resultados do desvio gravitacional (1,60±0.31" de arco, no Príncipe,
e 1,98 = 0.12", no Sobral) confirmaram, dentro das incertezas

experimentais, os valores de Einstcin. Uma estupenda exposição
no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, "E 3(Einstein,
Eddinglon, Eclipse)", comissariada por Ana Simões com Ana Eiró,
dá conta da importância desta expedição. Entre as preciosidades,
cartas de Eddington a Oom, originais positivos das fotos do eclipse
oblidas por Eddinglon e ale aponlamenlos das lições sobre a Teoria
da Relatividade (cadeira de Física Matemática) cm 1922/23, do grande
mestre António de Santos Lucas, tirados pelo aluno Francisco Leite-
Pinlo (íuluro minislro da Educação Nacional enlre 1955 e 1961). O que
6 curioso 6 que no poema "Os Pilares Maciços da Terra", o químico
Humphry Davy (1778-1829) parece ter antecipado o fenómeno: "Nada
se perde; o fogoeléreo, / Que descende da esl rela mais longínqua,/
Através da imensidão do espaço/ Tem um trajeto atraído por outros
mundos/ Até atineir a Terra." •
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