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RESUMO 

Com o desenvolvimento da Teoria da Relatividade os conceitos de tempo e 

espaço, antes de certa forma independentes, passaram a ser equivalentes. Para haver  

uma completa descrição dos fenômenos físicos, houve a necessidade da generalização 

matemática do espaço físico de imersão em questão, o Espaço-tempo.  

A álgebra vetorial normalmente apresentada na graduação para tratamento dos 

fenômenos físicos é a álgebra de Heaviside, no entanto esta  é aplicável somente em 3 

dimensões. No caso dos fenômenos relativísticos, que são representados em um  espaço 

vetorial quadridimensional, se torna então necessário partir para outras estruturas 

algébricas que não estejam limitadas a um número restrito de dimensões como é o caso 

da álgebra de Heaviside. A base do estudo deste trabalho será uma importante estrutura 

matemática que está em grande desenvolvimento, conhecida como álgebras de Clifford 

ou álgebras geométricas. Podendo com ela, estudar problemas físicos em várias 

dimensões além do tridimensional, como é caso dos fenômenos relativísticos, no caso o 

espaço-tempo. 

 Mesmo com o objetivo do projeto ser à álgebra geométrica  aplicada  ao espaço-

tempo, foi desenvolvido o caso euclidiano desta álgebra, pois o processos operacionais 

presentes neste caso são semelhantes, independente da dimensão do espaço aplicado.  

 Como um importante passo, para o formulação dessa estrutura é o uso de uma  

nova definição de produto entre vetores que envolve o produto interno e exterior numa 

única operação. Como consequência imediata, vemos que houve uma ampliação do 

conceito de vetores, que acaba de certa maneira se tornando limitada quando utilizada a 

álgebra de Heaviside. Vemos que há distinções claras entre a álgebra geométrica 

Euclidiana e do espaço–tempo. Na aplicação física, obtivemos relações de grande 

importância como o vetor momento-energia e outras presentes na teoria da relatividade 

usando a álgebra geométrica, além das transformadas de Lorentz. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento da teoria da Relatividade especial de Einstein no inicio do 

século passado, houve mudanças sobre o que se conhecia até então sobre tempo e 

espaço. Os conceitos de espaço e tempo foram modificados ou, melhor, tiveram de ser 

reformulados. Com isso o espaço físico da geometria e espaço Euclidiano 

(Tridimensional), deixa de representar a natureza de forma adequada. Foi então que a 

partir de uma nova formulação da relatividade especial construída por Minkowski, em 

1908, que surgiu um novo conceito onde o espaço e tempo, estavam unificados, em 

espaço-tempo. Este novo espaço sendo de 4-dimensões, com três variáveis espaciais e 

uma temporal.   

Com isso os fenômenos relativísticos estão imersos no espaço de Minkowski, 

também denominado espaço-tempo. Então assim, a álgebra vetorial de Gibbs – 

Heaviside, não é a mais indicada, pela sua limitação à 3 dimensões. Um dos  

formalismos matemáticos mais poderosos e  indicados para estes sistemas, são as 

álgebras geométricas de Clifford. Pela generalização para espaços de dimensões mais 

gerais, como é o caso. Esta estrutura nos permiti conceituar de forma mais precisa e 

profunda, estruturas vetoriais, que apresentavam certas inconsistências na análise 

vetorial convencional, como o caso dos elementos formados de um produto vetorial. 

Além de incluir novos elementos como, bivetores e trivetores etc, além  dos vetores e 

escalares já conhecidos. Uma das características dessa estrutura  é  relacionar 

algebricamente tais entidades assim, como os vetores são relacionados na álgebra  

vetorial de Hearveside. 

A priori, é necessário iniciar o estudo das álgebras geométricas para o caso 

euclidiano, ou melhor, para o espaço vetorial euclidiano (forma clássica, podemos assim 

dizer). Para então irmos para o espaço de Minkowski (caso relativístico). As  

construções das álgebras geométricas para um espaço vetorial qualquer, partem da 

relação entre a  dimensão e a métrica definida neste espaço. Enquanto a métrica do 

espaço euclidiano é definida pelo teorema de Pitágoras, no espaço-tempo à norma é 

definida de forma distinta à da forma euclidiana. Além disso  a dimensão do espaço-

tempo ser quadridimensional, diferente  da euclidiana que é tridimensional, pois espaço 

e tempo são observados de forma independente.  Podemos então supor que haja 

diferenças estruturais e conceituais, relevantes de uma álgebra para outra. 

 

 

 

 

 



2. REVISÂO BIBLIOGRÀFICA 

 As ideias e conceitos físicos são melhores expressos em linguagem matemática. 

Há muitos sistemas algébricos existentes nos dias atuais; muitos com diversas 

aplicações na ciência. Cada qual com suas vantagens e desvantagens [1]. Alguns 

sistemas foram abandonados, devido às dificuldades de aplicação ou por serem de 

alguma forma obscura para a época. Sendo substituídas por outras mais eficazes. Outras 

foram esquecidas por desconhecimento completo de suas estruturas, devido muitas 

vezes a sua elevada abstração e etc. Porém  existe uma em  especial denominada álgebra 

geométricas ou álgebras de Clifford . Que de certa forma se resulta da fusão (e posterior 

generalização) dos quarténios que são a generalização espacial  dos números complexo, 

criada por Hamilton e a da álgebra de extensão de Grassmann [2]. Está álgebra foi 

formalizada em meados do século XIX. Mas seu uso com aplicações físicas se iniciou 

por volta somente dos meados do século XX. A álgebra de Grassmann tem como umas 

das principais vantagens, ser definida para espaços vetoriais de dimensão qualquer [2]. 

Dessa forma Grassmann pode generalizar o produto entre os espaços de vetores 

formando assim uma álgebra vetorial. Um dos grandes resultados das álgebras de 

Clifford, são que diversas estruturas matemática conhecidas estão imersas  num 

conjunto  só, como os números, vetores, matrizes e quarténios etc.. Sendo os números 

complexos estão associados à geometria do plano ortogonal, os quarténios estão 

associados a geometria espacial [2]. Vemos assim a ligação desta álgebra com o 

significado geométrico  dos elementos existentes em sua estrutura. O uso dos quarténios 

foi de grande importância, principalmente durante o século XIX. A aplicação mais 

famosa talvez seja a formulação das famosas equações de Maxwell que conhecemos, 

que no formalismo da álgebra vetorial de Gibbs-Heaveside, se agrupam em 4 equações. 

As mesmas equações de Maxwell na linguagem dos quarténios, que inicialmente foram 

postas se agrupam em 8 equações. Por estes fatos e outros, e além da simplificação na 

descrição e observação de fenômenos com o uso por outros formalismos matemáticos. 

Além dos quarténios possuírem dificuldades de operação durante a aplicação em 

problemas diversos. Os quarténios foram deixados de uso. Dando lugar à atual álgebra 

conhecida como álgebra de Heaviside  usada na analise vetorial. Que teve Heaviside e 

Gibbs, como seus principais contribuidores de seus pilares estruturais.  

 Uma consequência de grande importância das álgebras geométricas, é que 

estruturas matemáticas de grande importância como; os vetores, escalares, matrizes, 

números complexos e quarténios etc, acabam se tornando presentes numa única 

estrutura. Além de se observar entidades ou objetos não reconhecidos diretamente em 

espaços vetoriais e operações vetoriais mais conhecidos, como bivetores, trivetores e 

outros. 

 Para definir um produto de vetores seguindo as ideias de Grassman temos: 

Sejam os vetores �⃗�  e 𝑣   , onde estes possuem n bases, isto é n vetores  que geram  um 

determinado espaço  vetorial. Assim os vetores descritos estão presentes num espaço 

vetorial de dimensão n, não restrito ao espaço tridimensional.  Podendo assim ser 



aplicado  à relatividade restrista, que se encontra em  um espaço quadridimensional o 

espaço-tempo.  

�⃗⃗�   = �̂�𝟏v1 + �̂�𝟐v2 + ········  + �̂�𝒏v𝑛   ; 

�⃗⃗�   = �̂�𝟏𝑢1 + �̂�𝟐𝑢2 + ········  + �̂�𝒏𝑢𝑛 

Sendo 𝑒𝑛  o n-ésimo vetor de base. 

A definição do produto geométrico feito por Grassmann, unindo o produto 

interno e externo, de forma mais ampla numa única operação é dado na expressão a 

seguir: 

𝑣   �⃗�   =  𝑣  . �⃗�  +  𝑣   ∧ �⃗�    (1) 

A primeira vista essa definição de produto  de vetores  dada pela equação (1) 

pode parecer muito incomum, devido  a soma de um produto escalar que gera um 

escalar , com o produto vetorial que gera um vetor. Devemos  salientar que esta soma 

não se encaixa numa soma  usual. Está e um soma direta entre os elementos das 

operações [3]. A partir desta definição se desenvolve as propriedades existentes com a 

operação a partir da equação (1) com vetores. Como consequência desta operação, 

acaba se tornando visível de forma clara de objetos não observados na álgebra de 

Heaveside.Na Teoria da Relatividade Especial existem duas grande vantagens  

principais no uso das álgebras geométricas. A primeira forma é, a passagem do espaço 

tridimensional, para o espaço-tempo (quadridimensional) que se faz simplesmente 

trocando a dimensão n=3 por n=4 [4], com as devidas modificações é claro. Com esta 

simplificação na passagem das dimensões espaciais do fenômeno, acabam então as 

propriedades mais fundamentais do espaço de Minkowski ou espaço-tempo, sendo 

estudadas de forma mais simples. Sendo desta forma de grande importância para a 

Teoria da Relatividade. 

Para a construção de uma álgebra geométrica, é essencial conhecer a dimensão 

do espaço e a norma nele definida. Precisamos então conhecer a norma no espaço 

Euclidiano e no espaço de Minkowski. A norma de um elemento no espaço Euclidiano é 

dada pelo teorema de Pitágoras: 

𝑣   𝑣 = 𝑣1
2 + 𝑣2

2 + 𝑣3
2     (2) 

Enquanto que a norma de um vetor do espaço de Minkowski é definida como: 

𝑣 𝑣 = (𝑣0)
2 − (𝑣1)

2 − (𝑣2)
2 − (𝑣3)

2   (3) 

De modo que uma grandeza denominada intervalo do universo, seja invariante sobre as 

transformações Lorentz [5]. Devido as diferenças de dimensão e norma, vemos que 

deve haver diversas diferencias entre uma álgebra e outra, e de forma pratica, de modo 

como é o processo de tratamento matemático dos fenômenos físicos entre essas regiões 



3. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 Para haver completa compreensão da estrutura matemática usada, no estudo do 

espaço-tempo, houve no decorrer de todo projeto, um estudo aprofundado de Álgebra 

Linear. Havendo assim o domínio do uso das álgebras geométricas de Clifford de forma 

mais ampla possível. O domínio dos conceitos, teoremas e conhecimento das definições 

sobre estes conjuntos, é parte essencial para o desenvolvimento deste trabalho, não 

somente de forma matemática, mas fisicamente também.  Depois de obtido o domínio 

da teoria da álgebra Linear, em especial, dos espaços vetoriais.  A partir de completado 

estes pontos, foram obtidas as estruturas operacionais e propriedades desta nova álgebra 

e dos elementos fornecidos por ela. Objetivo geral deste projeto. 

 Quando falamos de uma relação ou descrição matemática de um sistema físico, 

uma pergunta sempre essencial a se fazer é; aonde se encontra, onde  se está construindo 

tal descrição matemática!. Com as álgebras geométrica não é diferente. Observa-se uma 

dependência direta da formalização de cada álgebra de Clifford, com o espaço vetorial e 

a métrica existente em tal espaço.  Partindo desse pressuposto, toma-se necessário e até 

de certo modo, vantajoso, não utilizar esta álgebra diretamente no espaço-tempo de 

Minkowski. Isto para compreender essas distinções da aplicação dessas álgebra   de uma 

região à outra. Assim iniciamos à aplicação desta estrutura, para os espaços vetoriais 

Euclidianos, em 2 dimensões e 3 dimensões. Propondo a utilização do produto 

geométrico ( produto entre vetores) pela álgebra de Grassmann, com finalidade de obter  

propriedades gerais destas álgebras geométricas. Além, a partir desta operação, obter 

entidades vetoriais, que surgem naturalmente nessa nova estrutura matemática para 

estes espaços; como bivetores, trivetores e etc; estudando com isso, a natureza destes 

elementos. 

 Com o conhecimento das formas de operações entre estes elementos com tal 

estrutura obtemos o conhecimento completo sobre a álgebra geométrica no espaço 

euclidiano.  Veremos como as operações e propriedades destes elementos se mostram  

no espaço-tempo.  Há profundas diferenças do espaço euclidiano e de espaço-tempo de 

Minkowski. Talvez a principal sendo, a diferenciação da métrica nesses espaços.  

Entretanto dominando às álgebras geométricas  no formalismo  euclidiano, espera-se 

que a transição para o espaço-tempo ocorra com menor dificuldade. 

 



4 .RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Iniciando com a construção da álgebra geométrica do espaço euclidiano ℝ3, 

denominada 𝐶𝑙3. Tomando o espaço vetorial ℝ3, onde este representa pontos do espaço 

euclidiano 𝜖3. Onde 𝜖3, representa a relação topológica do espaço real tridimensional 

em ℝ3, e a relação algébrica é descrita definindo as bases e a norma sobre este espaço 

vetorial. 

Tomando as bases de vetores; �̂�1,�̂�2 𝑒 �̂�3, ∈ ℝ3 , 

Onde    �̂�1 = (1,0,0); �̂�2 = (0,1,0); �̂�3 = (0,0,1) 

A norma (tamanho) definida de um vetor 𝑣 ∈ ℝ3: 𝑣 = 𝑣1 �̂�1 + 𝑣2 �̂�2 + 𝑣3 �̂�3 

escrito nesta base.  

𝑣 𝑣 = 𝑣1
2 + 𝑣2

2 + 𝑣3
2  (2) 

Sendo essa a norma obtida pelo produto de Clifford ou geométrico, ou de forma 

semelhante, pelo produto interno. Pelo próprio produto externo, envolvendo vetores, é 

fácil ver que a partir da definição do produto geometrico, ambas operações  para 

obtenção  da norma, neste espaço se assemelham, neste caso especifico. A álgebra de 

Clifford do espaço euclidiano i.e, 𝐶𝑙3, é gerada à partir de vetor  espaço vetorial ℝ3, e 

da norma definida deste espaço. Sendo assim: 

𝑣 𝑣 = |𝑣 |2 = (𝑣1 �̂�1 + 𝑣2 �̂�2 + 𝑣3 �̂�3)(𝑣1 �̂�1 + 𝑣2 �̂�2 + 𝑣3 �̂�3) = 𝑣1
2 + 𝑣2

2 + 𝑣3
2 

⟹ �̂�1�̂�1 = �̂�2�̂�2 = �̂�3�̂�3 = 1  e   �̂�1�̂�2 = −�̂�2�̂�1;  �̂�2�̂�3 = −�̂�3�̂�2;  �̂�1�̂�3 = −�̂�3�̂�1  (4) 

Que são interpretados de forma geométrica, como segmentos de planos orientados 

linearmente independentes. A variação do sinal dos 2-vetores está relacionado à 

orientação do sentindo do rotação dos planos gerados por estes bivetores ou 2 –vetores, 

assim denominados. Eles são gerados pela combinação de, �̂�1,�̂�2 𝑒 �̂�3,.  Podemos 

observar que os bivetores, estão profundamente relacionados a rotações.  E qualquer n-

vetores, existente em 𝐶𝑙3, é criado pelas combinações das bases dos vetores ∈ ℝ3. A 

combinação  de 2- vetores pode ser  compactada de forma análoga aos vetores, i.e: 

�⃗� = 𝐵1�̂�2�̂�3 + 𝐵2�̂�3�̂�1 + 𝐵3�̂�1�̂�2 𝑜𝑢 < 𝐴 >2⟷ �⃗�  (5) 

Onde 𝐵1, 𝐵2 𝑒 𝐵3 ∈ ℝ, 𝑠ã𝑜  𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑜𝑠 2 − 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠. 

 Tomando agora  o produto de um bivetor por um vetor, obtemos um 3-vetor ou 

trivetor, com a base  representada  por :𝐼 = �̂�1�̂�2�̂�3 (6). Analogamente como ocorre com 

2- vetor, o 3-vetor é representada por:  

𝐵�̂�1�̂�2�̂�3, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐵 ∈ ℝ , sendo à componente de 𝐼.  



Este elemento é também denominado um pseudo-escalar por não possuir direção no 

espaço euclidiano. Este representa na verdade um fragmento de volume. Não é formado 

um 4-vetor ou quatrivetor, nestas combinações em 𝐶𝑙3, pois não existem 4 bases  

pertencentes  ao conjunto ℝ3, para a existência de tal multivetor. 

 O conjunto dos elementos da álgebra geométrica euclidiana é completo ou 

fechado. Então qualquer elemento deste conjunto pode ser escrito a partir da 

combinação desses elemento vetoriais, chamados multivetores. 

  

∴  ∀ 𝐴 ∈ 𝐶𝑙3, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐴, é 𝑢𝑚 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙3. 

𝐴 = 𝛼0 + 𝛼1�̂�1 + 𝛼2�̂�2 + 𝛼3�̂�3 + 𝐵1�̂�2�̂�3 + 𝐵2�̂�3�̂�1 + 𝐵3�̂�1�̂�2 + 𝐵�̂�1�̂�2�̂�3 (7) 

Ou de forma mais compacta. 

𝐴 =< 𝐴 >0 +< 𝐴 >1 +< 𝐴 >2 +< 𝐴 >3 (8) 

Onde 𝛼0 𝑒 < 𝐴 >0  𝑠ã𝑜 𝑜𝑠   𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠; < 𝐴 >1 (1 − 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑢 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟).  

Após realizada à construção da álgebra euclidiana, partiremos para o espaço-

tempo de Minkowski. A forma da construção da álgebra do espaço –tempo que possui 

uma norma distinta, da euclidiana. Mas a forma de construir a álgebra geométrica do 

espaço-tempo é análoga à feita anteriormente sobre espaço vetorial euclidiano. Mas é 

preferível partir, neste caso para à aplicação na Física, neste novo espaço, e no decorrer 

do caminho, comentar os conceitos matemáticos abordados por detrás do processo. 

A norma   de um vetor 𝑣   no espaço de Minkowski  (espaço-tempo) é; 

𝑣 = 𝑣0�̂�0 + 𝑣1�̂�1 + 𝑣2�̂�2 + 𝑣3�̂�3 

𝑣 𝑣 = (𝑣0)
2 − (𝑣1)

2 − (𝑣2)
2 − (𝑣3)

2 (3) 

 Já verificamos até então que usando este formalismo  matemático, à noção de 

vetores conhecida usando a álgebra vetorial de Heaviside  foi grandemente  ampliada, 

ou melhor generalizada. Entretanto, voltando no momento à visão  simplificada de vetor 

, no nosso formalismo 1-vetor, como uma entidade que possui direção, sentindo e 

módulo. Partindo disso, víamos que num só objeto estavam inseridas 3 quantidades .  

Usando as álgebras geométricas, além destas 3 informações já citadas, ganhamos muito 

mais  informações neste formalismo por incluir novos tipos de objetos, com suas 

respectivas  características. No espaço vetorial de Minkowski, tempo e espaço não são 

observados de forma independente. Desta forma qualquer evento é descrito em 4 

coordenadas, localizadas num espaço quadridimensional: o espaço-tempo.   

A construção da álgebra geométrica do espaço-tempo, temos que partir do 

espaço afim 𝔼1,3 (1 coordenada temporal e 3 espaciais) referente ao espaço vetorial de 

Minkowski. Os pontos presentes neste espaço afim, são denominado eventos. Partindo  

para aplicação à relatividade restrita. Tomando inicialmente um referencial, as 



coordenadas deste evento neste, são dadas por (𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), um vetor 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ representa 

tal evento: 

𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑥 = 𝑥0�̂�0 + 𝑥1�̂�1 + 𝑥2�̂�2 + 𝑥3�̂�3 (9) 

Sendo 𝑥0, a coordenada temporal, e as demais coordenadas são propriamente espaciais. 

𝑥0 = 𝑐𝑡, 𝑥1 = 𝑥; 𝑥2 = 𝑦; 𝑥3 = 𝑧 (10) 

Referente aos eixos cartesianos, onde t é intervalo de tempo do evento ao referencial 

considerado, e c é a velocidades da luz, sendo esta uma constante. 

Nesta álgebra geométrica, temos agora, devido a definição de norma do espaço-tempo: 

�̂�1�̂�1 = �̂�2�̂�2 = �̂�3�̂�3 = −1  (11)    e   �̂�0�̂�0 = 1 (12)  

Para os Definiremos �̂�0, como um vetor tipo-tempo. Na verdade, este não é realmente 

um 1-vetor propriamente dito, se não, o tempo seria um ´´vetor``, que seria um absurdo. 

�̂�0 é na verdade um multivetor de forma geral. Os vetores unitários que tem norma dada 

pela (11), será denominada vetor tipo-espaço. Assim 𝑥 , acaba sendo um multivetor, na 

qual carrega todas as informações do dado evento neste espaço. Entretanto as 

informações contidas no quatrivetor não são de imediatas observáveis, para isso é 

preciso extrair as informações do evento sobre um dado referencial.  Isto é análogo a 

decompor um vetor numa determinada direção, na qual estamos realizando  uma 

medida.  Mas usando as  álgebras geométricas neste caso, no espaço-tempo, estamos 

decompondo, ou melhor dizendo, projetando  um multivetor, deixando  espaço e  tempo 

de forma desvinculadas, explicitando quem é a parte escalar(tempo) e vetorial  

(posição), como são realmente na natureza., deste  multivetor  da equação (9). 

Supondo a priori que �̂�0, seja um 1-vetor, então, �̂�0
2
, representa um 2-vetor 

degenerado. Lembrando que 2-vetores estão ligada à rotações! A partir da equação (12), 

se aplicamos essa relação em (9), estamos projetando as informações do evento 

referente à �̂�0, sobre  o próprio  �̂�0.  Podemos também pensar que estamos aplicando um 

operador�̂�0
2
 que agirá em  𝑥 , as determinando as  informações desejadas  contidas neste 

multivetor (9). Feito isso, temos   

𝑥 = 𝑥 �̂�0�̂�0 = (𝑥 . �̂�0)�̂�0 + (𝑥 ∧ �̂�0)�̂�0 = 𝑐𝑡�̂�0 + 𝑥 , (13) 

𝑥 . �̂�0 = 𝑐𝑡   e  𝑥 ,=(𝑥 ∧ �̂�0)�̂�0=(𝑥 ∧ �̂�0). �̂�0=𝑥1�̂�1 + 𝑥2�̂�2 + 𝑥3�̂�3 (14) 

Onde �̂�0�̂�0 = �̂�0. �̂�0 + �̂�0 ∧ �̂�0 = �̂�0. �̂�0 . Pois produto exterior de um vetor por ele 

mesmo é nulo. Sendo  𝑥 , , a posição no espaço  tridimensional  do objeto referente ao 

referencial presente, no espaço tridimensional. Mas na física sempre medimos na 

verdade a  velocidade relativa de um objeto à um dado referencial, desta forma que a 

velocidade relativa em relação a ao próprio  �̂�0 é obtido facilmente sendo; 

𝑑𝑥 ,

𝑑𝑡
= 𝑣 , =

𝑐(�⃗� ∧�̂�0).�̂�0

�⃗� .�̂�0
=

𝑐(�⃗� ∧�̂�0)�̂�0

�⃗� .�̂�0
 (15) 



𝑣 =
𝑑𝑥 

𝑑𝜏
 (16), 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 �̂�0 . 

Neste caso especifico a velocidade relativa e própria, coincidem, pois projetasse,�̂�0 

sobre si mesmo. Um ponto essencial na teoria da relatividade, é a obtenção das famosas 

transformadas de Lorentz. A forma de obtermos tal relação neste formalismo é 

obtermos a velocidade de um objeto à um outro observador, podemos associar está 

mudança de observador,  com uma operador agindo sobre �̂�0 de forma que transforme-o 

em um novo observador no caso, um novo vetor tipo-tempo �̂� ,
0. 

No espaço–tempo, surgem ao mesmo tempo que as rotações espaciais que são 

parametrizadas por ângulos circulares, surgem as rotações hiperbólicas, parametrizada 

por ângulos hiperbólicos, estas não preservam o tamanho do objeto na qual estão sendo 

aplicadas. Fazendo a mudança  de base sobre o evento (9), temos: 

�̂� ,
𝜇 = 𝐿�̂�𝜇𝐿

−1 ;  𝜇 = (0,1,2,3)  (17) 

Onde 𝐿−1é o operador inverso de L, sendo L um operador de rotação hiperbólica 

Sem perda generalidade, tomamos o movimento de um objeto na  direção de  �̂�1 

em relação a um observador �̂�, vetor tipo-tempo, assim:  

�⃗� = 𝑢�̂�1 (18) 

Onde u, corresponde ao valor da velocidade, e �̂�1 a direção espacial. 

Neste caso a representação do operador L (rotação hiperbólica), se torna: 

𝐿 = exp (
𝑣

2
�̂�1�̂�0) 𝑒 𝐿−1 = exp (−

𝑣

2
�̂�1�̂�0) (19) 

Esta operação L, representa  nada mais que a mudança de base, referente à mudança de 

observador, este operando sobre cada  base, �̂�𝑖, presente no espaço tempo de Minkowski 

𝑥 ⟶ 𝑥 ,, que corresponde à 𝑥 ,, = 𝑐𝑡 ,�̂�0
, + 𝑥 ,�̂�1

, + 𝑦 ,�̂�2
, + 𝑧 ,�̂�3

,
 (20) 

Pela aplicação de 𝐿 𝑒 𝐿−1, neste caso especifico de movimentos unidimensional, 

tantos as bases �̂�2𝑒 �̂�3, quanto suas componentes respectivas se mantem  inalteradas. 

Isto ocorre pois 𝐿 = exp (
𝑣

2
�̂�1�̂�0), assim sendo L só agirá sobre os elementos que estão 

relacionados às bases �̂�1𝑒 �̂�0. 

 �̂�0
, = 𝛾�̂�0 + 𝛾

𝑢

𝑐
�̂�1(21) ;  �̂�1

, = 𝛾�̂�1 + 𝛾
𝑢

𝑐
�̂�0 (22)  𝑐𝑜𝑚 𝛾 =

1

√1−(
𝑢

𝑐
)
2
  (23) 

 

Implicando que;     𝑡 , = 𝛾(𝑡 − 𝑥
𝑢

𝑐2
);  𝑥 , = 𝛾(𝑥 − 𝑢𝑡) ; 𝑦 , = 𝑦  ; 𝑧 , = 𝑧 .(24) 



Sendo justamente as transformações de Lorentz, referente a mudança de observador na 

Teoria da Relatividade. Passando para a dinâmica relativística, de uma partícula. 

Usaremos a segunda lei de Newton: 

𝐹 =
𝑑𝑝 

𝑑𝜏
  sendo  𝑝 ⃗⃗⃗   𝑒 𝐹,⃗⃗  ⃗ são  as generalizações de força e momento, 

respetivamente  do espaço-tempo, e 𝜏 é o tempo próprio . Semelhante ao que ocorre em 

(9) , esta grandeza não é diretamente observável, precisando então fazermos o  processo 

para determinar  a parte escalar e vetorial. Entretanto, primeiro faremos para  o 

momento  𝑝 ⃗⃗⃗   generalizado, sendo este um multivetor.  

𝑝 = 𝑝 �̂�0�̂�0=(𝑝 . �̂�0)�̂�0 + (𝑝 .∧ �̂�0)�̂�0 =
𝐸

𝑐
�̂�0 + 𝑝 , (25), onde da mesma forma que a 

velocidade, 𝑝 ,é o momento relativo ao observador �̂�0. E, é definido como energia 

própria. 

𝐸

𝑐
≡ (𝑝 . �̂�0) (26)  e         𝑝 , = (𝑝 .∧ �̂�0)�̂�0 = 𝑝1�̂�1 + 𝑝2�̂�2 + 𝑝3�̂�3 (27), 

 𝑝 =
𝐸

𝑐
�̂�0 + 𝑝1�̂�1 + 𝑝2�̂�2 + 𝑝3�̂�3 (28), as vezes é denominada como vetor momento-

energia , que é na verdade um multivetor, análogo  com a (9 e 13). A informação da 

inercia de um partícula, caso exista, está contida no multivetor 𝑝 . Definindo  a massa 

própria 𝑚0, como: 

(𝑚0)
2 = 𝑝 2/𝑐2(29) usando à definição da norma no espaço-tempo, chegamos 

facilmente a 

𝑝 2 =
𝐸2

𝑐2 − 𝑝2 (30) 𝑒 𝐸2 = 𝑚0
2𝑐4 + (𝑝𝑐)2 (31)  p é a norma do momento relativo   𝑝 , 

Classicamente, o momento de uma partícula massiva é definida 𝑝 , = 𝑚0𝑣 
,, sendo 𝑣 , a 

velocidade referente há um observador. Para determinar a forma explicita da 

generalização do momento, sabendo que  𝑝 , é um vetor tipo-tempo.  Definimos  

𝑝 = 𝑚0𝑐𝑣  (32), onde 𝑣  é dada por (16), usando as relações (21)  e (22) , vemos que : 

𝐸 = 𝛾𝑚0𝑐
2 (33) 𝑒 𝑝 , = 𝛾𝑚0𝑣 

,(34) 

Para 𝑣 , = 0 ⟹ 𝐸0 = 𝑚0𝑐
2 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑢𝑠𝑜(35) 

Partindo das ultimas relações obtidas, podemos determinar a relação da energia própria 

de uma partícula: 

𝐸 = 𝑚𝑐2, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑚 =  𝛾𝑚0  , é 𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 (36). 

Finalmente fazendo  o mesmo processo,  obtemos assim  a força relativa  e potência que 

são : 

𝑊 = 𝛾
𝑑𝐸

𝑑𝑡
   𝑒  𝑓 = 𝛾

𝑑𝑝 ,

𝑑𝑡
 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  (37) 



5. CONCLUSÃO 

 

Os novos elementos presentes nesta álgebra normalmente de alguma forma estão 

associados à alguns tipos de operações presentes nesses espaços multivetoriais (como 

rotações, dilatações etc). Independente do formalismo usado seja a álgebra de Heavside, 

tensorial ou mesmo a própria álgebra de Clifford, na física e matemática a questões 

importante são extrair informações presentes num dado espaço, e preferivelmente que 

tais informações estejam desvinculadas. De forma que se obtenha um sistema ortogonal, 

quando tais quantidades estavam combinadas a cada base associada. Mas especialmente 

na álgebra geométrica do espaço-tempo quando aplicamos, �̂�𝟎�̂�𝟎, sobre uma  

determinado multivetor, acabamos na verdade aplicando um operador  que projeta , 

dilata etc as informações dos  objetos multivetoriais  de forma que extraímos  e 

desvinculamos as informações desses multivetores como à exemplo das equações (9) e 

(25),  tornando-as  observáveis. Tendo como resultado final um sistema ortogonal, 

mostrando a grande importância desses sistemas na Fisica. 

Vemos que as transformações de Lorentz são transformações Hiperbólicas, não 

sendo assim ortogonais. Não preservando distancias. Entretanto estas transformações 

são aplicadas na mudança de referencial, isto é, quando desejamos alterar o ´´vetor tipo 

tempo`` do multivetor 𝑥   do espaço-tempo, desta forma , ela age justamente quando há 

mudanças de referenciais, e não quando o  vetor-tempo ´´observador``   é o mesmo. 

Com isto as informações do evento, neste caso, para o espaço e tempo se tornam 

ortogonais.  No caso da álgebra geométrica, as rotações hiperbólicas e espaciais, juntas 

procuram  preservar   a ortogonalidade do  evento observado, no espaço relativístico. 

Assim as descrições baseadas em álgebras geométricas são muito proveitosas na 

física como um todo. 
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