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RESUMO: Em 1993, Smarandache propos que DaO hA uma velocidade limite na 
natureza, baseado no paradoxo EPR-Bell (Einstein, Podolsky, Rosen, Bell). Embora 
~ que este paradoxo foi resolvido recentemente, ainda ba vanas outras evidencias 
que nos guiam a acreditar que a hipbtese de Smarandache esta correta na mecanica 
qu3.ntica e ate nas teorias de unifi~o. Se a biplltese de Smarandache revelar-se 
verdadeira em qualquer circunstincia, alguns aspectos da fisica moderna terao que se 
"reajustar" para concordar com a hip6tese de Smarandache. Em adi~o, quando 0 

significado da hipOtese de Smarandache tomar-se totalmente entendido, uma revoluC;llo 
na tecnologia, especialmente nas comunica¢es, ira surgir. 

I. EVIDENCIAS DE FEN6MENOS SUPERLUMINAIS E A lIIP6TEsE DE 

SMARANDACHE 

Aparentemente foi SommerfeJd quem primeiro notou a possiveJ existencia de 
particulas mais nipidas que a luz, mais tarde chamadas de tachyons por Feinberg [I]. 
Todavia, tachyons possuem massa imagiruiria, assim nunea foram detectados 
experimenta1mente. Por massa imaginaria entendemos uma massa proibida pela teoria da 
relatividade. Entretanto, a relatividade nao proibe diretamente a existencia de partfculas 
superiuminais sem massa, como 0 f6ton, mas sugere que fenomenos superJuminais 
cuIminariam em viagem no tempo. Entao, muitos fisicos assumiram que fenomenos 
superluminais DaO existem no universo, outra forma teriamos que explicar tOOos os 
paradoxos do tipo "mate 0 seu avo" [2]. Urn famoso exemplo de paradoxo deste tipo e 0 

problema de causaIidade. 

1 A ser publicado, Smarandache Hypothesis: Evidences, Implications and Applications, em "Smarandache 
Notions Journaln

, Vol. 12, 4, University of New Mexico, a convite de Dr. Minh Perez. 
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Mesmo assim, a mecaruca quantica sugere que movimentos superluminais existem. De 
fata, hi hip6teses da exisrencia obrigat6ria de movimentos superluminais na natureza [3, 
4]. 0 paradoxo EPR-Bell eo mais famoso exemplo. Ponderando sobre este paradoxo, 
Smarandache propos em 1993, em urna palestra ao BrasH, que nao M tal velocidade 
limite no universo, como postulado pot Einstein [5]. Parece que este paradoxo foi 
recentemente resolvido por L. E. SzabO [6]. Mesmo assim, ainda ha vanas evidencias de 
velocidades infinitas (comunica~o instantanea) no universo, como veremos brevemente. 

1.1. A Teoria de Rodrigues-Maiorino 
Estudando solu~Oes das eq~s de Maxwell e Dirac-Weyl, Waldyr Rodrigues Jr. e 

Jose Maiorino foram capazes de propor uma teoria unificada para constru~ de 
velocidades arbitr8.rias na natureza (por arbitnUia entende-se 0 ~ v $; c) em 1997 (1]. 
Eles tambem sugeriram que n30 lui tal velocidade limite no universo, assim a hip6tese de 
Smarandache pOde ser promovida a teorla como teoria de Smarandache-Rodrigues
Maiorino (SRM). 

Fato Unico da teoria de Rodrigues-Maiorino e que 0 principia da relatividade especial 
sofre urna quebra, entretanto, mesmo constru~Oes relativisticas da mecaruca quantica, 
como a equa~ de Dirac, concordam plenamente com fenomenos superiuminais. De 
acordo com a teoria de Rodrigues-Maiorino, ate mesmo urn conjunto bem posicionado de 
espelhos pode acelerar urna onda eletromagnetica a velocidades superiores a da luz. Essa 
afi~ foi mais tarde confmnada por Saari e Reivelt (1997) [8], que produziram uma 
onda X (nomeada desta forma por J. Y. Lu, um contribuidor de Rodrigues) usando uma 
lampada de xenonio interceptada com urn conjunto de lentes e orificios. 

A teoria SRM e urna constru~ matemAtica pura e forte da e~o de onda 
relativistica que nos indica que MO lui nenhuma velocidade limite no universo. 

I. 2 Experimentos Superluminais 
Muitos experimentos, principalmente modos evanescentes, resuItam em propa~o 

superluminal. 0 primeiro modo evanescente bem sucedido foi obtido em 1992 por Nimtz 
[9]. Nimtz produziu urn sinal 4.34c, e mais tarde urn sinal FM 4.7c com a 40a sinfonia de 
Mozart. Esse sucesso de Nimtz seria rnais tarde superado por outros resultados ate 8 
vezes mais nipidos que a constante c. 

No caso do experimento de Nimtz nao esta claro se ele viola 0 paradoxo de 
causalidade. Em contrapartida, L. J. Wang, A. Kuzmich e A. Dogariu recentemente 
publicaram urn extraordinario resultado de dispersao anomala 0 quaJ urn pulso de Juz foi 
acelerado 310 ± 5 vezes a velocidade da luz, sem violar 0 paradoxo de causalidade, 
portanto resultando em viagem no tempo! Na pratica, isto significa que urn pulso de luz 
propagando pela celula de vapor atoallco aparece na saida muito antes de ter propagado a 
mesma distancia no vacuo e 0 pico do pulso parece sair da celula antes mesmo de entrar 
[10]. 
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1.3. Revisao da Velocidade da Gravidade 
A teoria geral da relatividade postula que a velocidade da gravidade e a mesma que a 

constante c. Porem, se a velocidade da luz nao e a velocidade limite do universo, nao 
seria hom de revisar este postulado? Van Flandem publicou alguns resultados astrofisicos 
que indicam que a gravidade e superluminal [11]. Observa~oes de algumas galaxias feitas 
pela NASA sugerem que algumas galaxias estao girando com velocidade superluminal 
[12]. 

Os clados de Van Flandem fOmID mais tardes explicados por uma teoria que nao usava 
de movimentos supeduminais por Ibison, Puthoff e S. R. Little [13]. Ainda assim, 
observ~es de sinais superluminais vindo de gahixias permanece inexplicadas pelo 
ponto de vista sub luminal. 

1.4. Tachyons 
Alguns model os da teoria de supercordas, nossa mais promissom candidata para teoria 

unificada da fisica, inclui tachyons, as particulas habeis de viajar mais nipido que a luz. 
Mesmo assim, fisicos encontraram uma maneira de "cottar" a teoria de maneira que as 
solu~s de tachyons desaparecem; alguns outros, como Freedman, defendem que a 
teoria de supercordas nao deveria ser cortada de tal forma em absoluto [1]. A teoria das 
supercordas e provavelmente 0 melhor campo para 0 estudo de tachyons, pois nao ira 
fol¥U' 0 uso do artificio de massa imaginaria. Prof. Michio Kaku comparou a id6ia de 
mais dimensOes em fisica a urn esquema de matrizes em seu Hyperspace. Imagine uma 
rnatriz 4x4 a qual ternos dentro a teoria da relatividade e outra rnatriz 4x4 onde temos 0 

Modelo Padrio. Se construinnos uma matriz maior, digamos 8x8, seriarnos capaz enta~ 
de incluir ambas a mec3nica quintica e a relatividade em uma (mica matriz. Esta e a ideia 
principal de unific~o a partir da adi'Yoo de mais dimensOes. Da mesma maneira, 
trabalbando apenas com matrlzes 4x4 nao temos espa~o suficiente para trabalhar com 
tachyons. Todavia, em uma matriz maior terlamos 0 espa'YQ necessario para encontrar 
construr;i5es s6lidas de modelos de tachyons. 

Tachyons ja foram, de uma maneira obscura, observados em chuveiros de ar de mios 
c6smicos. 

ll. IMPUCAC;OES E APUCAC;OES 

De acordo com a teoria de Rodrigues-Maiorino a conseqiiencia da existencia de 
fenornenos superluminais seria a quebra do principio da relatividade, mas nao 
precisariarnos alterar nada na mecanica quantica. Mais precisamente, nos parece que e a 
mecanica quantica quem esti banindo a antiga teoria relativistica segundo a teona SRM. 
Apesar disso, na reaJidade a teoria da relatividade aceita algum tipo de comunica~o 
superJuminal que resulta em viagem no tempo, como Wang e seus contribuidores 
mostraram. 
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Talvez nos poderemos, num futuro distante, enviar mensagens para 0 futuro ou 
passado. De qualquer forma, fenomenos superluminais teriam urna ap1ica~o mais 
realista com comunicayiio local, pais de acordo com a teoria Rodrigues-Maiorino, a onda 
X e fechada no sentido que ela nao perde energia enquanto viaja. Entio, uma mensagem 
de radio superluminal de onda X chegaria a seu destino com quase a mesma condilYiio em 
que foi enviada e ninguem, exceto 0 destino, poderia espiar 0 conteudo da mensagem. A 
inven~o de urn tal transrnissor superJuminal seria de grande pader associado a pastilha 
para desviar a luz em 90° do MIT na manufatura de fibras 6pticas. 

m.CONCLUsAo 

Os vanos experimentos e teorias s6lidas que nascem da mecanica quantica envolvendo 
fenomenos superluminais sao alto-niveis de indica~o da hip6tese de Smarandache que 
MO ba tal velocidade limite na natureza. Isto implica em uma quebra do postulado da 
relatividade de Einstein, mas MO em nenhum. campo da mecinica quantica, ate mesmo na 
fun~ de onda relativistica. Como em nossa evolu~o chegou urn tempo em que a 
mecanica newtoniana nao era suficiente para compreender alguns novos aspectos da 
natureza, talvez se aproxima urn tempo em que a teoria da relatividade de Einstein deve 
ser deixada de lado, pois entao a mecamca quantica ira govemar. 

AGRADECIMENTOS: Dr. Minh perez da American Reasearch Press peto convite, 
discussOes, material, etc. 

REFERENCIAS: 

[1] Freedman, David. Beyond Einstein. Discovety.l0 (Feb. 1995): 56-61. 

[2] Herbert, Nick. Faster than Light: Superluminal Loopholes in Physics. Plume Books, 
New York, USA (1989) 

[3] Shan, Gao. Quantum superluminal communication must exist. (Jun. 1999) 
physics/9907005; IQMC-99-06-GSE-l 

[4] Shan, Gao. Quantum superluminal communication does not result in casual/oop 
paradoxes. (Iun. 1999) quant-phl9906113; IQM-99-5 

274 




