
r,H!frâEAl



Suærvisão Editorial: Joeó Lino Fruet

FICHA CATALOGBAFICA

(Preparada pelo Centro de Catalogação na fonte,
Câmara Brasilsira do Livro. SP)

fndice para catálogo s¡stemático:
1. lnstrução programada: Físlca 530.77

trT SARATVA S.A. Livruiro¡ Editores

Rua Foftalez€, 58
Tels.z 32-1627, g2-Zl 24, 32-l I 49, 3+gOBs

Ca¡xa Porbl: 2 2 - Enderùp Teþráflco: Acaümica
Sõo Paulo - S.P.

Av. Marechal Rondon, Zl3l
Tel.: ã)t-7149 - Rio de Janeiro - RJ.

G941f
4.o

74-0324

Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de
Física.

Física auto ¡nstrut¡vo, FAI 4: movimento angular
e rotação, lei da gravitação universal, equlllbrio
estát¡co de líquidos e termologia; texto programado
para o 2.o grau. São Paulo, Saraiva, i974.

p. ilust.

l. Física t2.o grau) - lnstrução.programada I

Tltulo. ll. Título: FAI 4.

cDD-530.77



GETEF

-FISIEA
AUTO-INSTRUTIVO

O MOVIMENTO ANGULAR E ROTACÃO

O LEI DA GRAVMACÃO UNIVERSAL

. EOUTLIBRþ eSrÁnCO DE I-íOU¡OOS
E TERMOLOGIA

TEXTO PROGRAMADO
PARA 29 GJA['.'-r- 

fr t tl .f\ Flijr'l
i ¡-': n\

,)
)ì\;r

edic¡rb

1 976





AO ESTUDANTE

O trùalho gue ora lhe apresentamos t€m por obietivo dar a você condição

de aprender uma parte substancial da Flsica Fundamental. São tratados assuntos

que vão desde as primeiræ leis elementares de movimento, pasando pela análise

dos conceitos de energia, movimentos complexos, etc., até noções b&icas da Flsica

Moderna. Quanto'à lmportåncia prática da Ffsica Fundamental, é desnecesário

ressaltar. Entr€tanto, para sua COmpreenSäo e para seu uso eficaz, exiçm*e conhe'

cimentos iazoawlmente detalhadoc.

Tendo em vista tal fato, este volume é constituldo de textos programados,

cuio conteúdo foi ct¡idadosamente analisado e apreæntado em Fquenos passos

(itensl. Em cada passo é fornecida uma oerta informação e, logo em seguida, uma

ou mâþ guestões são apresentadas. Você deverá ler atentamente e escrever a respos'

ta à questão formulada em espaço próprio ou desenvolver à parte. Tendo respon'

dido, dewrá verifiear se sua respostâ corrcçonde a um acsrto, comparando'a com

aquela correta apresentada logo a seguir.

Suæ ræpostas servem de informação aos passoc seguintes. Por isso, e por

outros motivos, escrever a resposta é essencial. É esencial, tam$m, que você es'

creva sua resposta entas de olhar a coreta. Uma olhadela à resposta correta, ainda

que bem intencionada, só poderá dificultar sua tarefa no futuro. Uma boa norma é

fazer resumos de assuntos estudados, ressaltando pontos importantes.
As aparentes repet¡ções que você poderá notar no texto foram inclufdas

porque há razão para tal. Não pule itens. Siga com o trabalho cont¡nuamente.

Se começar a notar que $¡as respostas não estão sendo correspondidas, é

posfræl que você não tenha estudado o texto atentamente. Nesse c¿so, reestude

o texto, antes de pasar adiante. Se persistir a dificuldade, talvez você não esteja

utitizando o texto adequadamente. Para sanar eventuais falhæ peça auxfliO a seu

professor.

Este trabalho 6 um desafìo; você é o responsárel pelo.seu aprendízado. Lívre

de esquemæ tradicionalmente conhecidoc, rod irá trabalhar para criar dentro de

si a satisfaçäo de uma a¡to.realização, de ter enriquecido Seu repertório e de

sentir o sabor de um êxito constante cada vez maior.

Os autores
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CAPÍTULO VIII

Movimento angular e rotação

Nos capltulos anteriores (FAI-1, 2 e 3) estuda¡rìos o movimento retilíneo de urn corpo quanto aos seus aqpec-

tos cine¡nático e dinâmico. Quanto aos aspectos cinemáticos, calculamos a velocidade, o deslocamento, a aceleração e

estabelecemos as diversas equações desse ¡novimento. Qr¡anto aos aspectos dinârnicos, estudamos o movimento sob o

ponto de vista de força, massa e aceleração, quantidade de movimento linear e de encrgia.

Neste capítulo, estudaremos uma parte não menos irnportante da Ffsica, que é o movimento de rotação de um

corpo ao redor de um eixo fixo e o movimento angular ou circular de um corpo ao redor rle um centro. Se lembrar-

rnos que a Terra gira ao redor de seu próprio eixo, verenros que praticamente todos os corpos apt'esentam unr movi-

mento angular ou circular ao redor do eixo de noso planeta. Por outro lado, os planetas girarn em órbitas praticantente

circulares ao redor do Sol e o mesmo acontece co¡tr a Lua ao redor da 'I'er¡a. Na vida prática observamos rodas giran-

do e engenagens de máquinas que transmitem o movi¡nento por meio de rotações.

Este capítulo foi dividido em 2 partes. Na l9 PAKI. veremos a descrição cinemática e na 2? PAKIE, alguns

aspectos dinârnicos do ¡novimento angular de um corpo.

1s PARTE - DescriÇão cinemát¡ca do movimento angular

Nesta parte iremos estr¡dar o movirnento angular ou circular de um corpo, quanto ao seu aspecto cinemático.

Não n'os preocuparemos com o ta¡nanho nenì com a massa do corpo. Portanto, tanto a Lua conro tr¡tt carro que se

nrovi¡nente sobre u¡na pista circular serão considerados conro ponto material ern ¡rtovimento circular ou angular. To-

dos os corpos quc descrevern trajetórias circulares, cornpletas ou incompletas, serão consiclerados como apresentando

nrovimento angrlar.

Analisarenlos o movinrento angular quanto ao deslocamento angular, velocidade angular e accleração angular; es-

tabelecere¡nos as equações desse movi.¡nento da rnesma forma que estabelccemos as equações do ¡novimento retilíneo.

Para ¡naior facilidade, esta parte foi subdividida em 4 seções. Você deverá estudar cada æção, responder as perguntas

tbrmuladas e resolver os problemas propostos.

Após vencer com sucesso esta lg PARTE você devÞrá ser capaz de;

a. identifìcar æ grandezas anguláres.

b. definir unidade de medida de deslocamento angular - radiano.

c. relacionar radiano co¡n grau.

d. definir velocidade angrlar.

e. definir aceleração angular.

f. caracternar movime¡rto angular variado.

g. relacionar velocidade angular co¡n velocidade linear.

h. caracterizar movi¡nento angular uniforme.

i. resolver problernas propostos.
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sEçÃo 1- DESLOCAMENTO AfVcULAR
O RADIANOS
O ARCO DESCRITO

Iniciando o estudo do movimento angular, definiremos nesta seção o deslocamento angular e a sua medida. Será
introduzido uma nova maneira de se medir ângulo e consequentemente, deslocamento angular. Esa nova medida é o
radiano. Por defìnição, I radiano (rad) é o ângulo compreendido entre dois raios cujo arco seja de igual comprimento
do raio. O radiano está então relacionado com o arco e o raio e desta forma você verá como, dado um ângulo expres.
so e¡n radiano, determinar o arco correspondente.

1 r Na fìgura ao lado o carro parte de A e está pasando

por B. O seu deslocamento é_. O desloca-

mento Ad (deu-se; não se deu) ao longo de t¡ma reta.

************
Ad; se deu

2 r O deslocamento ao longo de uma reta chanra-se deslocamento li¡rea¡.

O termo linear refere-se a (retas; cuwas).

************
retas

A B

-t^d

--?F-EHP

â
F

de rotção

3 r O corpo representado na fìgura pode girar ao redor de

urn eixo que passa por O. Sob ação de força Ë o
corpo gira, de modo que o ponto P descreve um

arco de circunferência. Uln ot¡tro ponto P'descreverá

urn arco de circunferência nraior porque ele cstá (mais

prôximo; rnais distante) do eixo de rotação.

************
nuis distante

4 r Du¡ante a rotação do corpo, todos os pontos, com exceção daqueles que pertencem ao eixo, descreverão arcos

de circunferências. Tais arcos serão tanto maiores quanto (mais próximo; mais distante) o ponto estiver do eixo
de rotação. Todos os pontos que giram juntarnente com o corpo (descreverão; não descreverão) um mesmo ân-

gulo.

**** ** * ** ** *
¡nais distan te; descreverão

5 r Na figura do item 3 (só o ponto P; sô o ponto P'; P, P'e todos os outros pontos do corpo) descreverá (ão) um
ângulo Â0. A medida deste ângulo fornece o deslocamento angular realizado pelo corpo.

************
P, P' e todos os outros pontos do corpo (exceto os do eixo)

6 r O deslocamento linear rnede o quanto o corpo se desloca em linha reta. O deslocamento angular medirá o quan-

to o corpo gira ern relação ao eixo de rotação. Para medirmos o deslocamento angular devemos rnedir (ângulos;

seg¡nentos de circunferências; segmentos de reta).

************
ângulos
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7 ¡ Uma ve:z que o ângrrlo A0 é o mesmo para todos os pontos do co.rpo, o deslocamento angular (deve; não dare)

ser obtido pela medida do âtgulo 40.

************
dcve

I ¡ Um corpo gira ao redor de um eixo fìxo. O raio de giração vure, assim, um deslocamento angular. Este é modido
pelo-descrito por esse raio.

************
ângulo

9rQ,rrandoocorpodáumgirocompletoaoredordoeixo,oânguloAddæcritovale-.Portanto,um
deslocamento de 360o representa complota.

************
360"; volta

10 ¡ Se o deslocamenüo angular de um corpo ao redor de seu eixo foi do 540o, então o corpo dan voltas.

************
lJ (faça rogra de tr& direta)

11 r Uma roda que dá I 0 voltas completas fará um deslocamento angutar A0 = 

-.

************
3 6000

12 I O desloc¿mento angular A0 pode ser medido orn gnus. Bntretanto, é preferlvel medl-lo em radhnos. A rola-

gão entre radiano e o g¡au é çe 360o = 2r radianos. Como î = 3,14, então 360o =

************
6,28 radianos

13 t 69 = 180o, Em radianos, A0 =-.
************

. 
n ou 3,14 radianos

14 I p¿ra hansformarmos rrm ângulo dado em graus pafa radhnosn devemos efetuaruma regra de três (direta; inver'

sa).

************
direta

15 ¡ Tmnsforme 30o ern radianos.

************
360o = 2t nd-;;. 

=o0;; 
r a0 = åod

lG r Um dcslocurcnto angular de 72t corrcsponderá t-radianos.
************
4n

15



17 r Uma roda de bicicleta dá l0 voltas completas. O deslocamento angular A0 = 

- 

(graus) ou A0 = 

- 

rad.

************
360O";20r

18 r Se o desloca¡nento angular de um corpo ao redor de um eixo é A0 = lOn rad, o número de voltas completas

é

************
5

19 ¡ Uma roda realiza um deslocamento angular de l0 rad; A fração de voltas realizadas é de

************
I volta = 2n rad

x = l0rad *=+ = 1,6 voltas
]

20 r O ângulo descrito, em graus, paraum deslocamento de

I rad é Âd =-.
************
= 57,3o

21 ¡ Seja um círculo de raio R e centro O. Veja a figura
ao lado. Ao arco AB de comprimento S corresponde

ao ânsulo

**i**** *****

A0

************

A

22 I Se dividirmos o cornprimento do arco S pelo raio R teremos como resultado o ângulo 40, expresso em radianos.

Portanto, A0 (rad) = (em função de S e R)

************
s
R

e
23 . A0 = fr. Esta expresão define o ângulo Ad em (graus; radianos). O termo S coresponde ao

e R-. S e R deve¡¡r ser expressos na mesma unidade de medida.

****** ******
radianos; comprimento de arco; ao raio da circunferência

24. L0 = $. Portanto, S =-(ern função de A0 e R).l(
********** **
AO. R

25 ¡ Se quisermos determinar o comprimento S de um arco de raio R correspondente a u¡n ângulo 40, rnedido enr

radianos, devemos-
************
multiplicar o ângulo Ad pelo raio R ('S = A0 . R)

26 ¡ Seja um cfrculo de raio R = 4,0 cm. O comprimento do arco de cfrculo correspondente.ao ângrlo de 9Ooserá

$=

16
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27 r Qual o perfmetro de uma circunferência de raio R = 50 cm?

************
S=40.R=2zX 5Ocrn= l0¡rcm=3l,4cm(paraa circunferência, o ângulo subentendido é de 360" ou
2n rad)

28 r Uma roda de raio 30 cm gira 180o. O compr¡mento do arco descrito é S =-:
************
S = ¡r X 30 cm = 30¡r cm =942 cm = 9{2 X l0-r m

29r Umarodadá3voltas.Odeslocamentoangrlarcorrespondenteê(hr;6ø)rad.Se o seu raio éR= 50cm,o
comprimento de arco descrito será: S = 

-.

************
6a rad; 6n X 50 cm = 9,42 m

30 I A Lua roaliza uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente I mês. Se o raio da órbita é
3,8 X 105 km, qual é o comprimento do ârco descrito pela Llra em 15 dias?

************
S=nX3,8X lOskm= llgX lOs km= l,2X lOe m

31 r 5s¡¿ a roda de raio R, da fìgrrra ao lado, que gira so.

bre um plano. O ponto P, marcado na periferia, parte

do ponto A e toca novamente o plano no ponto B,

após uma volta complota. Enquanto a roda vai de

A até B, o deslocaûrento angular do ponto P é

A0 =- rad.

************
A B

2n (l volta completa)

32 r pq¡¡anto, o comprimento do arco descrito é S =
distância AB.

************
A0.R;é

. O comprimento S = AP . R (é; não é) igual a

33 r A roda de um carro tem raio R = 40 cm. Se a roda der 100 voltas completas o carro deverá ter percorrido uma

distância igual a:

************
S=40 . R= 200r X 40cm =25l2OcmÉ2,5 X 102 m

34 r Um caro posui rodas de diâmetro 60 cm e mantém velocidade constante de 72 k¡nlh durante 20 sogundos.

Quantas rotações completas deu cada roda?

72 kmlh =-m/s. Ad = v. At = 

-m

Iogo, S =-e portanto A0 =
************
2o; 400; 400 m; *= ffi = I 333 rad

portanto, cada roda, descrerrendo um ângulo de I 333 rad,deve tor dado ce¡ca de 425 voltas.

17



35¡Arodadeumcarrodá2voltascompletasemlsegundoeposuiraioR=25crn.Emumsegundoqualéo
desloca¡nento linear do carro?

************
S = A0 . R = 4nX 25 cm = 314 cm = 3,14 m

36 r Qual é a velocidade linear média do carro citado na questão 35?

******** l***

u,n=#=Åi*- = 3mls

OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por olrjetivo gue você verifique a sua fluência quanto ao enten-

dimento do assunto que acabou de estudar. Verificará que não é necessário mais que alguns mintrtos para isso. Se en-

contrar dificuldade ern algurna questão, você poderá verificar a resposta exata voltando ao texto.

1¡
2t
3¡
4t
5¡
6¡
7t
8r
9r

10r
11 r

12.
13r

14.
15r

Faça a distinção cntre deslocamento angular e lineæ.

Como é merìido o deslocamento linear?

Como é medidd o deslocamento angular?

Uln corpo que gila ao redor de um eixo apres€nta deslocamento angular?

Todos os pontos de urn corpo em rotação descrevem o ¡nesmo arco de circunferência? Explique.

Radiano é medida de ângulo?

Qual é a relação entre um ângulo medido em graus e em radianos?

Qual é o valor de ¡r?

Se uma roda dá um gro completo qual é o respectivo dcslocamento angular?

Como se converte um ângrlo dado em g¡aus parâ radianos?

Qual é a exprcssão que define um ângulo em radiano enr função do comprimento do arco e do raio da cirr'.ult'

ferência?

S = A0 . R. A que corresponde esta expressão?

Se você dividir o comprintento de um arco S pelo raio R o que resulta?

O que se pode dizer com relação ãs unidades de rnedida de S e lì?

Como se calcula o desloca¡nento linear de um carro em função do núnrero de voltas dadas por suas rodas?

Um carro poszui roda de raio R e velocidade constante v. Em um intervalo tle tempo Ât quantas rotações a

roda efetua?

Após isso, v<¡cê deve estar apto para:

a. distinguir deslocament<¡ angular dc linear.

b.'determinar deslocanlento artgular em ra.Jianos,

c. transformar graus em radianos e vice-versa.

d. calcular comprimcnto dc arco S em função do raio e do ângulo.

e. determinar o ¡rúmero de voltas dc unra roda, corrhccido o cornpri¡nento de arco descrito e o raio

f. resolver þroblemas propostos.

18



PROBLEMAS A RESOLVER

1 ¡ Converf.er para radianoS os seguintes ângulos:

a) l80o d) 45"

b) 90' e) l5o

c) 60" Ð l8'

j) 4r rad

k) = 26,7r nd
D lOt.rrarl

g) 90

h) 6"

i) t"

j) 720"

k) 4800'
l) lS X 108 graus

i) z,s

k) r0

Dl

2 ¡ Converter parâ graus os segtiintes ângrlos, expressos em radianos:

a)2n Ð+o Ð2
b) 5r .e)*o h) 6,28

c) 6r Ð *n i) 18,84

3 r U¡¡ra roda dc bicicleta dá 5 voltas compleras. Qual é o deslocamento angular de um ponto desta roda? Resposta

em radianos.

4 I O deslocamento angular de um ponto pertencente a um corpo ê A0 = 2Or rad.

Quantas voltas courpletas o corpo realizou?

5 ¡ Se o desloca¡r'¡ento angular de um corpo é A0 = 37,68 rad, quantas voltas cornpletas o corpo realizou em torno

de seu eixo?

6 I Qual é o deslocamento arrgular da Lua no perloclo de 2,O meses?

7 r Qual é o deslocanlento angular de um ponto na superffcie da Terra no perfodo de I dia?

8 r A roda de urn caro possui raio 20 cm. Se ela der 200 voltas, qual o deslocamento angular da roda c qual o

deslocamento linear do carro?

9 ¡ Unr carro possui rodas de raio R = 15 cm e se rlesloca 300 m.

a) Qual o deslocanrento angular da roda?

b) Quantas voltas deu cada roda?

10 r Um carro cujas rodas possuem raio R = 40 c¡n nra¡rté¡n u¡na velocidade constantc de 36 k¡n/h. Em 20 segundos:

a) qual o deslocanrcnto linear do carro?

b) qual o comprirnento do arco descrito por um ponto situado na periferia da roda?

c) qual o deslocunento angular da roda?

d) çantas voltas deu cada roda?

11 ¡ A roda de um carro possui raio R = 25 cm e gira àrazão de 20 voltas por segundo. Em l0 segundos qual o

deslocamento liuear do carro?

RESPOSTAS

Ðft ract

h)ff rad

Ð 1fu raa

1¡a)r rad

b)$ rad

c)-$-rad
d)f rad

e)$ rad

Ð1ft rad

2t a) 360"

b) 900"

c) I 080"

d) t20"
e) 24O"

ñ 2?O"

3l^0=lOnmd

g) = ll5"
h) 36oo

i) l oSo'
j) = t43o

k) o .573o

t) * s7.?"
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4 r l0 voltas

5 r 6 voltas

6 ¡ 
^0 

= 4t¡ rad (Bm aproximadamente I mês a Lua

dá I volta completa em torno da Terra)

7 . 
^0 

= 2¡ nd (Em I dia a Terra dá I volta com.
pleta em torno de seu eixo)

8¡ A0 = 400trad e Àd = S = A0 . R= 2,5 X 102 m

ad..

9ra)ao=å=ffi=2Xlo3rad
b) aprox. 318 voltas

10r a)Ad=v.At=200m
b)S=Ad=200rn

c)^d =t= #8*= 5oorad

d) aprox. 80 voltas.

11 rd=3l4metros.

sEçÃo 2 - VELOCTDADE E ACELERAçÃO ANGULAR NO MOVTMENTO CTRCULAR

coM ACELERAçÃO ANGULAR CONSTANTE

Na seção I vimos como determinar o deslocamento angrrlar 40. Nesta seção veremos a definição de um novo

tipo de velocidade e aceleração: a velocidade angular e a aceleração angular. Se uma roda está girando ela estará efetu-

ando deslocamento angular à medida que o tempo passa e assim podemos definir a velocidade angular, isto é, a rapidez

com gue o deslocamento angular é realizado. Da mesma forma, podemos determinar a aceleração angular: a rapidez

com que a velocidade angular se altera.

Da mesma forma que defì¡úmos as equações do movìmento retilíneo uniformemente variado, definiremos nesta

seção, as equações do movimento circular variado com aceleração constante, através das quais poderemos calcular o

deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular.

Para maior facilidade de estudo, esta æção foi subdividida em 3 partes. Nas partes A e B definiremos a velocidade

e aceleração angular. Na parte C, estabeleceremos as equações do movimento circularou angular com aceleração angu-

lar constante.

A _ VELOCIDADE ANGULAR - SIÏVIBOLO: <,,¡ (ÔTVTECR)

I r Quando trm objeto movimenta-se ao longo de uma trajetória retilfnea o movimento é denominado (angular; li-

near). Se a trajetória é uma circunferência o movimento é dito (circular; linear). A Lua, em seu movimento ao

redor da Terra, executa um

************
linear; circular; circular

2 t O deslocamento lineu Ad é medido em (graus; metros); o deslocamento angular é medido em

************
metros; graus ou radianos

3 r No movimento linear a velocidade média foi defìnida como sendo þal à razão entre o deslocamento e o inter-

valo de tempo. Simbolicamente, v¡1 = ' . Analogamente à velocidade linear média, a velocidade angrlar

média, que simbolizaremos com ¿dm, é definida como sendo ¡gual à razão entre

e

Simbolicamefit€ t)¡¡ =

************
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4 r 1¿m = #. A unidade de volocidade ar¡gular é determin¡da peù fOrmula quo a define. Portanto, ela é otpresa

em unidade de dividido pela unidade de-.
************
deslocamento ang¡rlar; tempo

E r Utllizaremos cotno uniilade de medida de deslocamonto angular o ¡adi¡no. Portanto, a velocidado angular é de-

finida em termos de 

- 

ou rad/s.

************
radianos por segundo

6 r ûrm = ff. oesta expressão podernos determinar o deslocamento angular em ñrnção da velocidade angular média

e do tempo. Portanto A0

************
a¡¡ . At

Z r Se uma rod. gua de 180" em um tempo cuja duração é 3p s, então a $¡a velocidade angrrlar média será:

úrm =-graus/s o ú)m =- rad/s.

************
6oil

8 r Uma roda gra e tealna um deslocamento angular de 720" em 2,0 s. A :iua velocidade angular médb será

ûln =- graus/s ou-fad/s.
************
360";2¡

9 ¡ Uma roda aprasenta, num intervalo de tempo igr¡al ¿ 4,0 s, uma velocidade angular média ø¡n = ø rad/s.O scu

doslocamento angular neste intervalo de tempo ærá A0 E-.
************
A0 = ûrm . At = (r rad/s)4p (s) = 4zr rad

10 I No item anterior, podemos afirmar quo no intervalo de tempo considerado a roda efetuou

completas, pois gfa volta completa equivalè a um dedocamento angular de- radianos

************
2;2tt

PROBLEMAS RESOLVIDOS

PROBLEMA I

Um motor elétrico ñ¡nciona normalmente a 2400'rpm. Qual sua velocidade angular e quantas rotações

o rotor realiza em 1,0 s?

I r rym é a abreviatura de rotações por minuto. Portanto, 2 400 rpm signifioa que em-¡ninuto o número

de voltas completas é

************
l;240o

voltas
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2 ¡ Como 1,0 minuto = s, então podentos dizer que em 60 s o nú¡nero de revoluções deste lnotor é

********* ***
6O;2 400

3 I Portanto, em 1,0 s, o número de rotações será de___.
************
40

4 . 40 voltas cotnpletas equivale a urn deslocamento angular igual a Â0 = 

- 

radianos. Portanto, û)¡¡¡ =___
******i*****

80zr; 80r rad/s

PROBLEMA 2

U¡n ¡notor elétrico realiza 3 ó00 rpm. Qual é o deslocamento angular do rotor cm l0 s?

1 r O deslocamento regularA0 =.-(em terrnos de <.;,,, e At).

************
<rr¡¡ . At

2 I Além do nú¡nero de rotações efetuadas por minuto, o enunciado do problema nos foruece também o--
.Avelocidadeangulardeveserdeterminada.Contoomotortrabalhaa-rpm,isto

significaqueeml,0sonúnteroderotaçõesé-.Portattto,odeslocaIrte¡ttoattgularcorresponden.
teé radianos. [ogo, a velocidade angtrlar média é <ln,

************
o intervalo de tempo Ât; 3 600; 6O; l2ùr rad; l2ùr rad/s

3 r Logo, e¡n l0 s, o deslocamento angular A0 =_.
************
I 200r rad

1rConroapoliaouroldanagiraàrazãode24orpm,eml,0seladará-rotações.Portanto,<les.
creverá um deslocamento angular A0 =--.
****** ******
4;8n rad

PROBLEMA 3

Uma polia de raio 6,0 on é movimentada por uma

corda, conforrne ih¡stra a figura ao lado. Se ela girar

à razão de 240 rpm, em l0 s, quantos metros de corda

serão puxados? Supor que a corda não se mova e¡n

falso sobre a polia.
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2 r Portanto, a sua velocidade angular média é o,u =

************
8n rad/s

3 r [,ogo, enr unt intervalo de terrrpo At = l0 s, ela efetuará um deslocamento angular. A0 =

*** f ********

80rr tad

4 r Unr ponto pertencente à peliferia da ¡lolia descreverá u¡n arco S = A0 . R. Se calculannos o valor do arco des'

crito por este ponto estare¡nos ¡nedinclo o comprimento de corda que foi puxacla, pois admitimos que a corda

¡rão se nrovia em falso sobre a ¡rolia. F,ntão, S =--'
** **{'* *** * **
S=80r(rad).6,0 cm = 480r rad . cur = 480¡r cnr (o radiano é uma medida tle ângulo e não possui unidade lïsi'

ca, portatlto rad . cm = cm)

S r Portanto, o comprirnento de corda que foi puxacla (é; não é) igual ao comprimento do arco descrito. Ele vale:

** ****** ** * *
é;4,8n m

1 . Jâ vimos no problema anterior que se não houver destizamento da corda sobte a polia, o compritnento da corda

puxado corresponde ao compriurento do- por utn ponto periférico da polia.

************
arco descrito

2¡Portanto,S=-(literal).Logo,A0=-_(literal).
************
aO.n; $

3 r A0 =_ (valor) e Ât =

************
(valor) e portanto, &)¡¡ =-- (valor e unidade).

314 rad; l0 s; 31,4 radis = l0z radis

4 r Para se expressar o resultado ent rptn, devemos prinreiramente deter¡ninar quantas voltas cotnpletas cabe¡n e¡ll

314 radianos, quc é o ângulo descrito. Para tanto basta fazer uma proporção clireta. Utna volta colnpleta equi'

vale a- radianos, logo, 314 radianos equivaletn a

* ********* **
2Í = 6,28 rad; 50 voltas

PROBLEMA 4

No esquema ao lado tenì-se uma polia de raio

R = l0 cm. Uma corda que a envolve é puxada

com velocidade constante no sentido indicado. Em

10,0 s a extre¡nidade da corda se desloca 31,4 rn.

Calcule a velocidade angular média desta polia. Ex-

pressar â resposta enr rad/s e tanrbém enr rpnr.
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5 r Estas 50 voltas ou revoluções ou rotações são efetuadas em

l0; 5 rps

6r Comol,0s=

s. Portanto, podemos afirmar.

queavelocidadeangularmédiaemtermosderotaçõesporsegundoé:-.

************

I

¿þminuto,paratransformar5rpsemrpm,devemossubstituir1spor-.l,ogo,a
velocidade angular média (na realidade o termo melhor seria freqüência angular média), em rpm será: 

- 

.

************
$; 3oo rnm

1 r A figura ao lado ilustra a situação. Enquanto a bici
cleta se desloca de i8,84 m, o ponto P pertencente ao

pneu descreverá um arco S =- m.

*** ******* **
18,84

2. O arco S é dado em ftrnção do raio R e do deslocamento angular A0 pela expresão: S =_.
************
AO. R

3 r I¡go, co¡no R =_ e S= m, então Ad =

************
0,3 m; 18,84; 62,8 rad = 20r rad

4 r Portanto, a velocidade angular média da roda será:

************
c¿m = 2tr radls

5 r O arco descrito pelo ponto P indicado na figura acima é S =-.
Ese valor é igrral ao

************
18,84 m; deslocamento linear

PROBLEMA 5

A roda de uma biciclet¿ posui raio igual a 30 cm.

Ela percorre 18,84 m em l0 s. Determinar:

a) o arco descrito por um ponto pertencente à peri-

feria da roda.

b) a velocidade angular média da roda.

P

P

I
I
t

I
I
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OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você verifique a sua fluência quanto ao enten-

dimento do assunto çre acabou de estudar. Verifìcará çe não é necessá¡io mais que alguns minutos para isso. Se en-

contrar dificuldade em alguma questão, você poderá verifìcar a resposta exata voltando ao texto.

1 r Caracterize movimento linear e ¡novimento angrlar.

2 r Qual é a unidade de medida do deslocamento linear?

3 ¡ Como é medido o deslocamento angrrlar?

4 r Qual é a expresão que define a velocidade angular média? Caracteize cada elemento desta expressão.

5 r Qual é a unidade de medida de velocidade angular?

6 r Qual é a expresúo que permite calcular o deslocamento angular?

7 r O que significa æ siglas rpm e rps?

I I Explique como você transformaria rpm em rad/s.

9 r Qual é o resultado do produto rad. m? Por quê?

10 r Se o eixo da roda de um carro se desloca x m qual é o arco descrito por um ponto da periferia da roda (dado o

raio R da roda)?

Após iso, você deve estar apto para:

a. calcular a velocidade angrlar média, dado o deslocamento angular e o tempo.

b. determinar o deslocamento angular num certo intervalo de tempo, conhecida a velocidade angular mé-

dia.

c. determinar a velocidade angular média em radianos por ægrndo, conhecido o número de rotações por

ægundo que um corpo efetua em relação ao eixo de rotação.

d. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Um corpo gira ao redor de um eixo, dando l0 voltas completas em 2 s. Calcule a velocidade angular média e o

arco descrito por um ponto pertencente ao corpo e que se situa a 10 cm do eixo de rotação, em 1,0 s.

2 r No problema l, qual é o deslocamento angular, em radianos e em graus, que o ponto realiza em 4,0 s?

3 r O motor de um caüo de conida gira a 10 000 rpm. Calcule a velocidade angular média correspondente em rad/s.

4 r Uma polia de raio l0 cm é envolvida por uma corda, Se puxarmos l0 m de corda em 20 s, determine:

a) o comprimento do arco descrito por um ponto da periferia da polia;

b) o deslocamento angular conespondente (em radianos);

c) a velocidade angular média da polia.

5 ¡ A roda de um cÍuro posui raio 25 cm. Se o carro percorre 50 m em 2,0 s, calcule a velocidade angular média da

roda.

6 r A Lua dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 30 dias. Calcule a velocidade angrlar média

da Lua ao redor da Terra. Resposta em radianos/segrrndo.
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7 . A Terra gira ao redor de setr próprio eixo danclo t¡ma volta completa ent 24 horas. Calcule a velociclade angular
¡nédia da Terra e¡n rad/s.

8 I Uma roda gira a.'240 rpm e possui raio 20 cm. Deter¡ni¡re:

a) o deslocamento angular desta roda enr l0 s;

b) o arco descrito, e¡n l0 s, por um ponto da periferia da roda;

c) a velocidade angular nrédia.

9 r Um motor elétrjco funciona ¡tormalmente a2 400 rpm. Calcule a velocidade angular média do eixo deste motor.

10 r Um corpo gira com velocidade angrlar nrédia de 6,28 rad/s. Em l0 s, calcule:
a) o deslocamento angular;

b) o arco descrito por um ponto situado a 5,0 cm do centro de rotação;
c) o ntlmero tle rotações por nrinuto realizado, em média, por este corpo.

RESPOSTAS:

1 r <^¡m = lùr rad/s; S = 100¡rcln

2. M =40nrad;7200"
3 . c,¡rn = 10,5 X l0? rad/s

4. a) S= t0m b)A0 =å= l00ra¿
c) c^¡rn = 5,0 rad/s

5 r c¿m = 100 rad/s

6 r t¿¡n =2,4X 10-6 rad/s

7 . @m æ 7,3 X lO-s rad/s.

8r a) A0 =80¡rrad b)S= l6nm=50¡n
c) <^l¡n = 8zr rad/s

9 ¡ <.m - 2,5 X 102 rad/s

10 ¡ a) L0 = 623 rad = 20n rad

b) S =314 cm = 3,14m
c) 60 rpm

B - ACELERAçÃO ANGULAR - SI-MBOLO: ? (GAMAI

I ¡ A aceleração linear média foi detìnicla, quando do estudo de ¡novimento linear, pela relação: an, = ff e a

sua unidade de nredida, uo SI é__.
*** *********
rlt
F

2 r A aceleração linear média mede a ra¡lidez corn que a velocidade de um corpo está variando. Por exernplo, um
carro A parte do repouso e depois de 2,0 s sua velocidade é l0 m/s. A aceleraçñ'o ¡nédia do carro foi de

. Unt outro, carro B, au¡nenta sua velocidade desde l0 m/s atê 20 m/s em 4,0 s. A aceleração

média do carro B foi_. O ca¡ro que au¡nentou sua velocidade com maior rapidez foi o
************
5,0 n/s2 ;2,5 ntl*;carro A
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3 ! No caso de corpos em rotação ou em mov¡mento cirorlar, estaremos interessados em determinar o rapidez com

que a velocidade angular aumenta ou diminui de valor. Estaremos interesrdos, portanto, em determinar a ace-

leragão (angrrlu; linear) média.

************
angular

4 r A aceleragâo angrriar média mede, cntão, a rapidez com oue_

************
a velocidade angrlar médta varia (aumenta ou diminui)

5 r Simbolizar€mos a aceleração angular média com 7¡n. Analogamente à æeleração linear média, a aceleração angt.

lar média é definida por:

ü) - (l¡
7r = -ai

onde a¡ é a velocitlade angulu fÌnal e <rr¡ é t e At é o inte¡valo do tempo duran-

æ o qual ocoreu a variação da velocidade angrrlar.

************
velocidade angrlar inicial

6 r A unidade de aceleração angular é þal a unidade de 

-- 

dividida pela unidade de tem-

po. Se a velocidade angular for medida em rad/s e o tempo em s, €ntão a aceleragão angrrlar deverá ser expressa

************
velocidade angular; ¡ad/s2

7 ¡ Vejamos um exemplo: se uma roda partindo do repouso atinge uma velocidade angular de 30 rad/s em um in-

tervalo do tempo de 5,0 s, a sua aceleragão angular média ærá 'fm = 

-.

************
3ot# 

= óo rad/s2

PROBLEMAS RESOLVIX)S

PROBLEIì'A I

Uma roda parte do re¡r,ouso e at¡nge 240 rps em 2,0 min. Qual foi a aceteração angular nrédia em rad/f ?

1 I A volocidado angular inicial é

************
0

pois a roda partiu do re$)uso.
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2 r No fim de 2,0 min à roda gira a razão de 240 rps. Isto signifìca que em I s ela está efetuando--voltas
completas.Comocadavoltacorrespondeaumdeslocamentoangularde-rad,entãoavelocidade
angular final ærá_rad/s.
************
240 2tr; 48On

3 r Portanto, a velocidade angular final é <. =-.
************
= 4802r rad/s

4 ¡ [ogo, a aceleração angular média será:_.
************
480r (rad/s) - 0

120 s = 4t radlsz (2,0 min = 120 s)

PROBLEMA 2

Uma polia gira com velocidade angular de 6,28 rad/s. Ela é acelerada e depois de l0 s está realizando ll
revoluções por segundo. Qual foi a aceleração angular média?

I r A velocidade angular inicial é <^rs =

************
6,28 rad/s

2 ¡ I I rps corresponde a uma velocidade angular de

************
llX2n rad/s = 69p8 rad/s

rad/s.

3 r A velocidade angular final é, portanto, (, = _.
************
6998 rad/s.

4 r Portanto, a aceleração angular média é 7. =

************
(69,08:-6,28) rad/s 

= 6,2grad/s2 = 2t radl*' lOs

PROBLEMA 3

A roda de um automóvel tem diâmetro de 50 cm e está com velocidade angular de 628 rad/s. O automóvel
é freado e pára depois de l0 s. Qual foi a aceleração angular média da roda?
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1 r A velocidade angular inicial é coq =
pdra.

************
628 rad/s;0

e a fìnal or = , pois ao fim de l0 s o automóvel

2. O intervalo de tempo em que ocor¡e este evento é At = ; logo a aceleragão angr¡lar média foi

?m=
************
10 s; -62,8 rad/sz = -20r rarfl*

OUESTõES DE ESTUDO

I r Deflna em palæras o concoito de aceleração angular média.

2 r Qual a fó¡mula que permÍte o cálculo da aceleração angular média?

3 I Qual o significado de aceleragão angular médía?

4 r Qual é a unidade de medida de aceleração urgular no SI?

5 r Qual'a diferenga entre aceleragllo angular média e aceleração linear média?

6 r Qual o resultado do produto ?m . Afl

Após isso, vooê deve estar apûo pua:

a. calcular aceleragão angrlar média"

b. resolvor problemas propostos.

PROBLEMAS PROPOSTOS

1 r Umå polia está girando à l¡zão de 480 rpm. Quando sofre ação dos freios ela pára depois de 5,0 s. Qual foi a

aceleração angular média da polia?

2 r Urna roda ætá girando com velooidade angrrlar de 3,0 rad/s. Depois de 4p s, a s¡a nova velocidade angular

é de 15 ¡ad/s. Calcr¡le a aceleração angular média da ¡oda.

3 r Um motor está e¡ln 2 400 rpm quando a voltagem da rede elétrica dimínui; o motor passa então a girar com

1200 rpm. Se isto ocorreu em um intervalo de tempo igrat a 2,0 s, calcule a aceleragão angular média do

motor neste intervalo de tempo.

4 r Uma partfcula moyeasc em kajetória circular de raio R e dá l0 voltas por segUndo. Sob ação de agente extefno

a partlcula passa a dar 15 úoftas por segundo, em um tempo cuja duragão é 2,0 s. Calcr¡le a aceleração angular

média.

5 r Um corpo ætá $rando ao redor de um eixo com velocidade angular igual a l0 rad/s. Sob ação do uma acelera-

ção angular média de 2,0 lørdl* o corpo atingo uma velocidade angrlar de t6 ¡ad/s. Calcule o intþrvalo de tem-

po durante o qr¡al a aoeleração angular média æ fez preænte.
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RESPOSTAS

1r ?m = -3,2rndls2
2 t ^lm = 3,0 rad/s2

3 ¡ 7m -- -20r radls2

4 r ?nr = 5n ra,Jls2

5r At=3,0s

c - MoVTMENTO CTRCULAR COM ACELERAçÃO nTCUIAR.CONSTANTE:
. EOUAçÃO DA VELOCIDADE ANGULAR: Q)= (ÐO+ 7'At
. GRÁFICO DA VELOC]DADE ANGULAFI EM FUNçÃO DO TEMPO
o VELOCIDADE ANctJLAR MÉDlA: <,.r- = !l|9lo'
o DESLOCAMENTO ANGULAR: L0 = c,),n. 41 = J913lo . 61

1 . Jâ vimos que a aceleração angrlar média é definida por: ],n = (em função de {^re, o e Ât).
************
t -99-
At

2 ' ^ 
velocidade angular final pode ser deter¡ninada t¡uando são conhecidas a aceleração angrlar média, a velocida-

de angular inicial e o intervalo de tempo. Esta equação pode ser deduzida a partir da cquação da aceleração an-
gular média. Porianto, u) = _
**** t*******
'*rq 'h 7m . At

3 ' Quando a aceleração angular for constante, isto é, enr i¡ualquer instante considerado ela tiver o mesmo valor, nôs
a simbolizaremos simplesmente com a letra 7 (sem o índice m). [ogo, quando a aceleraçã.o angular for constan.
te a equação da velocidade angular é escrita da seguinte forma: û) = __
************
<,¡o+ "f .At ou @o+ 'lt se t¡ = Q

4 ' Se analisaffnos esta expressão verificaremos que ela.é semelhante à equação da veiocidade no movinre¡rto linear.
No ¡novimento linear a velocidade (ern função da velocidade inicial ve, da aceteração linear a e do intervalo de
tempo At) é escrita da æguinte fornra: v =
************
v¡f¿'.At ou vo*at se ti=0

5 ¡ O gráfìco da funçâo v = vo f at (é; não é) urna linfta reta, quando colocamos os valores de v no eixo rtas orde.
nadas e os valores do tempo t no eixo das abscissas. Analogarnente, o gráfìco cartesiano da velocidade angular <^r

enl função do tempo t (é; não é) urna iinha reta, para aceleração angular constante.

************
ê;é

6r Seja I=2radls2 e (de = l0rad/s. Aequação davelocidadeangular<rr=

***** *******
<¿ =lO + 2t
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7 r O gráfìco da velocidade angular <,r em função dc

tempo t será (construa ao lado).

** * **.t ** * ***

c¿ (rad/sl

20

10

0 5,0 tlsl

I I O gráfico ao lado representa a velocidade angular ar

em função do tempo t. A aceleração angular(é; não é)

constante pois o gráfico é uma linha reta. O seu valor

ê ^t = e a eor¡acão da velocidade ânsu.

lar é-

¿o {rad/sl

20

15

10

5

t lsl

************
é; I rad/s2; <,r = 5 + t

ar(rad/sl

I r Um objeto em rotação aprese¡ìta velocidade angular

variável em função do tempo, conforme ilustra o grá-

fico ao lado. A velocidadc angular inicial é-.
O objeto para de girar no instante t = 

--. 

A uta

aceleração angular (é; não é) constante e vale:-
A equação da velocidade an-

gular desse objeto ern f'unção do tempo é-

****** ****** o 10 t(s)

l0 racl/s; 5,0 s; é; -2 rad/s2; <^; = l0 - 2t

19r Q¡andoaaceleraçãoangularTécoustante,ográficoq¡X t seráuma- .Casocontrário,a

aceleração angular (ærá; não será) constante.

************
reta (inclinada em relação ao eixo); nâo será

0

5,0
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11 ¡ No movimento retilfneo vimos que quando a aceleração linear é constanto, a velocidade média é dada por
vm= +

2

************
Yi vo

12 r Por analogia, podemos afirmar que no movimento circular, quando a aceleragão angular é constanten a velocida.
de angular média sorá dada por a¡, =

******r' l****

<r¡ + úro

2

13 r ¡s rnovimento retilfneo, o deslocamento Ad = v- . At. No movimento circular, o deslocamonto angular A0 =
(em lermos da velocidade angular média e do intervalo de tempo).

************
Crr¡¡ 'At

î4 r Como a velocidade angular média (para aceleração angular constante) é a¡¡ =
+

então
M=- 2

************

",ia¿oi(#) ^
15 r Vimos também que no morlimento retilfneo a área no gráfico v X t nos fornecía o valor do

************
deslocamento lÍnear Ad

16 r No movimento circular, a área no gáfico c¡¡ X t nos fornecerá o valor do

************
deslocamento angular A0

PROBLEMAS RESOLVIDOS

PROBLEMA I

Urna polia com raio R = l0 cm é posta a girar a

partir do repouso e atinge uma velocidade angular

= 80 rad/s depois de 2,0 s, @nfoune ilustra o grá-

fico ao lado. Deærminar:

a) a acoleragão angular;

b) o deslocamento argular desde 0 até 2,0 s;

c) o número n de voltæ que a polia realiza desde

0 até 2O s;

d) o comprimento de arco dcscrito por um.ponto
da periferia da polia.

.t

I

I

I

I

i

I

t(¡l
¡

;

g2



1 r O gráfico é unla linha reta; isto indica que a aceleração angular (é; não é) constante. O valor de 1 é:

*****tL*****

ê;4O radls2

t *r-o'sendo 
<^re

4 ¡ Podemos tambénl determinar o deslocamento angular

A0 a partir do gráfìco. Para tal, basta calcular a área

compreendida entre a curva e o eixo do tempo. No

gráfico ao lado, o desiocameuto angular corresporrde

à área de um---e va!c-.
40.

t(s)

*:t**********

triângulo; 80 rad

5 ¡¡ Em 2,0 s esta poiia realiza um deslocanrcnto angular de 80 racl; como cada volta completa corresponde a unt

desloca¡nento angular de

*t****l**'*f*

racl, então enl 80 rad, teremos n =--voltas.

2n = 6,28; 12.1 = 13 voltas

6 ¡ O cornprinrcnto de arco descrito por um ponto a u¡na distância lì do cenlro de rotação é dado pela exprcssão

$= , orrde A0 representa o merlido erìì_
e l{ a distância do ponto ao

********** **

A0 . R.; cleslocanrento angular; radianos; centro de rotação

2 r Como a aceleração angular é constante, a;,n =
t)¡¡ =.-.
************
0; 80 rad/s;40 rad/s

3 ¡ Entâo, A0 =___.
************
<^r¡n . Àt = 40 (rad/s) X 2,0 (s) = 80 rad

7 ¡ Portanto paríì o ponto periférico, tcnr-se S =

************
80 racl X l0 c¡n - 800 cm ou 8,0 ru

8 r Resu¡nilrdo, terenros:

a) aceleraçâo angular =

crt (radlsl

80

60

40

20

0

I
I

.t
I

I

I

ì
I
I

I

I

I

2,O

cnl

b) deslocamenlo anÂ,ular =-
c) núnrero de v<¡ltas =

d) cornprirnento de arco descrito pùÍ unr ponto periférico =

************

I = 40 rad/s2 lA0 = 80 ratl; n = 13 voltas; S = 8,0 n¡
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PROBLEMA 2

Uma roda de raio 20 cm está girando com velocidade angular I 256 rad/s quando ela é freiada. Ela púa,

uniformemente, em 20 s...Calcular:

a) a aceleração angular;

b) deslocamento angular;

c) o número de voltas que realiza até parar;

d) o comprimento de arco descrito por um ponto situado a l0 cm do eixo de rotação.

I r A velocidade angular inicial da roda é <o6 = a fìnal é <¿ = Se ela gasta

20 s para parar, então a aceleração angular média é 7, =

************
I 256 rad/s; 0; -62,8 rad/s2 = -20n radls2

2 ¡ Como ela para uniformemente, a aceleração (é; não é) constante.

************
é

3 ¡ Portanto, a velocidade angular média pode ser determinada pela expressão r,rnr =
r4rm -
************

ry; 628 rad/s =.200¡ radls

4 r l¡go, o deslocamento angular Aá =-.
************
12 560 rad= 4X l03rrad

5 r O ponto P dista l0 cm do eixo de rotação, portanto ele descreverá um arco S

******* *****
A0 . R = 4 X lOar cm = 13 X lOa cm

6rOângulodescritoéportantoL0=4X103¡rrad.Comocadavoltacorrespondeaumdeslocamentoangularde
rad, então o número de voltas realizadas até parar será n =

***********
2t;2X103voltas.

7 ¡ Resumindo:

a) aceleração angular =--,
b) deslocarnento angular =-¡
c) número de voltas = 

- 

'
d) comprimento de arco descrito pelo ponto P = 

--
************
I = 62,8 rad/s2; L0 = 4 X 103 rad; n=2X 103 voltas;-S= 13 X lOacm

vale
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PROBLEMA 3

Uma roda de raio 50 cm está girando a I 800 rpm quando é, acæleradauniformemente até atingir 2 400 rpm.

A fase de aceleração é 4,0 s. Determinar:

a) a aceleração angular;

b) o nrlmero de voltas que a roda realua durante a aceleração;

c) o comprimento do arco descrito por um ponto situado a 50 cm do centro de rotação.

I r A velocidade angular deve ser dada em rad/s. Portanto, a velocidade angular inicial será are =

************
60r rad/s

2.Damesfnaforma,avelocidadeangrrlarfinal<,'l=-rad/s.
************
80r

3 r Portanto, a aceleração angrrlar ^f = 

-.

************
5,0n rad/s2

4 r A vel<¡cidade angular média é <^rnt =

Àd =-'
************
70zr rad/s; 280r rad

e portanto, em At = 4,0 s o deslocamento angular é

5 r Como cada volta completa corresponde a um deslocamento angular igual a 2r rad, em 280r rad, existirão

¡ =-__ voltas.

*t * **** ** ***
140

6 r O arco descrito será S =

************
A0 . R = 280tr rad X 50 cm = 140002 cln = 4,4 X 102 m

7 I Portaltto, resunrindo, terenos;

a) aceleração angular =

lr) número de voltas = 

-;

c) arco descrito pelo ponto P =

******i*****.

"r = 59¡ ratl/s2; 140 voltas; S = 4l X 102 m
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PROBLEMA 4

A roda de uma bicicleta de raio R = 30 cm parte do repouso e depois de percorrer 94,2 m está girando a

l0 rps. Calcular a aceleração angrlar, suposta constante.

I ¡ A velocidade angrrlar inicial é <oe = eafinaléc¿=
************
O;2Or rad/s = 62,8 rad/s

2 â O tempo gasto (é; não é) dado diretamente no problema. Ele deve ser determinado. A expressão que nos permi
te calculáJo é At =

************
não é; A0

(rm

3 . O deslocamento angular A0 está relacionado com o arco descrito e o raio da roda pela expressão A0 =-.
************
s
R

4 ¡ Co¡no S =_¡n e R =__nr, €ntiÍo Â0 =

************
94,2; 0,3;314 rad = l00n rad

5 ¡ A velocidade angular média <^.6, = 

-, 

pois o movimento é supostamente realizado com acelera-

ção constante.

********t**t
<^rrn = lQn rad/s = 3,14 rad/s

G r Porta¡tto. o temDo casto é Ât =

************
l0s

7 . Iâgo, a aceleração angular será 1 =

***********
2t radlsz = 6,28 radls2

OUESTÕES DE ESTUDO

1 I Qual é a expressão que defìne a aceleração angular média?

2 r Qual é a expressão da velocidade angular em função do tempo?

3 r Quando a aceleração angular é constante, qual é a forma do gráficp cartesiano da velocidade angular em função

do tempo?

4 F Se a velocidade angular for expressa-em rad/s e o tempo em s, como será expressa a aceleração angular?
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5 ¡ Qual é a expressão que permite calcular a velocidade angular média em função da velocidade angular final e

inicial? Em que caso esta expressão é válida?

6tConhecidaavelocidadeangularmédiaeotempo,qual éaexpressãoquenospermitecalcularodeslocamento

angular?

7 ¡ No gráfico da velocidade angular pelo tenrpo, que grandeza geométrica corresponde ao deslocamento angular?

8 ¡ Como você transforrna I rps no correspondente em rad/s?

9 ¡ Como você calcula o comprimento de arco S? Explique os tennos utilizados.

Após iso, você deve estar apto para:

a. escrever a equação da velocidade angular.

b. determinar a aceleração angular a partir do gráfico ¿¿ X t.
c. determinar a velocidade angular média.

d. determinar o deslocamento angular.

e. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

I . Imprime-se a um esmeril uma aceleração angular igual a 3,0 rad/s2 a partir do repouso. Depois de l0 s, deter'

minar:

a) a velocidade angular no instante t = 10,0 s;

b) o deslocamento angular;

c) o número de rotações efetuadas pelo esmeril.

2 r Uma turbina é acelerada uniformemente a partir do repouso até atingir 12 000 rotações por minuto, num ittter.

valo de tempo igrral a 100 s. Calcular a aceleração angular e o ntimero de rotações efetuadas.

3 ¡ Uma roda gira à razão de 3 600 rpm,quando sofre a ação de freios. Se ela parar depois de l0 s, determine o

nú¡nero de revoluções por ela efetuada.

4 r Um motor elétrico é desligado quando está a I 800 rpm e pdra depois de 180s. Supondo aceleração angular uni'

forme, detcr¡nine:

a) a aceleraçã<t;

b) o número de voltas realizadas pelo motor até parar.

5 r Uma masa pres:l nas extremidades de um fio de comprimento l0 cm e é posta a girar de modo que, a partir do

repouso, atinja 120 rpm. Sendo l0 s o tempo gasto para tal, calcular:

a) a aceleração angular, suposta constante;

b) o deslocamento angular neste tempo;

c) o número de voltas que a massa efett¡ou neste tempo;

d) o comprimento de arco descrito pela massa.

6 r Uma roda, a partir do repouso, atinge uma velocidade angular de 30 rad/s num intervalo de tempo igual a

5,0 s. Calcular:

a) a aceleração angular;

b) a velocidade angular no tempo t = 2O s;

c) o deslocamento angular desde 0 até 2,0 s;

d) o número de voltas completas desde 0 até 5,0 s.
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7 r Um automóvel parte do repouso e percoffe 157 m em l0 s. Supondo que o raio de cada roda seja do 0,50 m,
determinar a aceleração angular da roda e o número de rotaçõæ efetuadas por cada roda. Supor aaceleração

angular constante.

8 r Uma polia gira com velocidade de 62,8 rad/s. Ela é acolerada e depois de l0 s está efetuando 6 600 rotações
por minuto. Determinar:

a) aceleração angrlar;

b) dælocamento angular da polia;

c) o núnrero de rotagões efetuadas pela polia neste tempo.

9 ¡ Uma roda é freiada quando estâ a 2 400 rpm, vindo a parar em 20 s. Supondo a aceleração constante, calcular:

a) a aceleração em rad/s2;

b) o número de rotagões efetuadas até parar;

c) a velocidade angular para t = 10 s.

10 r Um objeto que $ra ao redor de um eixo realiza, a partir do repouso,um deslocamento argular þal a 376,8 rad
em um intervalo de tempo igual a l0 s. Supondo acelerado uniformemente, determinar:

a) a aceleração angular;

b) o número de rotações.

11 r Um corpo gira ao redor de um eixo e sua velocidade

angular em função do tempo é esquematizado no gá-
fico ao lado. Deterrninar:

a) a aceleração;

b) desde 0 até 30 s, o número de revoluções.

1 2 t Um rotor está girando com velocidade angular 80 rad/s

quando o motor é desligado. A velocidade angular

diminui com o tempo, conforme o gáfico ao lado.

Determinar o número de revoluções que o motor

rcaliza até parar.
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13 ¡ O gráfico ao lado mostra a variação da velocidade

angular em função do tempo. Desde lp s até 3,0 s,

deterrninar:

a) a aeæleração angular;

b) o deslocamento angular;

c) o número de revoluções.

RESPOSTAS

1 r a) o¡ = 30 rad/s

b) A0 = 150 rad

ùn=ffi=24voltas

2.^t= 4garad/s2; n=lgX lOavoltas

3r n=300voltas.

4ra)7=-{rad/s2
5 r a) 'r = oA¡ radl*

c)n=l0rotações

6r a)?=6Orad/s2
c) Â0 = 12 rad

7.'t=2r¡.adl*;.
8 I a) 'r = 2or radl*

b) A0 = 12 X l03zr rad

c)n=600rotações

9r a) r=-4t¡radls2
b)n=400voltas
c) c¡ = ao -'lt = 40r¡ rad/s

10 r a) "l = 2At¡ radl{ b) n = 60 rotações

11 r a) ? = lO rad/s2 b) n = T9=ll9 rotações

t2¡ n=4=26rotações
1T

13 r a) z = 59 rad/s2 b) A0 = 30 rad

ù n =fr= 4,8 rotações

t-
:

I
I

I

I

I

¡

i',
-.- 'r

I
',.t

I'l
'I

.-.,----- i

.l I:. .. Iit
'I

----.:.-..-l

tlrì', I-..:.....1
.¡

b)n=2700rotações

b) A0 = 20:r. nd
d) S = 2nnr

b) <^r = 7t = 12 rad/s

d)n=l2pvoltas
n = 50 rotações
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1 I 
^ 

fìgura ao lado ilustra uma polia sendo movimcntada
por uma correia C. A polia possui eixo de rotação

em O e o scu raio é R. Vamos admitir que a correia

seja puxada com velocidade linear cotìstante v. Num

intervalo de tcmpo At, o deslocamento de um ponto

da correia será ¿\d r __.
********* ***

sEÇÃo 3 - VELOCTDADE LTNEAR DE UM CORPO EM ROTAçÃO
V=@R

Uln corpo gue percorre uma circunfcrência em movimento angrlar percorrc, num dado intewalo de tempo,
u¡na distância igual ao contprimento do círculo, isto é, urna distância Ld = 2. r . R, onde R é o raio do círculo.

Portanto, além da velocidade angular, tal corpo apresentará também uma velocidade linear v que estará

relacionada com a distância que ele percorre ao longo do círculo e o tempo gasto.

Vocô verá nesta seção a velocidade linear de um corpo em rotação ou em ¡novinrento angular e relacionará

esta velocidade co¡n a velocidade angular.

v

v

c
v

v. At

2 ¡ Se não houver escorregamento da correia, todos os pontos da polia em contato com a correia (tcrão; não tcrão)

velocidade linear v. Enquanto a polia efetua uma volta completa a distância percorrida por um ponto da polia,
pertenccnte a periferia, será igual a S = 2tt. R, isto é, igual ao comprimcnto da circunferência. Por outro
lado, se a polia efetuar um deslocamento angular 40, um ponto da periferia percorrerá uma distância S =-.
************
terão; A0 . lì

3 ¡ Vamos ad¡nitir que num intervalo de tempo At em que a correia é puxada, a polia efetua um desloca¡nento

arrgular 40. Logo, a corrcia é puxada por uma distância Ad =-e ao mesmo tetnpo, um ponto da

pcriferia da potia'dcscreverá um arco S =

********.****
v 'At; AA. R

4 I O tleslocamento da correia (é; nâ'o é) igrral ao comprime¡rto de arco descrito. Portanto, Ad = S. Logo,

v.At =__
************
é;Â0.R

5 ¡ v . At = A0 . lì. Dividindo ambos os membros por At, teremos:

V=

********r(***

^t
6 r Mas âf, = , (velocidade angular). Conclui-se que as velocidades linear e angular cstão relaciona<las pcla

expressão v =--.
************
<¡. R

R
^0
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7 r Portanto,,! = (,) R é a expresdo querelaciona avclocidadelinearde um pontoPqueestáauma distância R

do centro de rotação de um corpo que gira com velocidade angrrlar <^r. Podemos verificar também que

or = 

-(em 

funçrio de v e R).

************

8 r A fìgura ao lado ilustra uma massa m girando ao

redor de um centro O. Co¡no se fosse a Lua ao redor

da Terra. Seja R a distância da massa ao centro de

rotação e v a velocidade li¡tear dessa massa. Analoga-

nrente ao caso anterior, a velocidade angrlar da

massa m cstá relacionada com v e R pela expressão

v =_.
* * ** *** *** **
<.r R

gr Vamos supor que a massa referida no ítem 8 efetue umavoltacompletaem2,0se que R= 29nr. Portantq

a massa ao efetuar uma volta completa percorrerá uma circunferência completa, isto é, uma distância

$= nl.

*** ** ** *****
S-2n R= 12,56¡n

16 r Como o tempo gasto parâ urna volta completa é 2,0 s, a velocidadc linear será v =

************
s 12.56 .
Ë = äé= = 6'28 ttt/s = 2r¡mls

11 r Vamos resolver o mesmo problema por outro caminho. Se a massa realiza urna volta em2,0 s, então a velocidade

angular desta rnassa é a =-.-. Portanto, v = c,rR =-m/s, O que concorda com o

rcsultado anterior.

*********** i

2¡ nd
äï = ,r rad/s; zr (rad/s) X 2,0 (m) = Ztr mls

12 r Portanto, para um corpo ou ponto em movimento circular, situado a urna distância R do centro de rotação,

a velocidadc linear está relåcionada com a vclocidade angrlar pela expressão:---.
************
V=t^¡R

v
R

13 r 5s¡¿ a polia da fìgrra ao lado, que gira com velocidade

angrlar c^r. Sejam P e Q dois pontos pertencentes à

polia. Tanto P conto Q (possuem; nâo possuern)

velocidades angulares iguais, pois qualquer ponto

desta polia descreve no mcsmo tempo o mes¡no

deslocamento angular.

************

ç \ou!
\*

possuem
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14t Se a polia girar de um ânguloA0,tanto o ponto Pcomo o ponto Qdescrwerãoomesrnodeslocamentoangular.
PortantoPeQpossuemamesrnavelocidadeangular.Sejaoavelocidadeangular,avelocidadelineardePæ¡á

t'Rq

15 r ¡¿ figura do item 13, Rp é (maior; menor) que Ra. Portanto, vp será (maior; menor) que ve.

************
menor; menof

16 r A*tt de. P e Q possuirem mesma velocidade angrlar eles (possuirão; nã'o posuírão) mesma velocidade tinea¡.
O ponto $¡e estiver mais distante do centro de rotagâo posuirá velocidade linear (maior; menor).

************
não possuirão; maior

17 r ¡¿ fìgura ao lado está reprecentada uma vista late¡al
de um conjunto de polias de mesmo eixo þe gira

com velocidade angular ¡gr¡al a 20 rad/s. Os pontos

B Q e T possuirão velocídade angular igual a-.
A velocidade linear de P ærá maior que a do ponto

-e 
. Opontoqueposuimenorvelocidade

linear ærá (P; Q; T), porque sua distância ao eixo
de rotação é menor.

K]
lË$l
hi."fl
l*9

líT

Þ.*

I'ci

EÌI
r¿

ffi
ú';ttl

tii

P

o
T

(tt

************
20 ¡ad/s; Q; T; T

PROBLEMAS RESOTVIDOS

PROBLEMA I

Uma polia está lþda ao eÍxo de um motor gue

funciona a ?.4Q0 rpm. Sendo 2,0 cm o raio da polia,
com que velocidade linear a co¡reia é puxada?

1 r A velocidade angular da polia em rad/s ê to =
************
8;On = 251,2

2 ¡ Os pontos cujas velocidades linearos deverâo ser determÍnadæ ætõo a 2pcm do eixo de rotação. Portanto,
V=

************
v = ú). R = 2512(rad/s) X 2Ocm = ÍO24cm/s = 5Om/s

42



PROBLEMA 2

Um fio passa por uma polia de raio R = l0 cm. Um corpo quc está preso na extremidade livre do fìo

é puxado com velocidade igual a 4,0 nl/s. Determinar a velocidade angular da polia.

1 r Supondo que o fìo não deslize sobre a polia, conclui-se que as velocidades do corpo, do fio e de um ponto

pertencente à periferia da polia são iguais. Portanto, a velocidade linear de um ponto pertencente à polia e

distante R = l0 cm do eixo de rotação é v =

***** *******
4,0 m/s

2 I Portanto, t^¡ =

* * *** ** **** *

Ë = 4o rad/s

PROBLEMA 3

Um satélite artificial gira ao redor da Terra em nrovimento circular a cerca de 400 milhas acima da superfície

da Terra, isto é, a cerca de 7,0 X l06m do ccntro da Terra e dá uma volta em cada lM minutos.

Qual a velocidade linear e angular dese satélite?

1r O satélite dá uma volta a cada lO4min =-s. Portanto, a sua velocidade angular é

@ =-rad/s.
************

6240;

2 r A distância do satélite ao ce¡rtro de rotação é R =--. Portanto, a sua velocidade linear

Sefa v =
************
7,0X 106m; c¿.R=7,0X 106(m)X l,OX lO-3(rad/s)=7,0X l03m/s

OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você verifìque a sua fluência quanto ao

entendimento do assunto que acabou de estudar. Verificará que não é necessário mais que alguns minutos para isso.

Se encontrar difìculdade em alguma questão, você poderá verifìcar a resposta exata voltando ao texto.

1 r Quais os tipos de velocidade que um corpo em movimento circular possui?

2t A velocidade linear de um objeto em movimento circular êarapidez com a qualoobjetopercorreacircun-

ferência (Certo ou Errado).

ffi = o,ooloo64 = l,o X lo-3 rad/s
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3 ! Qual ó a rclação entre a velocidade angular e a lincar? Escreva-a.

4 ¡ De que dependc a vel<lcidade linear dc um ponto de u¡n corpo em rotação?

5 r Quanto ntais próximo do centro de rotaçãc. de run objeto, maior é a velocidade lincar (Certo ou Drrado).

6 ¡ A velocidade angtrlar de um corpo em rotação dcpende da distância ao centro de rotação?

7 ' A velocidade linear de utn objeto em rotação depende do ponto consideraclo, isto é, de sua distância ao centro
dc rotação?

8 ¡ Ur¡l objeto está cm ¡rtovimento circular ao redor dc um eixo com velocidade v. Se ,Cividirmos a velocidadc v
pela distância ao centro de rotação, qual a grandeza resultante?

9 r Para um corpo em rotação, todos <ls pontos aprescntam a nlesma velocidade:
a) angular;

b) linear.

10 ¡ Para um objeto em rotação, todos os seus pontos têm a mesma velociclade angular, ao passo que a velocidacle
linear depende da distâ¡rcia ao eixo de rotaçáo (Certo ou errado).

Após isso, você deve estar apto para:

a. escrevet a distinção entre as velocidades angular e linear dos pontos de um objeto em rotação.

b. dada a velocidade angular e a distância ao centro de rotação, calcular a velocidade linear respectiva.

c. calcular a velocidade angular do movimento de um corpo quanto a velocidade linear e a distância de
um de seus pontos ao centro de rotação.

d, resolvcr problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r A roda deulnattto¡nôvel possuiraio R=30 cnreestágirandoa l0rps. Calcularavelocidadelineardoautomóvel.

2 r [hn garoto gira rttrm carrosscl de u¡n parqt¡c de divcrsõcs à rczão dc 0,020 r¡ls. Â distância clo garoto ató u
eixo de rotação é de 6,0 ¡n. calcule o valor da velocidade linear do garoto.

3 r Nullta roda giganl.e tun garoto encontra-se a 2,5 ¡netros do centro de rotaçâo e dá uma volta em cada l0 seg¡ndos.
Calcr¡le a velocidadc linear do garoto.

4 ¡ Um volante gira à razão dc 60 voltas por minuto e tem raio Iì = 1,50m. Calcule a velocidade angrlar ea
linear de unt ponto na periferia deste volante.

5 r Ulna polia de 2,0 ¡n de diâtnetro tem velocidade periférica constante igual a 18,85 rn/s. Calcular o ní¡mero
de v<¡ltas que dá cm I minuto.

6 I U¡n porrto descrevc utna circunferê¡rcia de raio 2,0 nr. Num determinado instante a sua velocidade linear é
6,0m/s e depois de l0 segundos a sua velocidade linear passa a 18m/s. Calcular a velocidade angrlar inicial
e final e a aceleração angular do ponto, suposta constante.

7 ¡ A roda mostrada na figura ao lado gira à razão de

60 rpnr. Qual é a vel<¡cidade angular do um ponto p

na periferia da roda e do ponto Q a 5,0 cm do eixo
de rotação? Qual é a velocidade linear de tais pontos?

I
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I ¡ Unra massa m, presa a um barl¡ante de comprimertto

20 crn, é posta a $rar nuln plano horizontal scm

atrito e posui velocidade linear v = 2þ nr/s. Qual

é a velocidade angular de m?

9 ¡ No problema 8, qual é o tempo que a nrassa ,rr gasta

para uma revolução?

10 r O raio da 'l'erra ¡nede cerca de 6,3 X 106 m e ela

gira ao redor de seu prôprio eixo gastando 24 horas

para uma revolução. Qual é a velocidade linear de

uma pessoa que está no equador terrestre?

RESPOSTAS

1 r v = 18,84m/s = 19 X l0¡n/s

2¡væ 7,.5X lOcrn/s

3 r v = l,ó nr/s

4 t co = 2r rad/s: v = 93 n:/s

5rn=180,(l80rpm)
6 r <¿o = 3 racl/s; c,¡ = 9 rad/s; 7 = 0,6 racl/s2

7 a ep = @e = 2zr rad/s

8¡¡t¿=!0rad/s
9rt=0,63s

10¡v=1.6X lO3k¡n/h

sEçÃo 4 - MOVTMENTO CTRCULAR UNTFORME (MCU)
O PERI.ODO
o FREOÜËruCln
r VELOCIDADE ANGULAR
e VELOCIDADE LINEAR OU TANGENCIAL

No ¡novi¡nento retilíneo estudamos o caso particular do movimento retilí¡rco uniforme. No estudo do movirnento

angrlar, tanlbém temos um caso particular que ó o movi¡ne¡lto circt¡lar u¡riforme ou ¡novi¡nento angrlar unifonne.

Tai ¡novimento acorrtece quando a aceleração angrlar é constante¡nentc igual azcÍo.Comoconseqiiência,avclocidade

angular será constante e o tempo que o objeto gasta para uma rotação completa tanrbém será consta¡rtc.

Nesta seção estudaremos então o movimento circr¡lar uniforme c será introduzido o co¡tccito de período e

freqtiência para este movimento.

1 ¡ O ¡novi¡nento denominado retilí¡reo unifornre é aquele no qual um objeto realie.a deslocamentos lineares (igr¡ais;

difercntes) em intervalos de tempos iguais.

************
lguars
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f r Quando um corpo descreve um movimento circular uniforme a trajetória é (uma circunferência; uma reta) c

em intewalos de teinpos iguais efetuará deslocamentos angulares (iguais; diferentes).

*********ltt'*

uma circunferência; iguais

3 r Se atarmos uma pedra na extremidade de um fìo e a giramos, cla cxccutará um movimento circular cujo raio

éigualaocomprfunentodofìo.omovilnentoseráunifonnese-

************
a pedra der sempre uma volta completa num mesmo intervalo de tempo.

4 | A Lua se move em trajetória que pode ser admitida circular, efetuando uma volta ao redor da Terra em

aproximadamente 30 dias. Co¡no cada volta corresponde a um deslocamento angular de 2nrad, em cada dia

a Lua descreverá um deslocamento angular igual a-rad. Nestas condições, a Lua (rcaliza;nãorealiza)

um rnovimento circular uniforms.

5r

6r

7û

8r

9¡

'10 ¡

**** ********
71 ,.

ï3-; rear¡za

No lnovimento circular uniforme, o intervalo de tempo que r¡m objeto gasta ¡rara efetuar uma rotação ou

revolução completa é denominado período. O símbolo correspondcntc ao período é a letra T. No rnovimento

circular uniforme o pcríodo (é; não é) constante.

************
ê

No movimcnto circular u¡riforme o período é u¡na invariável porque o objeto enr tal movimcnto sempre

executa uma volta completa (no mesmo i¡rtervalo de ternpo; em intervalos de tempos diferentes).

************
no rnesmo intervalo de tempo

O período T (é; não é) uma medida de tempo. Portanto, no SI, a sua unidade é (segundo; minuto; hora).

************
ê:; segundo

operlododerevolução<laLuaaoredordaTerraêcercadeT=_-diasouT=-(SI).
*********i**

30; 2,6 X lOós

Uma roda gira ao redor de seu eixo dando 120 voltas em cada I minuto. O período é o tempo de (uma;

duas;120) volta(s). Portanto, o período de revolução dessa roda é T =-s.
************
uma; 0,5

Um motor gra à razão de 2 400 rpm. Qual seria o perfodo de rotaçâo deste ntotor? Vejamos: 2 400 rotações

por mfurrrto corrcspondem a--rotações por segundo. Portanto, e¡n 1s o motor realiza-rotações.
Como o período é o tempo para efetuar-rotação, cortclue-se, por uma regra de trôs simples, que

f= s,

*****ìt******
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RESOLVA:

1 r Qual é o perfodo do movimento do ponteiro dos segundos de um relógio?

2 r Um objeto em movimento circular efctua 6,0 voltas, em 2,O s. Calcule o período de revolução.

3 r Um motor funciona a 3 600 rpm. Calcule o perlodo de rotação.

4 r Calcule o período de movimento de um disco de 78 rpm.

5 r Calcule o pdrlodo de movimento de um disco de 45 rpm.

RESPOSTAS

1¡60s 2¡T=t/3s 3rT=2,OXl0-2s 4rT=0,77s 5rT=4/3s

11 r Uma outra característica, também invariável, de um movimento circular uniforme é o quc denominamos

freqtiência. A freqüência, no MCU, é o número de rotações ou revoluções efetuadas na unidade de tempo.

Por exemplo, um motor ¡saliza,2400rym. A sua freqüência é f = 2400rpm ou f =40rps. Qual seria a

freqüência de um objeto gue realiza l0 voltas em 2s? f =-.
************
5 voltas/s ou 5 rps

12 r Portanto, no MCU, a freqüência é o número de-
e o período é o tempo gasto em

* ***********
de rotações efetuadas na unidade de tempo; uma volta

13 r No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de freqüência é I rps (rotações ou voltas ou ciclos por

segrndo). I rps foi denominado I hertz, cuja abreviatura é llz. Portanto, a freqüência de I Hz corresponde

************
I rps

14 I Se a hélice de um avião efetua 1200 rpm, a sua freqüência em hertz será:

************
20llz

15 r Vimos que a freqüência do movimento da hélice do item 14 é 20 Hz. Isto signifìca que a hélice rcaliza 

-

rotaçõesporsegundo.Portanto,oseuperíodoseráT=-s.
************
20; T = ll2} = 5,0 X l0-2

16 ¡ Um caro, numa pista circular, dâ I2O voltas em cada 20 minutos. A sua freqüência será f = 

- 

rpm =-llz'
O período de revolução de tal carro será T =-
******** t***
6; 0,1; l0 s
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17 r Qual æria a relação ent¡e o perfodo e a freqüência de um objoto e¡n movirnento circular uniforme? Vejamrx.

Admitamos que um objeto esteja em rotação. Quanto mais rápido ele $rar (maior; menor) será a freqüência

e (maior; menor) será o período.

************
maior; menor

18 r Portånto, quanto maior a freqitência de rotação (maior; menor) será o perfodo. Se a freqtiência dobrar, o
perfodo (dobra; reduz à motade). Freqüência e período são (diretamente; inversamente) proporcionais.

************
menor; reduz à metade; inversamento

19! Se T é o período de rotação, isto sigoifica queotempode I voltaéTsegundos.Seféafreqüência,isto
sipifica que em I segundo o núrnero de rotações é_-. Portanto, podernos fazer uma proporção:

cm T segrndos I rotaçifo

em I segundo .... f rotagões

Iogn, podemos esorcver: Tll = Uf dondc: T =-.
************
r| llf

20 ¡ Logo, T = l/f. Esta relação mostra que o período é

************
inversamente

proporcional à freqäêrrcia.

2l2Afreqiiêrrciadeummovirnerrtociroularéf=l0Hz.Qualéoperfododerevolução?T=-.
*****t ******
0,1 s

22 r As ondas de rádio são caracterizadas por $¡a freqüência. Uma estação emite ondas na freqüência de 800 kllz
(800 000 Hz). O perlodo de vibração das ondas é l' =-.
************
1,25 X !0-6s

23 ¡ Uma partlcula vibra em relação a um ponto de equilfbrio com perfodo de 29 X 10-6 s. A freqiiência de

vibração é f =-.
************
500 000 I{z = 500 kHz

R.ESOLVA:

1 ¡ Qoal é o período de um motor que gira a 5400 rpn?

2 r Um objeto em movi¡nento ci¡cular efetua 100 revoluções em 20 s. Qual a freqüência e o perfodo

dcse movimento?

3 r Qual é a freqliência do movi¡nento da Lua ao redor da ler¡a?

4 I Unr volante gùr¿ à lazlo de 10r rad/s. Qual sua freqüôncia e o período?

5 ¡ Uma roda $ra a 360 rpm. Qual a freqiiência e o perfodo do movímento?

6 a Um oaro movimenta-se com velocidade constante ig¡al a 12,56 m/s. A roda do caro possui raio

R = 20 cm. Qual a freqüêncÍa e o perfodo dc rotação da roda?
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RESFOSTÆ

lrT=1,1 x lo-zs 2¡f =SOHz e 1=02Ç 3rf =0"39X 10{Hz

4 r OperlodoT é o tempogastoparaefetuarum deslocamento angr¡lar de2ittni!. Bm lso dælocamento

angular é l0¡rrad, logo um deslocamento angular igr¡al a ?nrad é efetuado em Ts. Portanto,

T=0,2s e f =5H2.
5¡f=6gHz e T=lJXlO-rs 6¡f =l0Hz e T=0,1s

24rNoMCU,operfodoTeafreqüênciaf(são;nãosão)invariáveis.Operlodoéotempogætoparaumcorpo
efetuar um deslocamento angular igual a 

- 

rad.

************
são; 2¡r ou 6,28

25 ¡ Portanto, um objeto em MCU desc¡errerá sempre um deslocamento angutar A0 = 

-rad 

num intewalo

de tempo igt¡al a (perfodo).

************
2t¡; T

26 r A velocidade angula¡, no MCU, (é; não é) invariável.

************
ê

27 . EîtÃo, para um MCU a velocidade angular or -
************
2ßft

6 t lâ vimos também que o período é (inversamente; díretamente) proporcional à freqäência. A relação entre

estas duas grandezæ Å

************
T=Uf ou f =l/T ouainda f.T=l

29r l¡go,T= Uf e b)= 2¡r/T.Entãot)=--(substituaT= UÐ.

************
= 2¡1

g0 r O perfodo cotn que'um corpo efetua um MCU êT = O?s. Sua freqtiência é f =- Suaveloci-

dade angular ê u =-.
************
5,0 tlz; l0zr rad/s

3l r A freqllência com que um objeto efetua rotações é f = 50H2, constante. A velooidade angular.do rbjeto

é

*********.***
c¿=2rf=l00rrad/s
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Rß$IOLVA:

1 r A velocidade angular de um objeto em MCU é igral t 2,5n rad/s. Qual o seu perfodo e freqüôncia?

e r Qual o tempo necesário para uma roda que gira com velocidade angular constante igual a

! lrrrdls dar uma volta completa? Quat a freqüêncÍa do movimento?

3 r Qt¡al é o deslocamento angr¡lar de uma roda que gira com freqiiência invariável de 30 Hz durante

l0 s?

4 . Qual é o comprimento de arco desc¡ito pt Í uma roda de raio 50 cm que gira com freqtiêncÍa fixa
de 5 Hz durante 4O s?

RESPOSTAS

lrT=0,8s e f=l,25llz
2tT=413s e f =3l4Rz

3 r AA = 6002r rad

4rS=62&m

3:t I Já vimos que.para um objeto em movimento circular numa trajetória de raio R, existe uma relagão entre a
velocidade linear v e a volocidade angular o¡. Tal relação é v =-.
************
coR

3:t ¡ Se o movimento é uniforme, então a velocidade angular é

(é; não é) constante.

************
invariável; é

e portanto avelocidade linear

34 ¡ Se um objeto de massa m estiver em movimento

circular de raio R a velocidade linear v é æmpre

tångpnte ao cfrculo ou à trajetôria. Veja a figura

ao lado. Se o morrime,nto for uniforme, a velocid¿de

linear é constante (só em valor; em valor, em diroção

e æntido).

m

************
só em valor

35 I À medida que o objoto executa um morrimentô circular uniforme a velocidade linear, apesar de manter sempre

m mes¡rio rralor, nrodifica a sua diregão Nos pontos A e B da figura acima as velocidades lineares v possuem

(mesma direção; dirogões diferentec).

************
diregões diferentes
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36 r Podemos'detorminar a orpresão que nos fornece o valor da velocidade linear v, em fungão do perfodo ou

freqüência e do raio. Tal expre*são é:

fem funcão do raio e do oeríodo)

(em firnçÍo da fieqiiência e do raio)

************

v=

V=

S' l,øtrtt

37 r Pan uma mesrna velocidade angular a¡ a velooidade linear v (depende; nâo depende) do raio R. Para a mesnta

velocidade ang¡lar, quanto maior o raio R (maior; menor) será a velocidaile linear v.

************
depende; maior

3SrOperíododeumobjetoenrmovimentocircularunÍformeéT=Ols.Seo¡aiodatrajetôríaéR=01m,

39 ¡ Um ponto P a 2O cm do centro de rotação posui velocidade linerr v = l0 m/s. Bntão a sua velocidade angular

a velocidade angular será o¡ =

************
5ur rad/s; 2n mls

será =-tâd/s e o perfodo do movimento é T

************
50; =l3X l0-rs

e a velocidade linear v =-

s.

PROBLEMAS RESOLV]DOS

PROBLEMA I

Um motociclista, num globo da morte, realiza movimento circular uniforme de freqtiência 3 [lz. Se o

raio da órbita da motocicleta é ôe 2,O m, determinar:

a) a velocidade angular;

b) a velocidade linear.

1 r A freqtiência ê f =-e portanto, a velocidade angular é u =

************
3H4 6tr rad/s = 18,84rad/s

2 ¡ Como a velocidade linear é v =-(em função de ot e R). Então v =

************
roR; l2tt m/s = 37,7 mls
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PROBLEMA 2

Uma roda gira com freqüência de 3600 rpm. Sendo R = 0,2 m o raio desta roda, determinar:
a) a velocidade angrlar;

b) a velocidade linear de um ponto situado a 6 cm do eixo de rotação;
c) a velocidade angular e linear de um ponto situado a 3 cm do eixo de rotação.

I ¡ A freqüência f= 3600rpm =_-[{2.
************
60

2 r Portanto, a velocidade angrlar é a =

************
l20r rad/s = 376,8 rad/s

3 I A velocidade lincar relaciona-se com a velocidade angular pela expressão v = _. portanto, como
R = 6gcm, tem-se v =--.
************
<,r R; = 22,6 mls = 7,2n mls

4 t Para um ponto situado a 3,0 cm do eixo de rotação, a velocidade angular é a mesma, pois pertence ao mes¡no
corpo. Todos os pontos de um corpo em rotação (possuem; não possuem) mesma velocidade angular. Portanto
paraesteponto't,=--easuavelocidadelinearv3-.
************
possuem; l2Ûtt radls; 3,6n m/s

PROBLEMA 3

Na fìgura ao lado temos duas polias, A e B, de raios

respectivamente iguais a R4 e Rg. Uma correia C
passa por elas. Se a freqüência de rotação da polia A
é f¿, determinar a freqüência de rotação da polia B.

Admitir que a correia não deslize sobre a polia.

1 ¡ Desde que a correia não deslize sobre as polias, todos os seus pontos e i:clusive os pontos da superfícies das
polias (possuem; não possuem) mesma velocidade linear.

****t*******
Possuem

2 ! Portanto, tanto os pontos da periferia da polia A como aqueles da polia B possuirão mesma velocidade (linear:
angular).

************
linear
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3 r [¡go, vA = vB. Como v¡ = 2¡. Re . fe e vg =-, igualando-se as expressões e

fazendo os cancelamentos necessários, teremos

************
2î . Rs. fsl

4 r Portanto, fB =

Re.fn=Rs.fs

************

-Ba
Re

.fA

5 ¡ Se RA = 45 cnr e Ru = 15 .rn e fo = 2400 rpm, então fg =

************
7200rpm = l20Hz

1 r A bala perfura uma das bases e percorre o cilindro até atþgir a outra base. Seja Ât o tempo gasto para tal.

Nesteintervalodetempoodeslocamentoangularentreofuroinicialeofurofìnalé-rad.
************

2 I Portanto, no intewalo de tempo At a bala percorre,, com velocidade v, uma distância þal a-
(comprimento do cilindro) e simultaneamente o cilindro efetua um deslocamento angrlar ¡B =- rad.

************

3,0 m; 2tr
?5

3 r Portanto, a velocidade da bala será determinada por 
" =#.hgo,necesitamosdeterminarovalorde-.

************

^t

4 r A freqüência de rotação do cilindro é f = 

-Hz. 

A sua velocidade angular é a =

************
3,0; 6r rad/s

2n
45

PROBLEMA 4
balo penetrando

Um cilindro oco de bases planas e altura 3,0 m gira

ao redor de seu eixo à razão de 180 rpm. Uma bala

disparada paralelamente ao eixo de rotação do cilindro
perfura as bases, que são de papel fino, em dois

pontos. Superpondose as bases verifìca-se que entre

os dois pontos existe um deslocamento angular de

8". Determina¡ a máxirna velocidade da bala.

Y

bal¡ saindo
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5rPortanto'comoL0=a.^t,entãoAt=-(emfunçãodeA0e<^l).
************

6rComoA0= ea)= , então At = s.

************

s

7¡Finalmentev=_
************
405 m/s

I I Esta velocidade é a velocidade máxima. Vejamos as razões. O deslocamento angular entre os dois pontos (furos)

foi medido como sendo 8" ou 2n145 rad. Mas poderia ter ocorrido que o cilindro desse n voltas mais o
deslocamento angrlar de 8o. Portanto, num caso genérico, podemos escrever queA0'=-+-
(deslocamento angular de n voltas completas mais o correspondente a 8o).

************
2t¡ n; 2Í145

9r A0'=2Ínr#ê então o deslocamento genérico correspondente e n.é um inteiro quevaria de n = 0;

n=l;n=2,etc.Paran=0recaimosnocasoanterior.PortantootempoÀt'=-.
************
a0'

L0
at)

fr rad; 6ur radls; ft-

(t)

10 r Logo, At' =-s.
************
^2n.hrn+7¡ 

4sn+l
6tr 135

tt r Poitanto a velocida¿. v =*=
************

405
ffi¡ m¡s

3,0 nr

45n+ I
135

12. A velocidade v éentão, para um caso geral, v = AS+h m/s. A velocidade é máxima quandoodenominador
desta expresão for (máximo; mfnimo) e isto ocorre para n i-. Portanto, para n = 0 a velocidade é

má:<ima vale v =

***********t
mínimo; 0; 405 m/s

13lSeocilindrotivesedadoduasvoltascompletæmais,os8"entãon=-eavelocidadev=-.
************
2; = 4,45 mls
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OUESTÕES DE ESTUDO

r\s questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você verifìque a sua fluência quanto ao

entendimento do assunto que acabou de estudar. Verificará que não é necessário mais que alguns minutos para isso'

Se encontrar difìculdatle em alguma questão, vocô poclerá verifìcar a resposta exata voltando ao texto'

1 r eue tipo de movimento executará uma pedra amarrada na extremiclade cle uma corda quando posta a girar?

2 r No movimento retilíneo uniforme (assinale as verdadeiras):

a) a trajetória é circular. cl) o môvel realiza deslocamentos igrais em tempos iguais.

b) a velocidade é constante e) o móvel realiza deslocamentos iguais em tempos desiguais'

em direção, valor e sentido. f) a trajetória é uma reta.

c) a velocidade só é constante em valor.

3 r O que caractetwa o movimento circular uniforme?

4 ¡ No MCU o móvel dcscreve arcos igrais em tempos iguais?

5 r Qual é, relativameute à Terra, o ângulo descrito pela Lua em I dia?

6 . Q¡e norne se dá ao tempo gasto por um objeto para percorrer uma circunferência completa?

7 ¡ No MCU o período é invariável?

g r Qual é o período do movimento iircular da Lua ao redor da Terra?

I ¡ O que é período e corllo o simbolizamos?

l0rOqueéfreqüência?

11 r Co¡no simboljzamos e qual é a unidadc de medida de freqiiência no SI?

12 . O que é I hertz? Como se abrevia hertz?

13 ¡ Existe relação, num MCU, entrc período e freqüência? Qual?

14 ¡ Por quanto fìca rnultiplicada a freqüência se o perlodo de um movimento circular uniforme for reduzido

à metade?

15 r Quanto ntais rápido uln objeto girar, menor será o período do movimento circular (Certo ou Errado)'

16 ¡ No movimento circular uniforme, qual é a expressão da velocidade angular em função do período? E em função

da freqüôncia?

17 t I ciclo/s é iguat t lllzt
i8 r Escreva a expressão da velocidade linear v em função do pcríodo e do raio para o MCU.

19 r Escreva, parâ um objeto cm MCU de raio R, a expressão da velocidade linear v em função da freqüôncia e

do raio R.

20 r Para o ¡nesrno raio, de quanto aumenta a velocidade linear de um objeto em MCU se a freqüôncia duplicar?

21 . De quanto aumenta ou diminui a vclocidade linear no MCU se o período duplicar e o raio permanecer o mesmo?

22 t por que no movintento circular uniforme o período e a freqüência são invariáveis?

23 ¡ euando uma polia transmite movimento a outra polia por ¡neio de uma correia, quais grandezas a seguir

permaneccm invariáveis: a velocidade angular; a velocidade linear; a freqüência; o período?

Apôs isso, você deve estar aPto Para:

a. caraclernar movimento circular u¡lifonnc.

b. deter¡ninar o perfodo e a freqüência do MCU'

c. calcular a velocidade linear e angular de um objeto em MCU dados o raio e o período ou freqüência'

d. resolver problemas Propostos.
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PROBLEMAS A RESOLVER

4 r Uma pedra é girada horizontalmente numa trajetória circular com velocidade linear constante. Se o raio da

circunferência é l0 m e a pedra efetuar uma revolução cm cada 5,0 s, determinar:

a) o período;

b) a freqüência;

c) sua velocidade angular;

d) sua vclocidade linear;

e) o deslocamento angular em At = 20 s.

2 I I¡ma partícula alfa cai num campo magnético que a obriga a mover-sc em trajetória circular de raio 4,0 rnetros.

Se a sua velocidade linear é constantc e igual a3,14 X l03m/s, qual o seu período de revoluçâo?

3 r Um elétron move-se com velocidacle linear constante igual a 6,28 X 104 rn/s, em trajetória circular, forçado
pela aplicação de um ca¡npo magnético. O período de revoluçlo é, 2,O X l0-2 s. Qual é o raio da trajetória?

4 r Unt satélite artificial, sob a ação de carnpo gravitacional terrestre, movi¡nenta-se em trajetória circular. O seu

período de revolução é de 200 minutos. Sc o raio da trajetôria, medido a partir do centro da Terra, é de

9 X 106 metros, calcule:

a) a velocidade angular deste satélite;

b) a velocidade linear.

5 ¡ Um cilindro oco de comprimento 3,0 metros gira ao redor de seu eixo à razão de 2 400 rprn. Um projétil é

disparado paralelamente ao seu eixo e perfura as duas bases deixando dois furos defasados de 7X. Determi¡rar

a máxima velc¡cidade de projétil, Considere o ¡novi¡nento do cili¡¡dro circular unilbrme.

6 ¡ Uma esfera oca feita de papel tem diâmctro igual a

0,50m e gira com determinada freqüência fe. Um

projétil é disparado numa direção que pasa pelo

equador da esfera, com velocidade v = 500 m/s.

Observa-se que, devido a freqüência de rotação dâ

esfera, a bala sai pelo nresrno c¡rifício feito pelo

projétil quando penetrou na esfera. Determinar:

a) o tempo que a bala gasta para percorrer o diâmetio

da esfera;

b) a freqüência f6 (mínima) da esfera.

7 ¡ No problema 6, considerand'o a esfera em rotação, qual seria a freqüência mlnima de seu movimento se a

bala saisse por um ponto diametralmente oposto ao que ela penetrou?

8 ¡ O raio daTerraé 6400km. Umsatélite artificialé lançadode modo agravitara 3600km acima da superffcie
da Tera. Qual a condição para que o satélite permanega estacionário em relação a unr ponto da superflcie
terrestre?

9rUmarodagigantetemraioR=2,5megiracomfreqüênciadel,OHz.Qualéavelocidadelineardeuma
pessoa na roda gigante?

10 r Calcular o perlodo e a freqüência de um disco que gira uniformemente, realizando um deslocamento angular

de 28,76 rad em 6,0s.

11 r Um disco com diâmetro þal a 6,0 metros gira em movimento circular uniforme ao redor de seu eixo com
frcqüência de 120 rpm. Calcular:

a) a sua velocidade angrlar e a velocidade linear de um ponto pcriférico;
b) o seu perlodo e sua freqüência.

(tt

v

o
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12 r Um elétron, cuja velocidade é 4,0 X 10s m/s, fìca sob agão de um c¡rmpo magrético que o faz efetuar um

movimento circular uniforme de raÍo 3,0 metros. Calcular:

a) sra velocidade angular;

b) sua freqüência;

c) seu perfodo. ?â
13 r Uma polia tem diâmetro de 20 cm. A coreia que a envolve deve posuir uma velocidade igrat a Ï8tfm/s.

Com que freqtiência deve girar a polia? Admita que a correia nifo deslize sobre a polia.
lcorl a^<,t

14 r Uma polia de raio 15 crn grra com velocidade angrlar constante igr¡al a 3fffi rad/s. Uma coroia quo passa

por ola ligo-a a uma outra polia que deve girar com freqfiência de 30 Hz. Qual deve ser o raío desta 2? polia?

. 15 r Duæ polias de roios iguais a 5 cm e l0 cm sõo montadas no eixo de um motor gue funciona a 3 600 rpm.

Qual é a velocidade das correias que passam por estas polias?

RESPOSTAS

t.a)T=5gs
b)f=02FIz
c) <^r = 0,42r ra<Vs

d)v = 4¡rnr/s

e) A0 = 8¡r rad

2rT=8OXlg€s
3rR=2,0X102m
4¡a).=lX tO-3rad/s

b)v=4JXl03m/s
5rv=600m/s
a. a) At = lO X l0-3s

b) fo = 500 Hz

7 ¡ fo = lOOOHz

I r T = 24 hs (o período do movimento do satélite

þal ao perfodo de rotação da Tera)

9 r v = lSlm/s = t6m/s

10¡f =OJSlIz e T=1,3s
11 ra)a¡=4,¡r.¡ad/s e vofign/s

b)T=0,5s e î=2112

12. 
^) 

c¡ = 1,3 X lOsrad/s

b)f=2,txto4Hz
c) T = 4,7.X ,10-s s

13r f =30l:h
14¡R=30cm
15 ¡ vr = 1884 cm/s = 1,9 X 103 cm/s (raio menor)

vz = 3768 øn/s = 3,8 X t03 cm/s (raio maior)

{

I
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2s PARTE - Dinâmica do movimento circular

Na l? PAIìTE destc capítulo você estudou o movimento angular ou circular sob o ponto de vista cinemático.
Definimos a vclocidade e a aceleraçã'o angular e analisamos outros aspectos que descreviam quantitativamente o

movimento angular.

Nesta parte, faremos um estudo dos aspectos dinâmicos deste movimento. No estudo de forças (FAI-2), vimos

que quando um corpo mantinha trajetória retilínea e se movimentava com velocidade constante, a força resultante

sobre o corpo era nula, pois o setr estado de movimento não apresentava variações. No movimento circular como, por

excmplo, o da Lua ao redor da Terra, mesmo que ele seja um movimento circular uniforme, a força resultante sobre o

corpo não é nula, pois a trajetória não é r¡ma linha reta. Portanto, no ¡novimento circular de um corpo a força

resultante é diferente dc zero. Quc tipo de força atua então sobre um corpo etn ¡novime¡rto circular? Qual é a direção

e sentido da força rest¡lta¡rte sobre um carro que faz uma curva de raio R? Durante o estudo desta parte caractcri-

zaremos esta força.

No cstudo de corpos em trajetórias retilíneas analisamos a grandeza física denominada de quantidade de movi-

mento linear (F'AI-3). Ncsta parte veremos a grandeza análoga no movimento circular: defìnire¡nos a quantidade de

movimento angular de r¡m corpo crn movimento circular. Veremos ta¡nbóm a grandeza física que está direta¡nente

associada conr a variação de rotação do corpo ou com a aceleração angular.

Bta partc, para facilidade de estudo, foi dividada em 3 seções. Na seção I estudarernos a força centrípeta;

na seção 2, a quantidade de nrovimento angular e, na seção 3, o uromento de uma força.

Apôs vencer com sucesso esta 23 PARTE você será capaz de:

a. caracterizar aceleração centrípcta e força centrípeta.

b. calcular a fbrça centrípeta sobre um corpo em nrovi¡nento circular.

c. definir a quantidade de movimento angular de um corpo em movimento circular ou angular.

d. calcular o momento de uma tbrça e defìni-lo quanto a sua função.

e. relacio¡rar torque e condição de equilíbrio.
f. resolver problemas propostos.

sEçÃo 1 - ACELERAçÃO CENTR¡PETA
O FORÇA CENTRI?ETA

Nós já vimos que quando um corpo mantém constante o seu estado de movimento a força resultante sobre ele

é nula. O corpo mantém o seu estado de movimento quando a sua trajetória for retilfnea e a sua velocidade linear for
constante. Se a velocidade linear alterar ou se a trajetória não for retilínea, o corpo alterará o seu estado de movimento
e conseqtientemente uma força resultante estará ag.indo sobre o mesmo. Se uma força atua sobre o corpo, de acordo
com a 21 læi de Newton, o mesmo ficará sujeito a uma acclcração; se o movimento for retilfneo a aceleração será

linear.

No movimento circular de um corpo o estado de movimento é alterado, pois a trajetória não é retilínea e

portanto o corpo deverá estar sujeito a uma aceleração e estar, conseqüentemente, sob açã'o de uma força resultante.

Nesta seção você verá então as características desta força e desta aceleração.
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1 . De acordo com a l? læi de Newton, um corpo de massa m tende a conservar o seu estado de movimento, isto é,

tende a continuar em repouso se assim já estiver ou tende a continuar em-

2.

3¡

4.

5¡

6¡

************
linha reta com velocidade constante se assim já estiver

Quando um corpo mantém inalterado o seu estado de movimento a força resultante no corpo (é; não é) igual

a 2e10.

************
ê,

Um corpo de massa m que reahza um movimento circular uniforme (mantém; não mantém) inalterado o seu

estado de movimento.

************
não mantém

O estado de movimento de um corpo de massa m em movimento circular uniforme se altera devido ao fato de

sua trajetória (ser; não ser) retilfnea, apesar do valor da velocidade linear v perrnanecer constante'

************
não ser

Se no movimento circular uniforme o objeto de massa m altera o seu estado de movimento, conclue'se que a

força resultante sobre o mesmo (é; não é) igual a zero.

************
não é

Você afìrmou que no movimento circular uniforme realizado por um corpo a força é diferente de zero, porque

seu estado de movimento se altera. Esta força resultante (aumenta; diminui; não altera) o valor da velocidade

linear. A força resultante no objeto em MCU altera a

do movimento.

************
não altera; direção

7 r A força resultante não nula que age sobre um corpo em MCU não altera o valor da velocidade linear. Ela age no

se¡rtido de dar "curvatura" ao movimento, isto é, de "dobrar" a trajetória do corpo que normalmente tende a æ'

mover em linha reta. Esta força deve portanto atuar (tangencialmente à trajetória; na direção do raio, mas para

fora da trajetória; na direção do raio, mas para centro da trajetória).

** *** ** ** * **
na direção do raio, mas para o centro da trajetória

8 r Vejamos uma experiência que evidencia este fato:

no movimento circular uniforme de um objeto, a

força resultante atua no sentido de "buscar" o centro

de curvatura. Seja um corpo de massa m preso a uma

das extremidades de um fìo e posto a girar num

plano horizontal. A massa irá descrever um movi'

************
circular

+
v

m

o
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9 r Podemos verifìcar que o fìo que está preso à massa rn durante o movimento fica (esticado;bambo) evidenciando

que ele (exerce; não exerce) força sobre a massa,

************
esticado; exerce

10 r O fio "puxa" o corpo para o ccntro O fazendo com que ele, a todo instante, "dobre" sua trajetória transfor-

mando-a em circular. Se num determi¡rado momento o fìo se romp€r, o corpo (permanecerá; não permanccerá)

em movi¡nento circular.

************
não permanecerá

11 r Admitarnos que o fio se rompa quando o corpo
estiver passando pelo ponto A de sua trajetória.

Como o fìo se rompeu cle deixa de puxar o corpo e a

fbrça resultante sobrc elc torna-se igual a zero. E
como conseqüência, o corpo seguirá a trajetória
retilínea AB com a velocidade v que possuia no

ponto A. O corpo, depois de rompido o fio, segue

trajetória rctilínea com velocidadc constante porque

a força resultante sobre cle é ----
************
zero

B

o

+
Y

---'L--
m

R
t-------

12 Á O fato importante a ser observado é que, a menos

que o fio ou qualquer outro mecanismo puxe ou

empurre o corpo em direção ao centro da trajetória

com uma força F, (veja a figura ao lado), o corpo
não continuará em trajetória circular. Esta força
resultante que atua no objeto e¡n movinrento circular
é denonlinada fbrça centrfpeia. 0 ternro centrípeta

siguifìca "buscando o centro". A f,:rça centrípeta
(é; não é) a força resultante que atua sobre um corpo
que está e¡n movimel¡to circular uniforme. A sr¡a

direção é (a do raio; tangente à trajetória) e o seu

sentido é oal.a o

************
é; a do raio; o centro da trajetória

Na realidade, qualquer corpo que esteja fazendo uma curva deve receber um "empurrâo" ou "puxão" para o
centrodacurva.Fsteempurrãooupuxãoédenominado.
Sem a força centrípeta o corpo (faz; não faz) uma curva.

************
força centrípeta; não faz

Já vimos que no movimento circular uniforme a velocidade linear permanece constante em valor, mas muda a

sua direção, pois a velocidade é tangente à trajetória. A força centrlpeta que atua sobre um corpo altera (o valor;
a direção) da velocidade linear.

***rt********
a direção

-u--.-.------t/

I
I

o

->
Fc

*m

13r

14a
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15 r Vimos que a força centrfpeta (é; não é) a força resultante sobre o corpo em movimento circular uniforme.

Portanto,deacordocoma24bideNewton,Ê"=-(emtermosdamassameda
aceleração à").

************
+m. âc

t6 r Êc = *.à" Temos que Ë. corresponde à , m é a massa do corpo em movimento

circular; â" é o que denominamos aceleraç¡¡o centrfpeta.

************
força centrípeta

17 r Portanto, mesmo que o corpo esteja em MCU, ele está scndo acelerado. Esta aceleração denorninada

é conseqüência do fato de a força centrípeta alterar (o valor;
a direção) da velocidade linear

***************
aceleração centrfpeta ; direção

18 ¡ A aceleração centrípeta deve ser considerada quando a velocidade linear muda rle (valor; direção).

***************
direção

19 r Quando a velocidade do movimento se altera (temos; não temos) aceleração.

***************
temos

20¡Parahaveraceleraçãocentrípetaéprecisoqueavelocidade

************
mude de direção

21 r Havendo mudança apenâs no valor da velocidade (teremos; não terernos) aceleração centrfpeta. Nessas condições,

a partícula (pode; não pode) descrever um movimento com trajetória curva.

************
não teremos; não pode

22. Do exposto, você conclui que a força centrfpeta muda apenas (o valor; a direção) da velocidade.

***************
a direçâ'o

23 r De acordo com a 2l l.ei de Newton, a aceleração e a força sempre possuem mesma direção e sentido. Logo,a

aceleração centrfpeta terd direção radial e dirigida para o . O termo radial

signifìca: direção do raio.

***************
centro da trajetória
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24 t Par¡ compreendermos melhor a natureza da acele.

ração produzida pela força centrfpeta vamos retornar

a alguns conceitos básicos envolvidos. Já vimos que a

força centrfpeta (altera; não altera) o vialor da rælo-

cidade.

Consideremos o caso ilustrado na fìgura ao lado. Um

carÍo atinge o ponto A de umacurvacomvelocidade

50 km/h diri$da para oeste e sai dæta curva com

rælocidade 50.km/h dirigida para o sul. O valor da

wlocidade (alterou; não se alterou) mas a direção e o

sentido se

***************
não altera; não se alterou; modific¿ram

æ . A velocidade (é; não é) uma gmdaza rætorial. Portanto, para ela não mudar é nece.ssário que o seu valor, a

un di@o e o seu sentido permanegam constantes. Se uma destas caracterfsticas modifìcar, a volocidade

apresentsrá . No caso acima, o rralor (variou; não variou), mas-
e-va¡iaram. Portanto, (ocoreu; não oconeu) variação na rælocidade vetorial.

************
é; variação; nl[o variou; a direção; o sentido; ocoreu

26 r A variação de velocidade é definida por Al = Ìr- Tr, onde ü2 corresponde hvelocidade final,e ür àvelocidade

************
inicial

27 ¡ No exemplo do caro, lìrl = !ì,I . O que diferencia ìz e T, são a
e

************
t
Vt

A

B

+
v2

ESCALA¡ T¿O

************
A

-Yt

æ. Jâ vimos çe para se efetuar uma so¡na vetorial 'devemos desenhar, em escala, os vetores de modo que um seja

consecutivo ao outro. O vetor soma é aquele vetor que une a origem do primeiro vetor à extremidade do

************
{rltimo

e

50 km/h; 50 km/h direção; sentido

28 r Portanto, a diferença AÙ = l, - It deve ser obtida

vetorialmente. Devemos somar ao rator ü2 o vetor

oposto de Ìr. No guadro ao lado estlo r€presentados

os vetores r¡elocidades nos pontos A e B. Desenhe o

vetor oposto a 11, isto é, o vetor -lr.

A

N
B

o

+
vl

+l2
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30 ¡ Construa ao lado o diagama r¡etorial çe repreænta

a diferença AÌ = ì¿ - Ìr e dete¡mine o vetor Al.

************
B

à
tt2

+++
Av = Y2- Yl

+_vl

31 r O comprimento do vetorvariaçlo derælocidade êætøde 3,5cm. Comoaescalautilizadaé lcm=2Okmft,
a velocidado do caro sofreu uma rarÍação de velocidade de aproximadamento 70 kn/h. Bsta variação entretanto

(implica; não implica) na modificação do ralor da velocidade, mas sim erir

************
não implica; direção

32 r Poranb, se a curya foi realizada em um intervalo de tempo At, entlo a aceleração média derre æ¡ delïnida

Po¡ dm =-
************

Ai'
At
t.

39 I Fica assim mostrado que mesmo que a rrelocidade ¡rão apresente modifìcagão em seu valor, haverá aceleração

desde que sua diregão seja (constante; variável).

************
variável

34 r Vamos determinar agora comg a aceleraçlocentrfpeta

está relacionada som a velocidade linear o o raio de

curvatura. Na figura ao lado está ropresentado um

objeto em movimento circula¡. No ponto A s¡a

velocidade

rrelocitlade

e no ponto B, sua

. Se o movÍmonto é

uniforme, então o valor de Ìt (4 não é) Ígual ao

valor de Ìp.

**i*********

B

+
v2

+
YB

+v¡

m

6:t



35 ¡ Seja At o jntervalo de tempo que a massa m gastou para ir de A até B. A velocidade modificou sua direção e
portanto existe uma aceleração. Neste intervalo de tempo a aceleração média pode ser escrita por: d* =

* * * *** ** ****

^ü
^t

36 r Veja a figura ao lado. Nela foi desenhado o diagrama

vetorial de ¿T = ls - Te.
Observe que o triângulo OAB é semelhante ao tri-
ângrrlo cujos lados são is, - Ìn e Ai, ¡á que ambos
são isósceles e o ângulo AÔB =-.

************
c

37 ¡ Nós estamos interessados na aceleração instantânea

no polito A. Para tanto vanlos considerar um ponto
B bem próximo de A. O diagrama ao lado repre-

senta um ponto B prôximo de A. Compare com o
item anterior e observe que a direção do vetor varia-

ção de velocidade AT tende a coincidir com a direção

do raio OB. O triângulo OAB (é; não é) semelhante

ao triângulo formado pelos vetores üg, -üo e Aü.

***********
é

39 e Quando o ponto B é considerado cada vez mais próximo de A, a duração do intervalo de tempo At é cada vez

(maior; menor). Isto é, à medida que o ponto B se aproxima de A. o intervalo de tempo At tendc a zero.
Nestas condições a aceleração média vai tendendo à aceleraçâo instantânea no ponto A. À medida que o ponto
B consitlerado é próximo do ponto A, a variação de velocidade Aì nca na direçíio do raio. Isto revela que no
ponto A a variação de velocidade ¿l (¿; não é) na direção do raio e dirigida para o centro da circunferôncia.
Portanto, no movimento circular uniforme a aceleração centrípeta é radial e dirigida para o centro.

************
menor; é

39 r Bem próximo do ponto A, o cornprimento do arco gue liga A a B torna-se aproximadamente igual ao compri-
mento da corda AB. Veja a fìgura do item 37. Na figura do item 36, o comprimento de arco que vai de A até

B (é; não é) maior que o comprirnento da corda AB.

************
é

+
vg

m

'vA

A
m

+
vg

+
v6

A
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40rPortanto,ointervalodetempoAtqueomóvellevaparairdeAatéB,quandoBépróximodeAédadopor
At = + onde vé a velocidade linear da nrassa m. Portanto, a aceleração centrípeta,que é dada por ac = #,
pode ser expressa por a. = (substitua o valor de At).

*********r**
(^v) . (v)

S

4? r Vamos comparâr agora o triângulo OAB, que é se¡neltrante ao triângulo formado pelos vetores l¡, -ìa e Al
Quando o porìto B é bem próximo de A, j:i analisamos que o comprimento do arco S é igual ao comprimento

da corda AB (veja figura do item 37). No triângulo OAB podcmos escrever que:

s
T-

AB
T-

quaudo A é be¡n- de B. No triângulo fornlado pclos vetores, seja v o módulo da velo.

cidade. Como os triângrrlos- são semelhantes, podemos escrevcrr a razão entre

os lados correspondentes. Logo:

s-ñ. =_ (em termos de v e Av).

*********t'*r(

próximo; OAB e o dos vetores; 4l

42 r Portanto, para A bem próximo de n, $ =+.Então, Av =-
***t********'
v.S-R-

43 r No itenr 40 vimos qrre âs s--.-e portanto substituindo-se o valol de Av, tcremos fìnalrne¡tte

âç =.-_--_---.
******tt****

Qùly).. l'.s 'R
44 r Finalmcnte temos uma expressâo simples para a aceleração centrípeta:

v2
âc =_R

ondevéavelocidadelineardocorpcemntovimentoci¡culareRéoraiodatrajetória.Aaccleraçãocentrípeta
tem porta¡lio as seguintes características: direção- ; selrtido.--- 

-.-imódulo

****t{*rtit*

radial; -oara o ccntro da trajetória;{

45 ¡ Portanto. a força centrípcta, que é a força resultante sobre o corpo em ¡novi¡nento circular uniforme, é dada

por F. =---(em furtção de m; v e R).

t*rtt*******
nr .'\i

R
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46 ¡ A força.centrípeta é a força resultante necessária para manter um corpo em movimento circular uniforme. A sua

direçãoé-eseusentidoéparao-eoseumóduloédadopela
expressão Fc =-.
************

PROBLEMAS RESOLVIDOS

1 r A aceleração ccntrípeta é dada ¡æla expressão: a" =
eR= então a aceleração centrfpeta valc a" =

**rt*********

radial; centro da trajetóriat r *

*t ,, m/s; o,5o m; 8,0 m/sz

Como v =

2.AforçacentrfpetaédadaporFç=Íl.âc'Portanto,Fc=-
************
16 N (é a força que o fìo exerce sobre o corpo)

3 r Como a massa executa movimento circular uniforme, v =--(em função de 2n, R e Ð.Portanto,
f= Hz.

*********** *
2zRf; = O,64Hz

4¡ O período é T = +, portanto T =

************

= 1,6 s

PROBLEMA I

Um corpo de massa m = 2,0 kg é preso na extrcmi.
dade de um fio de comprimento 0,50 m. A outra
extremidade é presa num pino O conforme ilustra
a figura ao lado. O corpo é posto a girar com
velocidade lincar v = 2,0 m/s. Supondo a mesâ sem

atrito, determinar:

a) a aceleração centrfpcta;
b) a força que o fìo exercc sobre o corpo;

c) a freqüência do movimento;

d) o período do movimento;

e) a velocidade angular do movimento.
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PROBLEMA 2

No problema l, qual seria a intensidade da força centrípeta se a massa ao invés de 2Okg fosæ 4,0kg?

I r A aceleração centrípeta só depende da velocidade e do raio, pois a. = . Portanto, como

a velocidade e o raio permanecem o mesmo, a aceleração centrfpeta continua valendo a. =
*** ****** ***

{; 8,0 m/s'

2 ¡ Portanto, como Fc = m. ac e se a massa é agora m = 4,0kg, então F. N. Quer dizer que

ma¡rtendo a velocidade e o raio da trajetória, se a massa do corpo é duplicada a intensidade da força centrípeta

* **** ** * ** **
32; duplica

PROBLEMA 3

No problema l, qual seria a força centrlpeta necessária para manter a massa em movimento circular
uniforme se a velocidade linear fosse duas vezes maior, isto é, v = 4,0 nr/s e as outras grandezas fossem
mantidas?

1 ¡ Se a velocidade duplica, a aceleração centrfpeta deve (duplicar; quadruplicar) pois a. =' Senão vejamos, ac = _ fir/S.

************
2

quadruplicar; -þ (a velocidade está elevada ao quadrado); 32

2rPortantoaforçacentrípetadeveficar-vezesmaior,porqueaaceteração-.
Portanto, Fc =-N.
* *** ** *** ** *
4; tornou-se 4 vezes maior;64

PROBLEMA 4

Qual seria, no problema l, a intensidade da força centrfpeta se mantidas a massa e a velocidade, porém

com o raio da trajetória circular duas vezes maior? R = I O m.

1 ¡ Se o raio duplicou, a aceleração centrípeta fìcou (duas vezes; quatro vezes) menor, pois o raio está no deno-

m/s2.minador da expressão que defìne a aceleração centrípeta. Vejamos: a,

**** *** *** **
duas vezes; 4,0
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2¡Portänto,seaaccleraçirrfìcou2vezesmenor,ecomoamassacontinuaamcsma,entãoaforçacentrípetadeve
fìcar nìenor. Ëntão. F^ = N

***tft**trttI

duas vezcs: 8,0

PROBLEMA 5

Um objeto cle massu l0 kg nrovc-se enr tnovirnento circular uniforne com treqüêncla f = I 800 rpm e

possui raio R = 2,0 m. Determinar a força centrípcta necessária para mantêJo em movirnento circular

u¡rilbnr¡c.

I ¡ A força centrípeta é deda pela expressãot Fc =--
(ern funçâo da,freqüência e do raio).

f****ti*tÈtr

v2*.T';2¡rRf

2 ¡ Substituindo-sc o valor de v na expressão da força centrfpcta tercmos entÍfo: F" =

*tir**lttrA*

Fco m .,'-F{= n, . ot'*lt 
= m(4n? Rfz)= 4a? ¡nRfz

3 I Portanto, substituindo-se os valorcs, terentos: F. =

tt*****ttlrt

Fc= 7?.000 12 N = 7,1 x 105 N

PROBLEMA 6

Unr corpo de massa 0,20 kg move.se nunra circunferência de raio R = 0,20 m com vel<lcidade angular

constante igual a 4,0 rad/s.

Determin¡¡r:

a) a accleração ccntrípota;

b) a força centrlpcta sobre o corpo.

1 ¡ A aceleração centrípetir é a" = (em função de v e R). ()omo'v =---__-(em funçâo

de <^.¡ e R), então tercnlos, após substituiçã'o convenienie, a" = 

---(em 

função de <^r e R).

***rt*fr******

$, -*, ." = 9#f = û,2R

2 | [,¡¡go, a aceleração centrípeta valerá, äç =--
********ttit

3,2 mlsz

A velocidade linear v =
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3 ¡ Po¡tanto, a força centrfpeta necessária é Fs =

************
Fc = m . ac = 0,20 (kù ' 3,2 (m/s") = 0,64 N

PROBLEMA 7

Um carro de l600kg faz uma crrrva cujo raio ds curvatura ê20m corn velocidade igual a lOm/s. Qual

deve ser a intensidade da força centrfpeta para nnntê-lo na curva? Quem fornece esta força?

I ¡ Pelâ l? L¡i de Newtcrr, se nenhuma força resultante atuar sobre o carro, ele æ deslocará em linha reta. Se o

asfalto que cobro a curve estivesse coberto de óleo, o carro dificilmente conseguiria ¡eahzat a curva com per-

fciçfo. Qual foi a influência do óleo? O óleo elimina praticamente o atrito. Ë o atrito.que mantém o qarro na

cuwa. Ele tcnde deslizar para fora da cuwa e o atr¡to atua no sentido contrário, isto é, tende a puxalo para o

(É; Não é) o atrito quem fornece a força centrfpeta necesúr¡a para o

cavo f'¿zer a ourva.

*******t****
centro da curva; É

2 ¡ Portanto, como Fat = Fc, a intensÍdade da força de atrito é

************

Fat = F. = [ 6oo(kd . (1$Û*# 
= 8,oX lo3 N

PROBLBMA 8

Admita que a Terra fosse uma esfera perfeita. Qual soria a velocidade de um satélite artificial, cuja órbita

fosse próxima da superffcie da Torra (R = 6,4 X 106 m[ Supor nula a resislôncia do ar.

I ¡ Para que o satélite execute movimento circular (é; não é) necesário gue sobrc ele atue uma força centrfpeta.

******t***'**
é

2. 
^ 

ûorça contrfpeta sobre o satélite está dirigida pam o-
**r******t*
¿entro da Terra.

3 o Para que o Mtélite permaneça em órbita é necessário então que alguém exerça osta força. A Tena (atrai; não

atrai) o setélÍte para o seu centro. Portanto, a força responsável pela força centrfpota sobre o satélite é a própria

Terra. Nesse caso o peso do corpo está sendo utilizado como força 

-

*********t**
atrai; centrípeta

N
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4 r Seja m a massa do satélite e g o campo gravitacionalpróximoàsuperflciedaTera.Portantoo pesodosatéliteé

P

************
m.g

6. Jâ vimos, no item 3, que o próprio pæo do satélite pode funcionar como força centrlpeta. Portanto, Fc = 

-

(em fungão da massa e da gavidade).

************
mg

6 r Como Fc =-
************
mv2

(em função de m; v e R).

R

7 ! Então, mg = . [ogo, y =

************
mf ../ñ?
R tY¡\Þ

8r Substituindo*e os valores R=6,4X 106me g= lON/þ teremosv= .

************

= 7,9X ld m/s, isto é, perto do 28500km/h

I I Então, se rocê lançar uma pedra horizontalmente com velocidade do 28 500 km/h o supondo nula a resistência

do ar, a pedra entrará om órbíta ao redor da Terra, próximo da superffcie. Mas isto não oco¡re na realidade devido
ao do ar, que dissipa energia.

t***********
atrito ou resistência

1 r A força centrfpeta sobre a massa m, quando ela estiver passando pelo ponto A, é dada por F" =

-(em 

termos de m, ï¡ e R).

***********

+, onde va é a velocidade no ponto A

PROBLEIIA 9

LIm pêndulo de comprimento L = 80 cm e massa

m = 0,20 þ, é abandonado do ponto P conforme
ilust¡a o esquema. Determinar, admitindo.se que a

energia mecânica se conserve:

a) a força centrlpeta sobre a massa m quando ela

estiver passando pelo ponto A;
b) a intensidade da força que traciona o fio quando

a ¡nassa estirær passando por A.

p

h= 4O
I

A
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2 t Para se determinar a velocidade da masa no ponto A devemos aplicar a Iæi da Conservação da Energia Mecância,
pois o problema admite o atrito desprezível. Os pontos a serem considerados são P e A. Portanto, a energia
mecânica no ponto P é igual à

***********
energia mecânica no ponto A

3 r Quando o pêndulo está em P, podemos escrever E = 

- 

.l

***********

mghp; t ^"',

4 ¡ Para o ponto A podemos escrever E =

5 ¡ Portanto, rnghp + j mvþ =

+

;vP=

P FR= F"

A

v¡= l6-m/s

** ******+***

mghn; * ^ûo

+

mghe; * ^"^

6 ¡ Os valores das grandezas são: m = iB= l0N/kg;hp=
hA =- e v¡ = ? (nossa incógnita).

************
0,20 kg; 030 m; 0 (repouso); 0 (nfvel de referência)

7 ¡ Substituindo-se os valores na expressão do item 5, teremos: v¡ =

************
rÆ m/s = 2r/T mls

8 r Portanto, a força centrfpeta sobre a massa no ponto A é Fç = 

-N.

** **********
2,0 N

I r Na fìgura ao lado está ilustrada a passagem da massa

m pelo ponto 4.. Já vimos que a força centrfpeta
(é; não é) a força resultante sobre a massa, e que

ela atua para o centro da curva. Para determinarmos
a força que traciona o fio devemos determinâr antes

as forças que atuam sobre a massa, pois a resultante

************

já sabemos que vale 

- 

N

** ***** * ** **
é;2,0
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10 t Na fìgura ao lado tenros o pêndulo passando pelo

ponto A. A Terra (exerce; não exerce) força sobre

a massa pcndular. Esta força (é; não C) o peso. Por-

tanto, a Terra puxa vcrticalmente para baixo, com

uma forca P =

tt******.t***

P

A

P= mg

P
-+
T

A

+
P

resulta da solna vetorial da tração îe do peso

N

excrce; é; mg

11 c Mas o peso não é a única força queatuanopêndulo,
porque o fìo també¡n exerce uma força dirigida para

cima. Portanto, o fio (puxa; não puxa) a massa m
para cima. O valor dessa força é igual ao da força
que traciona 

,o 
fìo. A força I d"u. ser mais intensa

que o peso P, pois já vimos que rìo ponto A a força
resultantc, que é a fbrça ccntrípeta, atua para cima.
O vetor I representa a força do fìo s<¡bre â massa.

t3 . [¡so, it1=

************
puxa.

12 ¡ 4 força resultante é igral a força centrípeta, mas a força resultante

P; como elas sño opostas, a intensidade da rcsultante será: l.'¡ =
**i*********

T;P

************
'r;mg

14 . Substitui¡xlo-sc os valores teremos: T =
*******Jr****

2-T- 2 dor¡de T=4,0N

15 I Portanto, no ponto Aa forçacentrfpetaé Fc =-- Ne a forçaquc traciona o fìo éT=
************
2,0 N; 49 N
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PROBLEMA IO
B

Um corpo ds massa m = 0,20 kg é amarrado na

extremidade de um fio de comprimcnto 1,6 m e é

posto a girar rtum plano vcrtical, cottto indica a

figura ao lado. Ao passar pelo ponto A, a massa

possui a velocidade indicada na fìgura. Desprezando-se

o atrito, determinar:

a) a velocidade do corpo ao passar pelo ponto B;

b) a fcrrça centrípeta sobte o corpo ao passar pelo

ponto B;

c) o valor da força que traciona o lìo quando o

corpo estiver p'assando pelo ponto B.

A
vA =@n/s

I r O sistema é ideal. Então podemos calcular a velocidade do coipo em B aplicando a L¡i da Conscrvação de

Energia. Portanto. Es = E6 ou -f mvfr + mghu =-*
**********t*

* *"îri mglr4

2 ¡ Os valores tlas grandczas são: m = iltn =

hg= o v¡ = ? (nossa incógnita).

******t*i***

0,20 kg; l0 N/kg; .,Æõ'- m/s; 0 (nívet de referê¡rcia): 3,2 nt (duas vezes o cornprimct¡to do fìo, isto é, o diâ-

mctro da trajetória.)

3 r Substituindo-se os valores teremos vg =

***r***t****
4,0 m/s

4 . Portanto, rro ponto lì a força celrtrípeta é Fs =

***r*******t
2,0

5 ¡ Portanto, a força resultante sobre a massa m rlo ponto B é F¡
(para baixo; pata cima).

*****t ******

2,0 N (força centrípeta); para baixo (isto é, para o centro da ctrrva)
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6 r [àrâ se determinar a força que ttaciona o fio, deve-

mos identificar as forças que atuam sobre a massa

no ponto B. Já sabemos que a força rosultante vale

N e atua para þairc; cima).

As forgs que atuam soh¡e a ma$a são:

a) o peso mg (indique no gráfico);
b) a forg T e¡rprcida pelo fio (indique no gáfico).

************
20; baixo; fe

t:
T

7 t l¡lgo, no ponto B, as forças Ëu î*ao
Fc =-(em termos de F
*t**********

m
vg= d0

B

o

d¡rigidas para baixo. Como a força centrfpeta é a força resrltante, então
r f). gtn módulo, teremos Fc =.-.

T + Ët f * P (soma pois ambas atuam no mesmo sentido)

T= N.

9 r Nas condigões do problema, a força que traciona o fio é zero; isto sþifica que o próprio peso do corpo é quem
fornece a força centrfpet¿ necessária para faeer a curva. Para uma rrclocidade maior que 49 m/s, a forga que
kaciona o fio deve ser (igual; diferentQ de zero.

******** ****
dlferente

I ¡ O niovin¡ento da ¡nass¡r m é circular, pois sr¡e trajetórÍa corre,sponde a uma ci¡cunferêncía de raio R =-
Quando a nrassa estiver passando por B, a força resultante sobre ela é a forga_
***** *******
29 m;centrtpeta

PROBLEMA TI

Um pequeno bloco de massa m = 0,l0kg é abando-

nado a partir do repouso no ponto A, conforme
ilustra a figura. O bloco dasliza sobro a superffcie

cilfndrica de ¡aio R = 2,0 m. Quando o bloco estiver
pasando pelo ponto mais baixo, determinar, srpondo
o sistema sem atrito:
a) a força contrfpeta sobre m;
b) a reação da superffcte sobre o bloco.

A

=fi

a
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2 ¡ Para detormlnar a forga centrfpeta sobre a massa no ponto B, é necessário determinar a sua

Como o sistema é sem atrito, então 84 = Eg ou + 

-= - 

+

************

rælocidade; mghn; +rmshs; *
3 r os valores das grandezas slo: m =-; g =-; hA =-; hB =-

vA =-€ vg = ? (nosa incóPita).

************
0,10 þ; l0 N/kg; 29 m; 0; 0;

4 r substitu¡ndo-se os valoræ tefemos vB =-.
************
lÆ'm/s

5 r Portanto, a força centrlpeta sobre a massar quando ela estiver pasando por B é F" = N e está

orientada para o-.
************
29 N; centro da curva

¡AopassarpelopontoB,aforçaresultantesobreoblocovale-Neestáorientada(paracima;para
baixo). Neste ponto, o bloco (conrprimo; não comprime) a superflcie para baixo.

************
2O N; para oima; comprime

7 ¡ Se o bloco, ao passar por B, comprÍme a superffcie para baixo, então a superflcie reage e (empuna; não empura)
o bloco oara

:t***********

empuna;cimå

(3? IÆi de Newton - Açãs e Reaçâ'o)

I r Vamos simbolizar a reação da stperffcie sobre o

bloco com a letra N. Na figura ao lado, dæenhe o
vetor corfespondente à reação N. No bloco, além da

reação da superffcie, age ainda a forga gravitacional,

isto é, o pcso.dp corpo. Desenhe também esta forf,t.

************
.+ -'(N maior que P porque a resultante é para cima)

+
trl

vg

9 r Portanto, a força resultante sobre o bloco é F¡ =
************
N-P

A

us= 1ffiÍút a

-+
P

zø

(em termos dos módulos N e P).
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'10 ¡ Como a forçacentrípeta = força resultante, tem-se gue Fc = N - p; logo, N =
Nervtc¡lts.

************
N = Fc * P = l,Q + 0,1 x l0 = 3,0

11 rOpesodoblocoriP=-Newtonseareaçãodasuperfícienoponlol]éN=--_Nervtons.
O rcsultado most¡'a que o bloco sofre da superfície uma fbrça cquivalentc a 3 vczes o seu peso c a força resul-
tante sobre o l¡loco é I.'¡ = F. =--- Ncwtons.

****i***t***

1,0; 3,0; 2,0

PROBLEMA 12

Um carro atinge unra descida e no potrto mais baixo
sua velocidade ó 144 k¡n/h. Sendo 200m o raio de

curv.ltura rro ponto nrais baixo, qual é a reação do

assento sobre o nrotorista cuja massa é, m = 70 kg?

Admitir g = l0N/kg.

R= 2fi) m

144 km/h

1 e Neste ponto o motorista possui velocidade v =_.- m/s, igual à velocicladc do carro, c faz uma curva
cujo raio é R =_-__- rn.

****r*******
40; 200

2¡Portanto,sobrcomotoristaatuaunìaforçaresultantequeéigualåforça---
Logo, F¡¡ =

***i********

ccntrípeta; F¡ = F" = + = 56oN

3 ¡ Esta força resuita¡lte cstá dirigida para (baixo; cina). isto é, no caso, para o centro dc curvatura.

************
c¡¡na

4 r Para se determinar a reação do assento do carro
sobre o moto¡'ista, devemos identilìcar as forças que

atuam sobre ele. Já sabemos que a resulta¡rte vale

N e atua para--
*****i***t **

560 N; cima

5 r As duas forças que atuam sobre o ntolorista são:

a) o seu prôprio prro Ê
b) a reação N do assento.

No desenho ao ladoresquematize tais forças.

h
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*****i*t**tr*

6 c Portanto, a força resultarìte é 56C N =_.--.- 
-(cm 

tornìos tlos m<ídulos de N e P)

************
5ó0=N-P

73 lrlgo,N=

**********t*

I 260 N; 700 N

3 r Portanto. o assento irá enrpurrar o motorist¿l para o ce¡ìtro da crtrva coln força d¡r N, isto é,

com forç!ì quase duas vezes mais i¡ttcnse (luc o setl próprio peso.

************
I 260N

OUESTEIES DE ESTUDO

^s 
questiics de cstudo apresentadas a seguir têm por objcti,ro que você verifìque a sua fh¡ência c¡tanto ao

entendimentc do assu¡rto qrre acabou de cstudar. Verificará qÌre não ó rtecessiirio mais que algults nrintttos para isso.

Sc cnco¡rtrar difìculdade em alguma (¡uestão, vocô poclerá verificar a rcsposta exnta voltando ao tcxto.

1 r É rtatural que um objeto isolaclo nlova-sc em trajetória ct¡rva'l Expli<¡ue.

2 ¡ O que diz a lI [.ei de Nervton?

3 r Quanclo um objeto clcscreve unl nrovimento cilcular presc !ìa cxtremidadc de um fio, cste cxerce força sobrc cr

objeto? lixplic¡uc.

4 r Em qtre sentido c direçäo attra csta força?

5 r O clue aco¡rtcce quando o fio se rompe? 0 objcto corìtirìua ent trajetória circt¡la.r?

6 r Qual nome quc se dá à ibrça çe manténr urn objcto ern movinlento circtrlar?

7 r Um objeto potle fazer tlma curva se a força rcsulta¡tte sobrc ele é nula?

g r Qual o signilìcado do tcrmo centrlpeta?

g r Qual é a dircçÍio e o sc¡rtitlo de ação da força celttrÍpeta?

10 ¡ A força ccrrtrípera é a forca resulta¡lte sobre urn objeto ent ¡n<¡vi¡¡¡ento circular unif<¡rnte?

l1 ¡ Uru oirjeto em ¡¡rovimento t:ircul¡r uniibrme est¡í em e<¡rilÍbrio? lìxpliquc.

l2 ¡ Co¡nr¡ sc dc¡ronlilra a aceleraçõo restrltirnte nurn objeto eln movintc¡rto circular unifornle'J Qual característica

da vclocidadc ilnóflulo, ilircção ou s:ntido) cleve variar para apitrecer esta aceleraçíio?

13 ¡ Urn objctu enr ¡r¡ovirnento circular unifbrme est¡i aceleratlo? Iixpliqttc.

14 ¡ O que é aceleraçâo centrípeta?

15 r Quaf é a fuução <la força ce¡rtríDeta? r\rrnlerlral a vclor:i<iacle liltear? il'todificar a direçÍio tlc ntovittrento?

Ë
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16 ' Qual é a expressão matemática que define a aceleração centrípeta? Idcntifiquc cada etemento desta expressão.

17 r Qual é a e;<pressão da força centrfpeta? Idcntilìcar os elementos da expressão.

18 ¡ No sl qual é a unidade de aceleração centrfpeta? E <le força centrÍpeta?

19 r A aceleração centrípeta e aceleração angular represcntam a mesma coisa? Qu¿rl a diferença entre elas?

29 r Qual a diferença entre aceleração linear e aceleração centrípeta?

21 r Qual delas, accleração linear ou centrípeta, aparece por causa da mudança na direção da velocidade? eual delas
aparece por causa do aumento ou diminuição do valor da velocidade?

22 I Quando você gira uma pedra presa num fìo, quem fornece a força centrípeta necess¡íria para manter a pedra
em movimento circular?

23 I Quando um carro faz uma curva numa cstrada construída num plano horizontal, quem fornece a força centrípeta
para tal? Explique.

24 t De quanto aumenta a força centrípcta quando a massa é triplicada e as outras grandezas permanecem constantes?

25 ¡ Por quanto fica aumenlada a força centrípeta se somentc a velocidade triplicar?

26 r Por quanto fica modificada a força centrípeta se o raio de curvatura duplicar?

27 ' A força centrípeta sobre um objeto valc 40 N. Quando valerií a força centrípeta se a velocidade é s<i ela
quadruplicar'l

28 ¡ Para um satélite c¡n nlovimento circular ao redor da Terra, qucnr fornecc a força centrípeta neccssária?

Âpós isso, você deve estar apto para:

a. descrever, em tcrmos dc força, a condição para que u¡lì corpo exccutc nlovimcnto circular
b' iclentifìcar e detcrminar o valor da força que manténr um corpo cnr movimcnto circular.
c. calcular aceleração ccntrípeta.
d. resolver problenras propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Qual é a aceleração centrfpeta de um corpo que, com velocidade linear de l0 m/s, gira numa circunferência de
raio 2,0 m?

2 r Qual é a força centrlpeta necessária para manter um corpo de massa m = 3,0 kg movendo-se em MCU numa
circunferência de raio 2,0 m, com velocidade linear de 4,0 m/s?

3rAforçacentrípetanecessáriaparamanterumobjetodemassal0kgnumacurvaderaioR=4,0méde4000N.
Com que velocidade o corpo faz a curva'l

4 ¡ Um corpo de massa 5,0 kg preso numa das extremidades de um fio é posto a girar num plano horizontal numa
trajetória circular de raio 50 cm. Se a velocidade linear do objeto é l0 m/s, qual é a força centrípeta necessária
para mantêJo em movimento? Qual a intensidadc da força que traciona o fio?

5 ¡ A força máxima que um fìo pode suportar, sem se romper, tem intensidade igual a 40 N. eual é a máxima ve-
locidade linear que se pode imprimir a uma massa de 1,0 kg presa na extremidade do fìo e posta a girar numa
circunferência de raio igual a 0,40 m?
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6 r Um corpo de massa m executa movimento circular uniforme de raio R e velocidadc angular <^r. Exprimir cm

função de c^¡ c de R:

a) a velocidade linear v;

b) a aceleração centrlpeta a";

c) a força centrlpeta F..

7 ¡ Uma partícula de massa 2,0 kg move-sQ ern MCU de freqü6ncia igual a 50 hertz.. Sc o raio da trajetória é

R = 2,0 m, qual é a força centrípeta necessária para manler o movimento?

8 ¡ Um carro faz uma curva de raio R = 100 rn com velocidade de72knlh. Sendo I 000 kg a ntitssit do carro, qual é

a intensidade da força de atrito entrc os pneus e o pavimento? Qual d a intensid¿rde cla força centrípeta?

9 ¡ Uma pedra de massa 0,20kggira e¡n MCU num plano horizontal. O raio da trajetória é R = l0¡n c unla volta

completa é. realizada em 5,0 s.

a) Qual ó o valor da vclocidade linear?

b) Qual é a intensidade da força resultante sobre a pcdra? Qual a sua direçûo c sentido?

c) Qual é a intensidade da força centrípeta?

10 r Um elótron (rn = 9,0 X l0-3t kg) movimenta-se corn vclocidade lincar constalllc valcnclo (r,2E X lC a In/s e ó

forçado il se mover ao longo de uma lrajetória circular, pela aplicação de unl canìpo ntagnético. $ç o pe¡íor.o

de revolução é 2,0X l0-2 s, qual é:

a) o raio da trajetória ao longo da qual cle se move;

b) o valor da força magnética que o nrantém em movimcnlo circtrlar.

Qual é a dircção e o sentido desta força?

11 r Uma partícula alfa (dois prótons e dois nêutros) é apanhada e¡n unr campo magnétic<l que a força a sc rnovcr

cmtrajetóriacircularderaioR=4,0nr.Asuavelocidadcécorìstanteciguala3,l4rn/s.Sea¡lrassadecada
próton é igual a de cada néutron e corresponde a 1,67 X l0-2? kg, calcule:

a) o período de revolução;

b) a força ce!ìtrípeta e a força magnética que a mantém em MCU.

12 ¡ Um objeto cle ¡nassa rn = 0,050kgé rodopiado e¡n unra trajetória circt¡lar deraioR= 0,25mà razãode3 revo'

luções por segttnclo. Calcule:

a) a acclcraçã<l centrípcta do movimento;

b) a força que atunclo sobre o objeto o nlantóm cnl lrajetória circ't¡lar.

13 ¡ O período dc revolução da Lt¡a ao redor da l'erra é de a¡lroximadamcnte 2,0 X 106 s. Â distância ctìtre o celìtro

da Terra c o centro da Lua é cerca de 4,0X 108 nt. Calcule:

a) a intensidade da aceleração centrípeta da Lua;

b) a intensidade da força qrre manténr uma massa 2 000 kg em trajetória idêntica à da Lua.

14 r Um elétron possui massa aproximada de 9,0 X l0-3t kg. Suponha que um elétron descrcva um MCU de raio

R = 0,020 m à vetocidade cle 3,0 X 106 m/s. Calcule:

a) a aceleração centrípeta do movimento do elétron;

b) a força centrípeta sobre o elétron;

c) o período de revolução do elétron.

15 . Um garoto gira uma pedrn de massa 0,75 kg ern uma trajetória circular ltoriz.ontal acima de srra cabcça. Ele

utiliza um fio dc conrprimcnto 1,0 rnetro. Admitindo-se qrrc a pedra gira com velocidadc li¡rcar corlslantc e

igual a 4,0 m/s, calcule:

a) a aceleraçâ'o centrípeta da pedra;

b) o penodo de movimento da pedra;

c) a tração no fìo.
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16 . A força ccntrípcta mí¡ximt quc urn carro de nrassa 800 kg suporta ao fazer uma curva cle raio R = 80 m ó de

3 200 N. Qtnl é a máxirna vclocidadc conr qÌrc o carro, com segurança, porle realiz¿ila? Explique

17 r Um corpo de nlassr¡ m = 2,0 kg rnove-sc e¡n trajetóri¿r circular com frec¡iiôncia constante f = 180 rpm. Senclo

R = 0,20 m o raio da trajetória, dctermirrar a força ccntrÍpeta ¡rccess¿íria para tal.

18 r Unr carro de corrida percorrc uma pista circular de raio igual I 200 nl com vclocidade consttnte v = 30 ur/s.

Scndr: nr = tt00 kg Í¡ massa total deste carro, c¿llculâr:

a) a accleraçâo cerrtrípeta do movirtrcnto;

b) a intcnsicladc da lorça ccntrípet¡¡ que agc nc carro.

19 ¡ Um objeto de massa 0,4C kg rcaliza tun ¡novi¡ncnto circular u¡riforrne com vclocicladc arrgular iguai a l0 rad/s.
Sendo 0.30 ¡n o raio cla trajetória, dcter¡ninar a força cerrtrípeta rreccss¿iria para mantê-lo em lnovi¡nento circular.

20 ¡ Unl corpo tlc lrritssa 2,0 kg clcscreve u¡na circunferôncia de raio 5(l crn sobre u!ìra mesa horizontal, sr¡postatnentc
sem atriti¡. O corpo está antarrado ent umr das extrenridndcs cie umt corrla, errqrrarrto a outra extrenriclade cstá

prcsr nunl prcgo, no centro da ¡ncsa. A vclocidacle angular do movinrento é de 3,0 rad/s. Determinar:
a) a acclcraçio celttrípeta;

b,) a tração na corda.

21 ¡ Observando-sc o nrovimento de u¡nu certa partícula vcrificou-sc que srla accleraçÍio centrípcta cra corìsta¡'ltcntentc
nula. O que se porle afìrrnar cont rcspeito iì trajetória clo movimclrto?

22 t Uma partícula dc nrassa 0.50 kg percorrc lrnì arco

de circunferôncia de raio R - 4,0 nr, conr vclrrcldadc

li¡rcar constante. Considerando quc ern 5,0 s pctcorre

20 nrelros, tlctcr¡nirrc a lntcnsidade cla força celrtrí-
pota.

23 ¡ Um pônclrrltr tlc nlassa nt efetua u¡n MCU ent torncì

do ponto O, crrnforme ilustra a figura uo lado. Esque.

nralize as forças quc ilgem tìil rìtassíì nr c indique a

f..rtçil resulta¡¡tc.

I
I

û

¿?----'l-----,

L=:- rft

o

24 c lima pcssoa segttr¿l em srr¿r n:äo unla corda na ponta clu r¡ual cxiste um balde cheio d'iígua e o fazgirar num plano
vcrtical nurna trajetória circt¡lar de r¡rio I( = 2,0 rn. Coniicterando g = l0 N/kg, deterntinc:
a) a vclocidatlc nrít¡im¿l <¡uc o conjunto deve ter rro polrto ¡nais alto da trajctór¡a para quc a iiguii näo caia:
b) a velocidatle que o conjtutto dcve ter no ponto ¡nais baixo cla tmjetória para qrrc no ponto rnais alto, a veloci-

dude scja aquela calculada no itcnr a.

25 ¡ U¡n disco circular gira ern torno dc serr eixo enr

rotaçâ'o u¡riibrnrc. Faça um esboço do gráfìco qrre

repr'cscnta como o nlódt¡lo da rcelcraçiÍo de uln
ponlo tlu periferia vitria co¡n o tentpo.

26 . U¡n aviâo re;rliza um "lcropilrg" (veja a lìgura ao Iado)

tlc raio lì = 1.0 knr. Dr:teinrirrc a velocid¡rdc <¡ue ele

deve possuir tr() pollt() nrais alto clc sun trajctóriu para

quc trcss(. l)oDto () piloto näo s<llra aç:iO do irssetìto.

Considcreg- l0rnis?.

--F-..

R

,\ 

\

4
r

\

+'
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27 t l)ma pequena esfera de massa m = 0,1 kB é abando'

nada do repot¡so e desliza sem atrito ao longo da

curva tnostratlt tta fìgura. Determine a velocidade cla

esfera no instantc em quc ela passa pclo ponto C

(sugestão: use conservaçâo da energia mecânica).

28 ¡ Do probtenra anterior, dctcrminc a força centrípeta

sobre a esfera no instante cnl que cla'passa pelo

ponto C.

29 I Qual deve scr a velocidade da partícrrla para qtre llo

ponro D ela comprinta a pista colìl uma força dc

intensidarJç' igral ao scu peso? (lìcferc'se ao trnuncia'

do da questão 27).

3O ¡ para qr¡c no ponto nìais alto cla trajetória a velocidade da partícula seja aquela determinada no problema 29,

qual dcve ser a posição ¿o ¡ronlo A em relação ao solo? Supondo ainda R = I ,0 m ( entrnciado do problema 27)'

RESPOSTAS

l. âc= 50m/s2

2¡ Fc=24N

3r v=40¡n/s

4 . Fu = 1,0 X 103 N

'l'raçã'oT= l,OX l03N

5t v=4,0nr/s

6ra)v=c¿.ll
b) a.' = <¡2 'R
c)F.=m'c¿2R2

Z ¡ Fc = 4,0X lOs N

8 ¡ l:c = lìar = 4,0 X 103 N

9¡a)r'=4.21¡r/s
b) Frì = Fc = 0,32 zr2 N (rrrdial e para o centro)

c) Ir. = 0,3212 N

10¡a)R=2,0X102m
tr) F¡,¡¡g, = 1,8 X lO-23 N

11 t a) T = E.Os

b) F" = t,? X l0-2ó l.¡

12; â) âc = 9r2 nr/s2

b) F. = 0,4512 N

13 ¡ a) àc = 4tt2 X lO-a nr/s2

b) Fc = 0,822 N

14 ¡ a) âc = 4,5 X lola m/s2

b) F" = 4,0X 10-16 N

.) 1' = 4.0 X l0-8 s

A g = 10 N/ko
R=1m

D

5R
R

c

a

solo
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15 r a) ac = 16 m/s2

b)T=-fs
' c) Fc = Tração = l2N

16¡v=8VFm/s;acimadessavelocidadeopavimentonãooferececondiçõesparulaznracurvaeoautode¡apa.
O carro precisaria ficar sob a ação de uma força centrfpeta mais ¡ntensa que 3 200 N. Para isso seria necesário
um atrito maior.

17¡Fc=l4lN
18 ¡ a) ac = 0,?5 m/s2

b) F" = 600N

19¡Fc=l2N
20r a) fu=4,5m/s2

b) Tração = 9,0 N

2l . A trajetória é retilfnea pois em trajetórias curvas a velocidade muda em direção e portanto a aceloragão ce,ntrfpeta
é diferente de zero.

22. Fc = 2,0N

Z3l. ,%
i\t\t\
I +

T

\--------

24. a) v = 2ß mls
b) v = l0m/s

ZE,. to

26rv=100m/s
27t v=¿r,/Tm/s

28¡Fc=8ON
2!ìtv=2141m/s
grrh=3,0m

+
P

t
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sEÇÃo 2 - oUANTIDADE DE MOVIMENTO ANGULAR DE UMA
PARTÍCULA EM MOVIMENTO CIRCULAR

Nesta seção veremos mais uma grandeza dinâmica rclacionada com o movimento angular dos corpos qtte

será muito importante no estudo da rotação dc corpos rígictos. Esta grandeza é a quantidade de movimento angular,

que sirnbolizaremos com a letra L.

A quantidade dc movimento angular eïtá rclacionada tlireta¡nente com a massa do corpo, co¡n a velocidade

angular e com o raio do círculo ao longo do qual o corpo se movimcnta.

I I A fìgura ao lado mostra uma esfera de massa m

que gira em torno de um eixo fixo. A velocidade

angular da esfera

. A sua quantidade de movimento

linear é p =

************
<^r; velocidade linear; mv

2 I Se desejarmos parar o ¡novi¡nento rotatôrio da esfera, verificaremos que a resistência oferccida pela mcsma

é (maior; menor) quânto maior for a sua massa r. Logo, a resistência oferecida pela esfera para detê'la é maior

quanto (maior; menor) a sua quantidade de ¡novime¡rto linear m v.

************
maior; maior

3 r Por outro lado, sc a nìesma massa girar com a mesma velocidade angular, porérn a uma distârlcia do cixo

maior que R (itern l), a cxperiência mostra que a dificuldade e¡n parar o movi¡nento rotatório da esfera é

que no caso do item l.

*****i******

maior

4 r Podemos concluir então que a-.-(mv) e a distância daesfera ao

- 
. tcln algo a ver co¡n a diñculdade (ou facilidade) em parar o movi¡nento de rotação

,-rn ,orno do ar*o.

************
quantidade de movimento; cixo de giro

5r A experiência mostra que a difìculdadeem fazerparar aesferaé odobrÒquandoaquantidade demovimento

linear é dobrada, desde que o raio de giro seja constânte. Da mesma forma, se a quantidade de movimento

linear permanecer inalterada e dobrarmos o raio de g¡ro, a experiência mostra que a dificuldade em fazê'la

parar é dobrada. Isto imptica que a grandeza física que se relaciona com a tendência de ofe¡ecer difìculdade

em parar um movimento rotatôrio (é; não é) proporcional à quantidade de movimento linear p = 

-

c ao raro de giro-.
************
é; mv; R

e v é a-

ß

t

G, = @nstanto

I
¡
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6 r Esta grandeza física que traduz a <lifìculdade ou facilidade em parar ou alterar um movimento rotatôrio é

denominada quantidade de movimento angular. Símbolo: L. Portanto, L é proporcional

e ao 

- 

de giro 

-.

************
quantidade de movimento linear p = mv; raio; R

7.r Da matemática sabe-se que se uma grandeza A é proporcional a B e ao mesmo tentpo a outra C, então A

éproporcionalaoprodutoBC.ComoLéproporcionalapeproporcionalaR,entãoLé--

******:t*****

proporcionai a p. R ou (mv). R (uma vez que p = nrv)

I r A expresão fìnal cla quantidade de movimento attgular L é L = (mu). R ou L = (ern firnção

de pe R). NoSl, m é datloem ,v cm R cnr 

---. 

Logo,

a unidade de L é dado em--.
************
p. R; kg; m/s; m;

kgmt

I ¡ L = (mv). R. Um certo corpo tcm massa m = 2,0kg. tllc é animado de nrovinlcnto circular unifornte dc

raioR=l,2mevelocidadelinearv=5,0m/s.Qualéaquantidadcdcnrovi¡¡re¡ttoangularLdcstccorpo?
************
¡ = (mv). p = (2,0kg X 5,0m/s). (12 m) = 12 kg. nr2/s

10 c Um corpo de massa m = 4,0 kg possui movimento circular unitbrme de raio R = 2,0 m c' possui quantidaclt'

de movimento angular L = 32 kg. m2/s. Qual é a velocidade linear deste corpo?

************

L=¡nv.R dondc
Lv: 

-

' nr.R -- 4,0 rn/s

11 E Um corpo possui quantidade de movimento linear p = 40 kg. nr/s. Em rclação a um eixo cle R = 0,5 rtt,

qual a quantidade de movimento angular deste cor¡ro?

*i**********

L=p.R=2Okg.*t/t

12 r Um objeto move-se ern movimento circular uniformc e ¡rosui quantidadc de ¡novimento li¡lcar p = 2,0 kg. m/s.

Sendo R = 2,0 m o rai<¡ da trajctôria, então a tluantidade de movinrento angular L =

*t******rkt**

L = p. R = 4,0kg.nr2/s

13 ¡ Vejamos agora uma outra situação. Seja unr corpo dc massa m cm movirnento circular de velocid¿de artgular

constante c,¿ e de rai<¡ R. A qualrtidade dc movimento angular dcste corpo ó dacla pela cxpressão L = 

-
(em função tle m, v c R). A expressão c¡ue relaciona velocidadc angular. velocidacle lirtcar e o ràio, num

movimento circular é v =__-- . Portanto, em função de rn, <^r e lì, a quantidade dc movinrc¡tto

angular é L =-.
************
mv.R;v=a)R;¡rtcoR?
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14 r Um certo corpo tem massa 2,0kg. Ele é animado de um movimento circular uniforme de raio l,2m e posstti

velocidadc angular 5,0 rad/s. Calcular a quantidade de movimento angular do corpo.

m= 'ro)=--;R=-;L=
************
L = m<¿R2 = (2,0kg)(5,0rad/s)(I,2 m)2 = l4A kg.m2ls

lS ¡ No item 14, se a velocidade angular for dobrada, o valor de L (será; não será) dobrado. Analise a expressão.

Se <¿ = 15 rad/s, então L =-
************
*râ 43,2 kg. m2/s (a velocidade angular triplicada, L é triplicado)

16 r No item 14, se âpenas o raio for duplicado, isto é, se R = 2.4 m, mantendo as outras grandezas constantes,

então a quantidade de mc¡vimento angular L será (duplicado; quadruplicado). Analise a expressão. Realizando'se

os cálculos teremos L =--.
************
quadruplicado (R está elevado ao quadr:rdo); 57,6 kg. nr2/s

17 r Resumindo: para uma partlcula e¡n movimento circular uniforme, a quantidade de movimento angular pode

ser exprcssa pelas expressões:

L = 

-- 

(em função de v) ou L = 

- 

(em função de ar) onde v é a

;R e Q) -.-.
No Sistema Internacional de Unidades a quantidade de movimento angUlar é expressa por---.
************
(nrv). R; m<^rR2; velocidade linear; raio da trajetória; velocidade angular; $1

OUESTOES DE ESTUDO

I ¡ Duas massas igrrais A e B giram em movimento circular tle raio R com velocidades angulares úùA e cdB, onde

c^le ) r¡g. Qual das duas possui maior quantidade de ¡novimento angular? Qual das duæ oferecerá maior

resistência parâ que o seu movimento seja freado?

2. L difìculdade em fazer parar um objeto em movimento rotatório depende sô da quantidade de movirnento

linear do objeto?

3 r Como é denominada a grandeza flsica relacionada com a difìculdade ou facilidade em frear um movimento

rotatório?

4 r Quanto maior a quantidade de movimento angular de um objeto (maior; menor) a difìculdade em pará'lo.

5 r Qual é o slmbolo da quantidade de movimento angular?

6 r Escreva a expressão da quantidade de movimento angular:

a) em função da quantidade dc movimento linear e do raio;

b) em função da velocidade angrlar, da massa e do raio;

c) em função da velocidade linear, da massa e do raio.

7 ¡ Deduza a unidade da çantidade de movimento angular L no SI.
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8 ¡ Complete:

a) se a velocidade linear v for triplicada, a quantidade de movimento angular L será

b) se o raio de giro for triplicado, mantendo.se mesma velocidade linear v, a quantidade de movimento angular

L será

c) se o raio de giro for triplicado, mantendo-se a mesma velocidade angular @. então L será

d) se o raio de giro for dividido por 2, mantendo a mesma velocidade linear v, então L será

e) se o raio de giro for dividido por 2, mantendo a mesma velocidade angular <^¡ então L será

f) se a velocidade angular for duplicada, marrtendo-se mesmo raio R, L será

g) se a velocidade angular for dividida por 4, mantendo.se o mesmo raio R, L será

Após isso, você deve estar apto para:

a. idcntifìcar grandezas que se relacionam com a clificuldade em fazer parar um nrovi¡nento angular dc unr

corpoi

b. defìnir quantidade de movimento angular;

c. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 ¡ Uma partfcula gira em movimento circular com velocidade angular c,r = 39 radis. O raio de giro é 60 cm e

a massa da partfcula é 500 g.

a) Calcule a sua quantidade de movimento angular;

b) Determine a quantidade de nrovinrento angular da partfcula, suporrdo:

19) com raio de giro 2 vezes rnaior e com mesma velocidade angular c rnassa;

29) com mesmo rai<¡ e velocidade angular, porém com massa duas vczes maior;
3-o) com mesmo raio de giro, porém co¡n velocidade angular duas vezes maior.

2 r Considerando que a Lua tem órbita praticamente circular ao redor da Terra, calcule a sua quantidade de

movimento angular, sabendo-se que a sua massa é 7,35 X tÚ2kg e a distância média entre Lua-Terra seja

3,8 X 105 km. A Lua dá uma volta ao redor da Terra em 27 dias.

3 r Um elétron move-se com velocidade linear constante v = 2¡ X lOam/s. Ele é colocado nurn cíünpo maguético

e realiza um movimento circular de período 2,0 X l0-2s. A ¡nassa do elétron é ln = 9,ll X lO-3rkg.
a) Calcule o raio de giro do elétron;

b) Calcule a quantidade de movimento linear (p);
c) Calcule a quantidade de movimento angular (L);

4 ¡ Ün elétron move-se em trajetória circr¡lar com velocidade angrrlar constante. A aceleração centrípeta é

9,0 X 10am/s2 e o raio de giro é 0,16m. Catcule a quantidade de movimento angular deste elétron.
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S r Uma partfcula de massa m = 0,2 kg move-se em movimento circular de raio 20 cm inicialmente com freqüência

fi = 100/r hertz. Depois de certo tempo, devido a atritos, a freqüência passa a ser f2 = l0hhertz. Detemrinar:

a) a quantidade de movimento angrlar inicial;

b) a quantidade de movimento angular fìnal;

c) a variação da quurtidade de movimento angular neste perfodo de tempo.

6 r Um corpo movc-se em movimento circular uniforme tle raio R = 40 cm e possui velocidade angular ar = 20 rad/s.

Sendo m = 500g a massa do corpo, determinar a sua quantidade de movimento angtlar'em unidadesdoSl.

7r Um corpo possui quantidade de movime¡rto linear p =2}kg.m/s. Se o raio de sua trajetória é R = lom,

determine â sua quantidade de movimento angular.

8 ¡ Urn corpo de massa m = 0,4 kg move-se em clrculo de raio R = 4,0 metros com velocidade angular constante

a = 4r rad/s. Deterntinar:

a) sua quantidade de movimento linear;

b) sua quantidade de movimento angular.

g r Uma massa de 2,0 kg move-se cm círculo de raio R = 0,80 m dando l0 revoluções em cada segundo. Determine

a velocidade lincar do objeto e sua quantidade de movimento angular'

lO r A velocidade linear de um corpo em movimento circutar uniforme vale l0 m/s. Sendo o seu perfocl o T = rl2}
segundo, e nì = 0,5 kg a sua massa, deterrninar:

a) a sua quantidade de movimento linear;

b) a sua quantidade de movime¡tto angular'

RESPOSTAS

1¡ a) L=5,4 x l0-tkgm2/s
b) l-o) L, = 2,16 kgrn2/s; 28) L = 1,08 kgm2/s

3-o) L = l,OEkgm2/s

2t L= ?,3 X l02skgrnz/s

3r a) R = 2,0 X l02m; b) p = 5,? X l0-26kgm/s

c)L=1,lXl0-23kgrn2/s

4¡L=l,7XlO-2ekgm2/s

5 r a) Lo = l,ó kgm2/s; b) L = 1,6 x lo-r kgm2/s

c) AL = ll4 kgnr2/s

6r L= l,6kgm2/s

7 t L = 2,0 X l02kgm2/s

8ú a) þ=6,4 Xzrkgnr/s
b)L= 2,56XrX l0kgm2/s

9¡L=3,2X1r Xlokgnr/s
L=2,56XnX l0kgm2/s

10 ¡ a) p = S,Okgm/s; b) L = 1,25 kgm2/s
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sEçÃo 3 - MOMENTO DE FORçA

Na dinânlica do movimc¡lto retilfneo (FAI-2), a 24 Lei de Newton estabelece a relação entre a força aplica<ía.

a rnass¿r do corpo e a aceleração linear resultante no corpo. Para que u¡n corpo fique sujeito a uma aceleração

lirtear é necessário então a aplicação de urna força resrrltante. Que grandeza é neccssária aplicar a unì corpo para
que ele apresente uma aceleração angular difere¡rte de zero? É o que será definido ao longo desta seção.

1 r Considere unt corpo de ¡nassa m preso a uma haste

rígida pivoteada em O. Para simplifìcação, ad¡niti-
remos que a massa da haste seja desprezível e que

quaisquer formas de atrito sejarn desprezívcis. O

sistema, contbrme mostra o dese¡¡ho ao lado, gira

sobre t¡rna lnesa horizontal com velocidade angular
(constante; variável). Portanto, a rnassa executa um

constante; circular ulrifor¡ne

2 r Se uma força È for aplicada na direção da trajetória
ou perpendicular ao raio, a velocidade linear T cla

nrassa irá aurnentar se a força (concordar; não con-

cordar) co¡n a velocidade L Para retardar¡nos o

¡novi¡nento rotatório devemos aplicar a força Ê no

************

+
v

m

= constsnto

/R
,

0)

-)
F

R V--'

I

concordar; sentido oposto de I

3 r No caso ilustrado no ite¡n 2, a força aplicada (irá; não irá) aurnentar o valor da vclocidadc li¡rear ü c ccrrtsc-

qlientemente o valor da velocidade angular da massa. Quanto rnais tempo a força atuar (maior; menor) será

a variação da velocidade angular ou linear T.

*È**********
irá; maior

4 ¡ Se a força Ë for aplicada a uma distância R/2
perpendicularmente à haste, conforme mostra o

deænho ao lado, a rnassa (irá; não irá) vuiar de

velocidade tanto ängular como linear. A experiência

mostra que se esta força for aplicada durante um
mesmo intervalo de tempo a variação de velocidade

neste caso será duas vezes menor que no caso do

itenr 2. Da mesma forma, se durante o mesmo

intervalo de tenrpo esta força for aplicada num
ponto da haste cuja distância ao eixo de rotação

for 3 vezes menor, então a variação de velocidade

da massa será____
************
irá; três vezes menor
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S r por outro lado, a experiência mostra que se a força Ê for, por exernplo, duplicada, então a variação <lu

velocidade no caso do ite¡n 2 será duas vezes maior, se for aplicada durante um mesmo intewalo de ternpo

Com força duas vezes maior aplicada na metade do raio R, a variação de velocidade. nutll nresmo intewalo

de tenrpo, deverá scr 

-- 

a do caso descrito no item 2.

f(***********

igual (a força é duas vezes maior, mas a distância ao eixo é duas vezes ntenor)

6 ¡ Os exemplos acima evidenciam o fato de que (sonrente o valor da força; somente a distância ao eixo do

ponto de aplicação da força; tanto a distância ao eixo como o valor da força) são irnportantes na variação

do movinrento rotatório de uma tnassa ao redor de um eixo.

************
tanto a distância ao eixo cÖmo o valor da força

7 ¡ No item 4 vimos que quando uma mesma força é aplicada a uma distância nlenor, em relação ao eixo de

rotação, durante um mes¡no intervalo cle tempo, a variação de velocidade protluzida será (nraior;; menor).

Portauto, podernos tlizer que ta¡nbém a variação da quantidade de movi¡nento angular L da massa é me¡ror.

l***********

menor

g r podemos dizer então que as grandezas físicas envolvidas na variação da quantidacte de movimento angular

de uma rnassa etn movimento rotâtÓrio sño--- e a

************
força; distância do ponto de aplicaçâb desta força ao eixo de rotação.

g . Utna força F terá então maior poder de rotação, isto é, produz u¡¡ra maior variação na quantidade de

nrovimento angrtar de uma mâssa, quanto maior for sua intcnsidade c quanto (mais distante; mais prôxfuna)

ela for aplicada ao eixo de rotação.

************
mais distante

10 r Comparando as situações tnostradas nos itens 2 e 4, podemos afirmar que no caso do itetn 4, o poder de

rotação da forga (é; não é) ntenor que ¡ro caso do item 2.

************
é

ll r A graudeza que mede o poder de rotaçio de uma força é denominada de momento da força' Nfatematica¡rleltte

ela é definida por:

Mo¡nento da Força ¡ = (distância ao eixo) X força

Simbolicamente: r = R.F
Observando-se as figuras anteriores, as direções da força e da distância R (são: nio são) perpendiculares entre si.

************
são

12. ¡ = R. F. Esta expressão representa o-. O momento da força é a grandeza

física relecionada com o----de rotação tla força. Quanto maior o morllento da força

(nraior; menor) serii a variação da quantidade de nrovi¡ne¡ito angular da lnassa sujeita a o lnomento.

************
momento da força F; poder; ntaior
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13I r = R.F. Nestaexpressão F representa aintensidade da forçae R adistânciadopontode aplicaçâo

da forga ao eixo de rotação. F e R (são; não são) perpendiculares entre si. A distância R é também

denominada de braço da força F.

************
são

14 I O brago de urna força é a do ponto de aplicação da força
O braço e a força são (paralelas; perpendiculares) entre si.

************
distância; eixo de rotação; perpendiculares

15rNoSistemaInternacionaldeUnidades,aforçaéexpressaem_--eadistânciaRem
Portanto, o momento da lbrça r é cxpresso em

************
Newtons; metros; Newtons X metros (N . m)

16 r O momento de uma força F é também conhecido por torque da força. A palavra torque é de origem inglesa

e significa "qualquer coisa que produz ou tende a produzir uma rotação ou torção". Portanto, guanto maior
o torque ou-de uma , (maior; menor) será a variação da
quantidade de movimento angular do corpo sobre o qual ela atua.

************
momento; força; maior

17.omomentodeumaforçaserázeroseobraçoRdestaforçafbrigr¡ala-.Estasituação
seria aquela em que a força é aplicada no eixo de rotação.

** *** * ****t(*
zefo

18 ¡ Uma força de irltensidade F = 20 N atua sobre um corpo que gira ao redor cte um eixo O. O braço da força
é R = 0,20 m. O morne¡¡to desta força é r =

*** *********
4,0N. m

19 ¡ Se o momento darforça sobre uma partlcula em movimento circular for igual a 4,0N. m, então esta partícula
(irá; nãrr irá) apresentar variação em sua vclocidade linear. A sua velociclade angular bem como a sua quantidade
dc movimento arrgular também sofrerão alterações.

************
irâ

20 r Para gue um objeto permaneça ern movimento circular uniforme, isto é, apresente sempre a mesma velocidade
angular, a mesma velocidade linear e a mesma quantidade de movimento angrlar é necessário que o momento
da força, em relação ao eixo de rotação, seja (zero; diferente de zero).

************
zeto
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2l ¡ Um corpo está enr movimento circular. Possui velocidade linear de módulo sempre igual a 2,0 m/s. O momento

de força sobre o corpo, em relaçâo ao eixo de rotação, é

linear apresenta módulo (constante; variável).

, pois a sua velocidade

********** **
zero; constante

22 t Então se um corpo executa movimento circular variado, isto é, cont aceleração angular diferente de zero,

podemos concluir que o rnomento de força sobre o corpo (é; não é) diferente de zero.

************
ê

23 r A segunda Lei de Newton (F - m a) aplicada ao movirnento linear diz que quand<,t uma força F é aplicada

numa massa m, esta fìca sujeita a urnr aceleração li¡rear a. Situação análoga aco¡rtece no ¡rlovimento circular:

se um rnomento ou torque atua sobre unt corpo em rotação então este fícará sujeito a uma aceleração

(linear; angutar). Uma força F varia a velocidacle linear de urna massa; um torque ou momento de uma força

F varia a----
************
angular; velocidade angular da massa

OUESTÕES DE ESTUDO

1 r A força aplicada a u¡n corpo e a distância ao elro de rotação são irnportantes na variação do movintento

rotatôrio? Explique.

2 r Quais são as granclezas diretanrente e¡rvolvidas na variação da quantitlatle de nlovimento angular?

3 r O que signifìca "poder de rotação"?

4 ¡ O que é momento de força? Expresse'o matenlatica¡uente.

5 I O quc é "braço da força" em rclação ao elro de rotaçño?

6 ¡ A força e o "braço" em relação ao eixo de rotação são perpendict¡lares entre si?

7 c No SI co¡¡ro se exprinte o momento da força?

8 I O que é torque? Torque c ntomento representam a mesma coisa?

g ¡ Ern que caso o momento de força é igual a zero? Quando o braço ê zerc? l)ar um exemplo.

10 r No nrovirne¡rto circular uniforme, quanto valc o torque? Explique.

11 r Se num movimento rotatório cle um corpo a velocidade angular auntenta uniforme¡nerlte, existe torque

atuando sobre o corpo? Explique.

12 ¡ Todas as fbrçæ aplicadas num corpo produzem rotaçño lto corpo? Explique.

Após isso, você deve estar apto para:

a. identifìcar as grandezas ffsicas que estão relacionadas diretarnente com a variação da quantidacle de

rnovimento angular de r¡¡n corpo.

b. defìnir mate¡naticamente o nto¡nento de força.

c. descrever a função do momento ou torque de u¡na força no movimento rotatório de um corpo.

d. resolver problemæ propostos.
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PROBLEMAS A RESOLVER

1 r U¡na barra está articulada em O conforme ilustra a

lìgura ao lado. Uma força F = 200 N atua na ba¡ra

no ponto P. Sendo OP = 20 cn¡ calcule o mo¡nento

da força F em relação ao eixo que passa por O.

2 ¡ Um sólido M pode girar em tortro de um eixo que

passâ por O conformo ilustra a figura ao lado.

Uma força F = 100 N é aplicada em A. Sendo

OA = 5,0 c¡n e OB = 4,0 cm, calcule o torque da

força F em relação ao eixo O.

3 r Uma viga é articulada em O, em torno do qual ela

pode girar. O seu peso próprio é P = l00N e está

aplicado no ponto G. Uma força F = 100 N é

aplicada eln A. Sendo OG = 2,0 m e OA = 3,0 rn,

calcular o motnento de cada força cm relação ao

eixo O.

4 r Um disco, conforme ilustrado na fìgura ao lado,

pode girar em plano vertical ao redor de um eixo
que passa pelo seu centro O. Um corpo de massa

1,0 kg, por meio de unr fìo, é ligadu em B. Sendo
g = l0 N/kg e OB = l0 crn, calcular o torque do
peso ern relação ao eixo O.

5 ¡ No problenra 4, qual seria o momento do peso se

o pino B estivesse a 2,0 cm do eixo O e na mesrna

direção?

6 r No problema 4, $ld seria o momento do peso se

o pino estivesse na periferia do disco (ponto C);
isto é, a uma distância R = 15 cm do centro?

RESPOSTAS

o

-)
P

R = lScm

o

m

1¡
2t
3.

4.
5r
6¡

¡ = 40N.m

r = 4,0N.m

rË = 200N'nr
1Ê = 30oN'm

I = l,ON.m
I =.0,2N.m
r = 1,5N.¡n

+
F

o

F
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CAPíTULO IX

Lei da gravitação universal

Neste ctpítulo você irii estuclar, cle mancira geral, a lei que rcgc a interaçÍio etttre massas: a læi da Gravitação

Unir,ersal. De maneira si¡cinta verernos o lrroclclo planetário e csttrdare¡ttos o citso partictrlar de órbita circular;

dcfìniremos o campo gravitacional; a¡ralisare¡nos a energia nlccânica total, utlot¿uldo o inlinito como nível zero de

energia potcnciirl e vere¡nos que velocitlade unr corpo deve possuir para poder escapar da inflttêllcia do canrpo

g,ravitircional de urn planeta.

Estudarentos ta¡nbénr o ¡rrovi¡¡rento balístic<¡ de uur corpo no carì)po glavitaciortal próxinro à superlicie cln Terra.

OBJETIVOS: Ao terminar o estudo do capftulo, esp€ra-se qu€ o esrudante s6¡a capaz de:

a. descrevor a interação gravitacional entre dois corFos.

b. calcular o caracter¡zar a força gravitacional entre d<¡is corpos.

c. descrever o sistoma planetário e as Leis de Kepler.

d. calcular a força centrfpeta sobrs u¡n planeta ou satélite.

e. calcutar o parfodo e a velocidade orbital de um planeta ou satélite ao redor do centro cle força.

f. concoituar o canrpo gravitacional e definir a stla intensidado.

g. calcular a intensidade do campo gravitacional em um ponto próxirno do centro de força.

h. determinar o poso de um corpo no campo gravitacional'

i. reprosentar o campo gravitacional em terrnos de linhas do força.

i. calcular a energia potonc¡al gravitacional de um c¡orpo com referencial no infinito.

k calcular o trabatho mlnimo para deslocar um corpo no campo gravitacionai.

l. definir e calcular o potencial gravitacionat em um ponto do campo gravitacional.

m. caracterizar suporf fcie eqüipotencial.

n calcular energia rnecânica total cle um crorpo.

o. calcular a velocidade de escape.

p. determinar a energia de ligação.

r. caractoriza¡ velocidade de regimo de um corpo em movimento nas proximidades da Terra'

s. catcr.¡lar o alcance g altura máxirna de um corpo enl ntov¡monto balfstico.

ù resolver problemas propostos.

sEçÃo 1 INTERAçÃO GRAV¡TACIONAL:
A LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

O Sistenra Solar é unr conjunto harnronioso de astros e de outros corpos tlìenores que orbitant ao redor do

Sol. O Sol, ccntro deste uraravilhoso sistenla. atravós da força que trarismite através de nlilhÕes e lrlilltöes de

quilôrnetros de espaço vazio é o res¡ronsiivel por tocltl este mecanisnro preciso que é o Sistcma Solar'

Que tipo tle força é esta que se transntite através do espaço vazio e aciona todos os elementos do Siste¡n:,

Solar? Conro podemos calcular a intcnsidade desta força? A força qtte nrattlént â at¡ìtosfera terreslre presa à'l'erra.

senr a qual não podenros viver, é de nresma natulcza darluela que o Sol exerce sobre os planetas? Se a glavidadc

da Tcrra fosse pequenâ o ar atntosférico seria retido tra superlicic da 'Ielra?

Nesta scção iÍernos analisar a força de giavitação e corno ela pode ser calculada.
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1 ¡ Se procurarmos no dicionário o sinônimo da palavra grave

************
pesado

2 r Qualquer corpo nas proxilnidades da Terra é um grave, isto é, ele é_.__
O corpo é pesado porque a Tera o atrai. Disto sabiam Newton e o pessoal daquela época.

************
pesado

3 I Um corpo é pesado, isto é, é atraído pela Terra deviclo a gravidade da Terra. Á. gravidade é então a propriedade
da Teffa de torna¡ grave, todos os corpos em sua proxfunidade. Todo corpo na proximidade da Terra é um
grave devido à_-..=-_ da Terra.

************
gravidade

4 r U¡na maçã cai em direção à Terra devido

a Terra a torna (pesada; leve).

da Terra; em outras palavras, porque

**tt****rt****

gravidade; pesada

5 r A gravidade da Terra é então a propriedade dc tornar cada corpo um
Um corpo é um grave devido a atração exercida pela Terra.

************
grave

6 r Newton e seus contemporâneos não desconhecianl o fenômeno da gravidade da Terra. Mas este comportamento
ou esta propriedade era atribuído somente a corpos terrestres. Acreditava-se na época que os corpos celestes,
estrelas, os plarretas, a Lua, não sofria¡lr influência da Terra, isto é, não se tornavam grave devido a_.-_

da Terra. Isto cra rløo'ávcl, pois a Lua, os planetas e as estrelas não caiam para a Terra
************
gravidade

7 o Mas a gravidade da Terra, que era aplicada somente a corpos terrestres, foj estendida também para os corpos
celestes. Esta extensão foi posslvel graças ao flsico inglês Isaac Newton. Conta p história que Newton,
observando a queda de unta maçã, admitiu que a mesma força que atrai a maçã para a Terra também poderia
atrâir a Lua. Em outra palavras, â da Terra, que torna pesado um corpo
terrestre, tornaria pesada a Lua, utn corpo celeste. Portanto, Newton ad¡nitir¡ que assim como a Terra a atrai
a maçã, também alrai a Lua segundo uma mesma lei.

************
gravidade

I r A I¿i de Newton de atração entre os corpos, terrestres ou não, foi denominada de Iæi da Gravitação Universal.
Segundo esta lei, cada corpo atrai e é atrafdo por um outro corpo a certa distância entre si. Esta atração
entre corpos é devido à massa de cada corpo. Portanto, duas massas interagem (atraindo-se; repelindo-se)
mrrtuamente.

*****rt******
atraindo-se
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I t A Lei de Newton da Gravitação refere-se, então, à interação entre massas; a força com que uma massa atr¡ri

e é atrafda por unìa outra massa é denominada força gravitacional e a interação é denominada interaçâ<r

gravitacional. O Sol interáge com a Terra, isto é, o Sol (puxa; empurra) a Terra e por sua vez a Terra-
o Sol. Esta interação é denominada a força de atração entrc

eles é chamada .

*********** *
puxa; puxa; interação gravitacional; força gravitacional

10 ¡ Na figura ao lado te¡nos duas massæ r¡t1 e ¡¡12 â

certa distância entre si. Entre as massas existe u¡na

interação-. A massa n:¡

atrai a ffiassâ m2 com uma
+
F ¡ aplicada na ¡nassa (mr; mr).

************
gravitacional; gravitacional; m2

11 I A fiâsSâ m2 (atrai; não atrai) a ffiÍrssâ m¡. A força com que m2 atrai m¡ é

e está aplicada

************
->atrai; F2; m1

12 t mz e m¡ interagem-se gravitacionalmente. Já vimos que enl qualquer interação surge o par de forças denominado

Isto é, se ¡nl aciona rD2 conì força F¡, ffi2 rêage e

aciona ñ1 coñt força F2. Portanto, F1 e F2 (constituenr; não constitr¡em) o par de forças de ação e reação.

************
ação; reação; constituem

13 ¡ Se F¡ e F2 constituem o par de forças ação e reação, então elas são opostas, estão aplicadas ent corpos

diferentes e (possuem; não possuem) a mesma intensidade.

************
possuem

14 r Se uma massa nl¡ puxâ com força de lON uma outra ñâssâ rrì2 a urna certa distância, então m2 puxará

15¡

16¡

************
rn¡ com força de l0 N

A Terra atrai para o seu centro todos os homens, pedras, cÍuros, etc. Por sua vez, estes objetos (atraem;

não atraem) a Terra. A força com que a Terra e estes objetos se interagem possuem a mesma intensidade,

mas então, porque os objetos caem e a Terra permanece i¡nóvel? A Terra parece não sentir a influência dessa

força porque a sua m¿ìssa é muito grande comparada com a dos objetos acima citados.

************
atraem

Se a Terra plrxa um corpo de massa iOkg corn força de 100N, este corpo puxará a Terra com força de

IOON.Aaceleraçãomáximadocorpoéa=+=l0m/s2.SendoamassadaTerraM=6X1024kg,então
aaceleraçãomáximadaTerra,nestainteração,éa?-,:
** ** ** ** ** **
= 17 X l0-2am/s2

m ñ2I
->
F2 Fr
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17 ¡ Pelos cálculos do item anterior, podemos verificar que praticamente a Terra não "sente" a ação da força com <¡uc

o corpo a puxa, isto porque a massa da Terra

*******t***i

muito grande

18 r A lci que define a intensidade da força de atração gravitacional entre dois corpos foi estabelecida por Newlon.
e matematicamente é expressa por:

G. mr. mrr= - dt.--
ondem¡€rn2sãoasmassasdoscorposqueinteragem;déadistânciaentreeleseGéumaconstantedeno-
minada constante universal de gravita$o. Analisando esta lei podcmos dizer que a i¡rtensidade da força
de gravitação é (inversamente; diretamente) proporcional ao produto das massas ût¡. m2! e (inversamente;

diretarnente) ¡rroporcional ao quadrado da distância entre elas.

************
diretamente; i¡rversanrente

19 I Se a força gravitacional cntrc duas nrassas é diretamente proporcional ao produto das ¡nassas, então quanto

maior a nrassa tle um objeto (nraior; nenor) será a intensidade da força.

*****ìt*t****

maior

20 ¡ A força de atração gravitacional é inversame¡rte proporcir¡nal ao quadrado da distância entre as massas que

interagenr entre si. Portanto. quanto maior a distáncia entre as rnâssas, (maior; menor) será a intensidade da

força.

************
nìcnor

21 r Na expressão matemática que clefìne ¡ intensidade da força gravitacional entre duas massas quaisquer, G é

uma constântc de¡ro¡ninada e o seu valor é

G = 6,6'1 . lO-¡t (ncrvtor¡s)(n¡ctr9s)2. no Sistema lnternacional de U¡¡idades.
(quilogranrls)"

*t*********t

consta¡ìte universal de gravitação

22 e Um corpo A de massa 100 kg está a uma distância de 2.0 m de um outro corpo B de massa 50 kg. Calcule
a intelrsidade da força de atração gravitacional entre as nrâssas.

************

F = 6.6?. lg-tt N'm2
'kÉ '{'ffi9-= 

8.3X ro'sN

23 r Suponha aSora que no exercício do item 22 a massa do corpo B fosse 2 vezes maior, isto é, m = l0O kg.

Qual seria a intensidade da força gravitacional, mantido constanle os outros dados?

**********r*
F = 16,7 X t0-8 N
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24 ¡ Compare as respostas dos itens 22 e 23. Pode¡nos afìrmar quc quando uma das nrassas é duplicada a intensidade

da força é também

***********'*
duolicada

25 ¡ Admita agora gue no problema do item 22 a nasa do corpo B fosse duas vezes mettor, isto é, 25 kg. Qual

scria a inte¡lsidade <la força de otração gravitacional, mantido constantes os outlos dados?

,r**** t'* t * ** *

F= ,ZXl0-6N

2lì ¡ Com relação a rcsposta do item 22, poclemos afìrmar que quando uma das massas tornai-se duas vezes menor,

a intensidade da força será__
*** ** ** *****
duas vezes mer¡or

27 ¡ Seguindo a linha de raciocfnio podemos dizer que se a rnassa do corpo A fossc 3 vezes maior, a intensidade

da força de atragão gravitacicnal entre os corpos scria Íi =---
*{**********
24,9 X 10-8 N (três vezes rrraior)

28 r Ad¡nita agora que a distância entre os corpos A e B do ite¡n 22 fosse d -- 1,0m. isto é, duas vezes menor

Qual seria entdo a intensidade da força?

*t'***rk******

F e 33,2 X l0-8 N

æ r Co¡npare esta resposta conì a do itenr 22. Potle¡nos afirnmr gue a força é---_-_.-vez.es maior.

Quando a distância é duas vezes menor a força aumenta de quatro vez,es. Isto acontece por quc a inlensidade

da força gravltacional é (diretrmente; inversamente) proporcionai ao qraelrado da distáncia.

i.*********å.*

4; invcrsanrcntc

30rAdmitaagoraqueadistânciaæja2vezesmaior.istoé,d=4,0m.AinlensidadedaforçaseriaF=--

t(***********

= 2.1 X l0-8 N (quatro vezes nrenor)

3Í n Scp,uindo o mesnto raciocínic¡, sc a distância entre os corpos do itern 22 for 3 vezes ntaior, isto é, d - 6,0 ¡tt,

então a força serii- (rnaior; metror). lsto é, lì =

**t **** *** **

9 vezes; rnenor; * 0.9? X lC-8 N

32 r Para o caso de corpos de geonctria conhecida, como por exemplo uma esfcra, a distâ¡lcia r/ deve ser medida

corn relação ao ccntro da esfera. Se quizermos deternlinar a força de irrteração gravitacionai cntt'e a Terra e

a Lua, devenlos r¡redir a dlstância entre o

da l¡ra.

da Terla e o
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* ***********
centro; centro

33rRcsolva:amassadaTerraéM=6Xl024kgeoseuraioécercade6lX106metros.Comqueforça
gravitacional um corpo de massa l0 kg puxaria a Terra?

************
p= G.M.m _ 6,67X10-rrX6X_1024X10 =g,g.xl0,N' d" (6,4 X 106)2

OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você verifique a sua fluência quanto ao

entendimento do assunto que acabou de estudar. Verificará que não é necessário mais que alguns minutos para isso.

Se encontrar difìculdade em alguma questão, você poderá verifìcar a resposta exata voltando ao texto.

1¡

2.
3r

4¡

5r

.6¡

7e

8r

9¡

10¡

11 B

12.

Qual o signifìcado da palavra grave?

Por que um corpo é pesado?

A gravidade da Terra torna todos os corpos pesados. Isto acontece porque a Terra exerce força sobre os

corpos. Como se denomina esta força?

Como é denominada a interação entre massas?

Na interação gravitacional as forças são de atração ou repulsão?

Caracterize a força de atração gravitacional, isto é, dê a direção, o sentido, o ponto de aplicação e a expressão

que defìne o seu valor

Se a Terra puxa um corpo, este puxa a Terra. As forças possuem a mesma intensidade. Por que então

observamos que somente o corpo se movimenta?

Dar a expressão que defìne a intensidade da força gravitacional entre dois objetos. Caracterizæ os elementos

desta expressão.

Qual é o valor e a unidade da constante G? Como ela é denominada?

A força gravitacional é diretamente ou invenamente proporcionat ao produto das mæsæ? E com relação a

distância, como se dá a proporcionalidade entre intensidade de força e distância?

Em corpos sólidos como esferas, de onde se deve medir a distância entre as massas?

Quem estabeleceu a Læi da Gravitação Universal?

Apôs isso, você deve estar apto para:

a. descrever a interação gravitacional entre dois corpos.

b. caracterizar a força gravitacional na interação cntrc dois corpos, quanto a dircção, sentido, aplicação e valor

c. resolver problemas propostos
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PROBLEMAS A RESOLVER

1r Dois corpos, mr = l00kg e m2 = 400kg, encontram-se a 10 metros entre si, Calcular a força de atraçâo

gravitacional:

a) de m1 sobre m2;

b) de m2 sobre m¡;

c) faça um diagrama e identifìque estas forças.

2rQualasuarespostaaositensaebdoproblemal,seadistânciafosseiguala5,0metros'

3 ¡ Um objeto de massa l0kg encontra-se a lOcm de um outro de massa 50kg. Determine a intensidade da

força gravitacional entre os corpos.

4 r Um satélite artificial encontra-se a 3,6 X 106 metros acima da superflcie daTerra e possui massa m = 500k9.

Sendo a Terra esférica de raio R = 6,4 X lOóm e possuindo massa M = 6 X l02akg, determine a intensidade

da força de atração entre eles. Faça um desenho esquernático e identifìque tais forças.

5 ¡ O centro da Lua dista do centro da Terra de 3,8 X 108m. A massa da Lua é.rn = 7,4X lÚ2 kg. Calcule:

a) a intensidade da força de atração da Terra sobre a Lua;

b) a intensidade da força de atração da Lua sobre a Terra.

6rOcentrodaTerradistadocentrodoSoll,5XlOt¡m.SendoamassadoSoliguala2Xl030kg,calcule:
a) a força com que o Sol puxa a Terra;

b) a força com que a Terra puxa o Sol.

7 ¡ Um satélite artifìcial da Terra possui órbita circular de raio 8 000 km, medido a partir do centro da Terra.

Sendo m = 200 kg a massa deste satélite, determinar a força com que o satélite solicita ou puxa a Terra e

a força com que a Terra puxa o satélite.

8 ¡ Duas esferas estão separadas de l0 cm, medido de centro a centro. Se nr¡ = 20 kg e mz = 40 kg são as massas

destæ esferas, calcule a força de atração gravitacional entre elas. Faça esqucma.

9 ¡ Duas csferas, uma de ffiasSâ rll¡ = l0 kg c outra de massa trìz = 5,0 kg, estão separadas de l0 ¡n, medido de

centro a centro.

a) Calcule a força de atração gravitacional sobre cada massa.

b) Qual seria a sua resposta se a distância fosse de 5,0 metros?

c) E se a distância fosse de 20 mctros?

10 ¡ No problema 9, qual seria a intensidade da força de atração gravitacional entre as esferas, se a distância fosse

lOm e In2 = lQ¡ti

11 r No problema 9, qual seria a força de atração sobre a esfera de ffiâsSâ m¡ = lOkg se a outra fosse substituída

por uma dc 2,5 kg mantida a mesma distância?

12 r Na figura ao lado, F2 é a força gravitacional da

mæsa A sobre a mæsa C, , È, é u força gravitacional

da massa A sobre a massaB. Sendo Fr = 4 X 10-6N
€ Fz = 3 X 10-6 N, detenninar, construindo o dia-

.grama vetorial:

a) a força de C sobre A;

b) a força de B sobre A;
c) a força gravitacional resultante sobre A.

->
F.

-<-cA'!'-l-
(no"
i
I
I

i

,i*
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13¡ Duas rnassas nr¡ = ¡¡, = l03kg estão seParadas de

20 m. Veja a fìg. ao lado. A que distância de nt1

deve¡nos colocar r¡nra mass¡t m dc, I kg para que

tanto nt¡ conto tIì¿ atraia m corn força dc lnes¡na

intensid¡rde'l

Ø Ø
mt m2

14 r Construa unr gráfìco cartesiano da força que a Terra exerce sobre uma massa de I kg em função da distância

desta ¡¡rassa ao ce¡ttro da Terra. Sugestão: dar valores a d = l0 X 106; 20 X 106; 30 X l0é, etc.

RESPOSTAS

1 r a) Ft x 2,7 X !0'8ìI
b) F2 = 2,7 X l0-8 N

ml 12r Fc.,3xio-6N A

Ð
F2

2 ¡ As forgas scriam 4 vezes rnaior,

ist<¡ é, ccrca tl. l0-8N

3¡ F=3,3X10-6It

4. M

I; tiDì2

-oFl

Í:=?.Xl03ll
5¡a)F1'=2xl02o¡'I

b)F1,=2Xl02oN
6 . a) Fs = 36 X t02t li (aplicada na Terra)

b) F1 = 36 X l02r N (aplioadn nc Sol)

/n$=1250¡¡
8. F i: 5,3 X l06N

g . â) F îÉ 3,3 X 10-rr ll
b) tr = 13,3 x 10-1't¡
c) F = 0,83 X l0-rrN

lo. F = 6,'l X lo-rrll
11 rF=1,?Xl0-rrN¡

mm¿
- --- ---- --Þ{-.-- -.-------a

Fr F2

G. m2. m

ao4
como F¡ = Fz (condição do problema), então

d. ^'. Á =Wdondex=lcm.

F Fnt
--------+-

13¡
ml
o-

14¡
4

o,2E

x 1o-€ N FR - 5x 10-6 N

d m)

e F2

x

F{NI

10 x î06 40 x 106

sEçÃo 2 - MODELO PLANET'ÁR|O

Sc você contemplitr o céu numa noite clara, sem nuvens, yerl¡ uma infìnidade de pontos lumi¡tosos: sãr¡ as

estrclas, as galítxias, os planctas, c talvez, cometas. Esses corpor celestcs, a distâncias enorlnes - bilhões e bilirões

de quilônretros dr lcrra -- tônt aguçado a curiosidade dos homens através da história da Huruanidadc.

Nós vivemos no plancta Te¡¡a. 0 planeta Tcrra faz parte de urrt sistema constitufdo por urna estrela - o Sol -
e os planctas c¡ue orbitarn ao redor dele. Estc sistema é o Sistema Solar.

O Sistenra Solar, por sua vcz, é cornponente de um sistenra de estrelas (talvez. outros sistemas solales),

dcno¡rúna<to Galixia. ,ñ galii,ria na qual se acha <¡ Sistenra Strlar é dcno¡ninada Vla-Lrictea ou rìoss¡¡ galáxia. r1 ¡naior

parte tlas cstrelas quc obscrvamo$ no céu pertenccnr à \îa-'Láctea.

100



No Univcrso existcnr cerca de 100 bilhões de galáxias semelhantes rì nossa c iniilldávcl r¡í¡nlero dc estrcl¡s
c ¡rrovavclrnente tle sistenras solarcs sc¡nelhantes âo tìosso.

l{esta scção, cicscreveremos apenas algurrs nspt:ctos irnportantes clo nosso Sistel¡la Solar. l'ara aeuclcs dc

curiosidade nuis aguçacia. conviclanr<¡s a clesvcndar o véu qr¡c cobrc o nlistério do Universo, collsuhando unl livro
nrais profundo que trate exclusivàntente de Astroltomia.

A _ MODELOS DO S¡STEMA SOLAR

Sistcma Geocéntrico

Um dos nrimeiros modelos planctários dc ¡rosso sistcl¡la solar foi cstabclecido

¡lor Ptolorneu. um rrraternático, gcográfo, astrônorno e filósof<r grego do séc. II
a,C. Na ópoca ern quc vivcu, conhecia-se 7 cor¡ros cclcstcs dcnon¡i¡rados planetas.

O tcr¡no planeta significa "viajarrtc" c foi aplicado aos astros cu.ias posiçóes varianr corn o fcnìpo c¡ìr relação às

cstrclas, tlue ¡rraticartìcnte parccetrr fìxas no Univelso. f)esta forrna, os "¡rlanetas" cor¡llecictos na época dc Ptololncr¡

f;rârìl: o Srrl, a Lua, lvfcrcririo, Vônus, Marte, Jripitcr c Satur¡ro. Â¡rarcrrtcrncnle, todos csscs "planetas" giravarn ao

rcdor da lerra. O sistc¡na solar ptolclnraico, colocava a 'lerra no ccnlrr¡ do sistcnla c os planctas girando ao sou

redor. Este ntodelo planetário satisfez as observações dr¡rante nririto tenrpo e foi accito durantc aproximadarnente

l5 sócr¡los. lvlas no decorrcr do tcnrpo. cot)ì o ní¡¡llero crescentc de observaçõcs accrca das trajctórias dos planctas,

cste ¡nodclo gcocêntlico nìostreu-se ¡nrrito corntllicado.

Sistenur Heliocêntrico

Â conr¡:lexiclade das trajclórias dos plalrelas, qualrtlo referirlos à Terra, exigiu

irrna sinrplifìcaçã'o no ¡nodeltl planctário, Novo modelo ressurgiu conr Nicolau

Copérnico, astrônonro polonôs nascido em 1473. Ncstc ¡noclclo, as trajetórias

dos planctrs sâo circularcs ao rcdor do Sol. O Sol foi colocado ¡:o cenlro <ío Sistcnla Solar c a sinr¡rlicidade e

suaviclacle do ¡novimento circular st¡bstituiu a colnplexidade das órbitas qrrarrdo refcridas à 'Icna. O sistcma de

Co¡lérnlco foi dcnonlinado Heliocêntrico.

O ccrnflito destes dois motlelos estinrulou os astrôno¡nos à obscn'ações nrais prccisas, e a invelrçõo do tclcs-

cópio, por Galilco Galilei em l609, colaborou baslantc para cstn finali<ladc. O¡¡tros planctas foram serrdo dcsccrbertos.

Em 1781, Willian Herschel descobriu Urano, o 79 planeta a partir do Sol. Pcgucnos planetas ou astcróides foram

descobertos crrtrc as órbitas de N{arte e Júpiter. O plancta Netr¡no aumcntou a fanrflia: Âdams e l¡vcrricr, inde-

¡rcndentcnrcnte, previram a sua existôncia rnatetnaticamcnte na análise da irregularidade da órbita de Urano. Enr

1930, o últinro plarteta rlo Sistema Solar, Plutâo, foi localizado, também conr sua existôncia prcvista tco¡ica¡nente

B_OSISTEMASOLAR

A figura seguinte representa o Sistenta Solar fora de escala. É o ¡nodclo de Copórnico do Sistc¡na Solar, h<>je

accito por todos os astrônomos e cicntistas.

A Te¡ra possui um satéljtc natural: a Lua, que gira ao redor da Tcrra com pcrfodo prôximo de 30 dias.

Muitos outros planetas possuern satélites naturais: Netuno possui 2; Uralro, 5; Saturno, 9; Júpiter, 12 e Mane, 2.

AIóm dos planctas, asteróides e satélites, iazenr ¡rarte do sistema solar os nlelec¡ritos c os comctas, que no tempo

de Galilec erarìr considcrarlos couro fenôment¡s at¡nosféricos.

O Sistc¡na Solar cnco¡rtra-se isolado rìo espaço dentro dc llossa galáxia. Il dc¡ltro do sistcnta solar, cada

planeta cucontra-se tanrbé¡n praticarrrentc isolado r¡nl do oì.¡tro, scparado por clistâncias qttc fogent a ordcm dc

grandezus das distâncias cotidianas por nós farniliarcs. ¡\ Terra distancja-se do Sol ccrca <lc I50 milhões tle c¡uilô-

nlctros: 150 nrilhoes ,Je quilônrctros cle espaço vazio.
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Vônus

Mart6

Júpiter

Saturno

Urano
Netuno

Plutão

C - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS

As distâncias entre os corpos celestes são imensas. Em geral utilizam-se duas unidades de medidas astronômicas:

unidade astronômica, simbolizada por U.4., e ano-luz.

Umaunidadeastronômica(1 U.A)correspondeàdistânciamédiaentreaTerraeosol,istoé, I U.A= 150. 106

metros (150 milhões de quilômetros). Desta forma, a distância do último planeta, Plutão, ao Sol é cercade40U.A,

isto é, 40 X 150 X l06m = 60 X 108m.

Um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo correspondente a I ano.

Sendoc=3XlOem/savelocidadedaluzeÂt=3l,5X106sotempo,emsegundos,delano,entãoadistância
perconida pela luz em I ano será Ad = c. At = 95. lOrsm (no vácuo).

Admite-se que a nossa galáxia tenha um diâmetro de cerca de 100 anos-luz isto é, 95 . 10r? m. Se isto for

verdadeiro, cabem alinhados no diâmetro de nossa galáxia cerca de 8 X 10E sistemas solares idênticos ao nosso.

Cada planeta revolve ou orbita em torno do Sol e ao mesmo apresenta um movimento de rotação ao redor

de seu próprio eixo. Cada planeta apresenta então um movimento de translação simultâneo com movimento de

rotaçâo. O movimento de translação ao redor do Sol obedece às Leis de Kepler, que veremos mais adiante.

Os planos das órbitas de cada planeta praticamente se coincidem, com excessão da órbita de Plutão, que é

bastante inclinada em relação às outræ. A fìgura abaixo esquematiza estes planos.

Júpiter
Mercúrio

Marte

Plutão

V6nus
Netuno
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O período de revolução da Terra ao ¡edor do Sol constitui o que conhecemos por ano terrestre, isto é, em

cada ano a Tena completa uma volta ao redor do Sol. Mercúrio, que é o planeta mais prôximo do Sol, realiza

uma volta completa em cada 88 dias terrestres e apresenta um tempo de rotação ao redor de seu próprio eixo

igual a 88 dias. O tempo de revolução ao redor do Sol e o tempo de rotação ao ¡edor de seu próprio eixo coincide¡n

para Mercúrio. Esta ê a razão pela qual Mercúrio apresenta sempre a mes¡na face virada para o Sol. O mesmo

ocorre com a Lua: o seu perfodo de rotação é igual ao de revolução ao redor da Terra. Desta forma a Lua apresenta

sempre a mesma face virada para a Terra. A situação é semelhante a esta: coloque uma cadeira no centro da sala

e dê uma volta em torno dela, sempre olhando para a cadeira. Depois de uma volta completa o seu corpo terá

dado uma rotação completa ao redor de seu próprio eixo.

ALGUMAS GRANDEZAS DO SISTEMA SOLAR

O quadro acima sintetiza diversas características físicas dos planetas. Por exentplo, o planeta Júpiter tem

perfodo de revolução ou orbital igtral 11,86 anos terrestres e dá t¡ma volta cotnpleta ao redor de seu eixo

em 10 horas. Na sua superfície a gravidade vale quase 25 N/kg e a velocidade de escape, na su¡lcrflície, é cerca

de 60 X l03m/s, isto é, para lançarmos para fora do campo de influência gravitacional de Júpiter, t¡m corpo

qualquer, é necessário lançá-lo co¡n esta velocidade. Você verá esta parte mais adiante.

D - AS LEIS DE KEPLER DO MOVIMENTO PLANETARIO

Tycho Brahe, astrônomo dinamarquês, nasceu ern 1546. Catalogou as posições de milhares de estrelas e dos

planetas. Johannes Kepler, nascido em 1571, aluno de Tycho Brahe, analisando os dados colhidos pelo seu ntestre,

buscou encontra¡ um sistelna nlatemático que representasse o sistema plänetário, isto é, tentou construir uma

cinemática do movi¡nento planetário.

A sua busca não foi em vão. O resultado de serr trabalho se consubstancia nas suas 3 leis:

l? Lei de Kepler:

(lei das órbitas)

Os planetas descrevem órbitas elíp-

ticas. Em um dos focos está o Sol.

Planeta

27 diasLua 1,73,44 x r0ó0,0?4 x r 024 2,4 X l03

2 x t0æ'25 <liasSol 1400 x t06

l,l x l0?4?25059s0 X l0e39,64Plutâo 8,1s,9 x 106 7Xto3

lo4 X lo2415,8 horas164,84530 x l0e30,2Netuno 25 X lo3t3,'t44,2 x 106

10,8 horas 4?,ls x I0ó8?,s x r02484,012890 x l0e19,25U¡ano 22,t x 10310,3

120 x 1065?l x 102410,2 horas29,51430 x 10e9,51Saturno 35,4 x 10310,4

tgto X loøl0 horasl1,86?80 x loe5,2Júpitcr 24,9r41,4 x r0ó s9,5 x 103

24,6 horasl,88228 x 10el,52Ma¡te ó,7 x 1060,65 x 1024 s X lo33;l

24 horas1,00150 x 10e t2,6x 1066Xloã1,0Terra I 1,2 x r(,39,8

245 dias
retrógrado0,615 8,s12,3 x r064,9 x tOA108 x 10e0,72Vênus 10,2 x r03

= 0,33 x 1024È 88 dias=0,241se,Tx roe
U.A
0,39Mercúrio = 4,3 x t03- 3,8ì 4,8 x 106

massa
(kg)

período de
rotação

período de
revolução
(anos tcr.)

distância
média ao

Sol

Corpo
Celcstc

vclocidade
de escape

(m/s)

gavidade
superf.
(N/kc)

diâmetro
médio

(m)
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24 lßi de Kepler

(lei das áreas)

34 Lei de Kepler:
(lei dos períodos)

O raio vetor que une o planeta ao

Sol clescreve árcas iguais em inter-

valos cle tempos igrais.

.Á,rea (l) = Área ('2) = Ãrea (3),

desde que AIAB - Atçp = Atg¡

A

E

D

Os cubos das distâncias rnédias de quaisquer clois planetas ao redor do Sol estão entre si assinr

como os quadrados de seus períodos de revolução: Simbolicamente:

Ri-Tî
R;rl

onde Rt é n distância n:édia do planeta I ao Sol e R, a do planeta 2. Tr s o perfodo de
revolução do planeta I ao rêdor do Sol e T, c perfodo do plarreta 2.

Pelo que você teu e observou, as Leis de l(epler nada dizcm sobre as forças que mantêm os planetas em

suas órbitas. Kepler simplesrnente descreveu quantitativamente os movimentos obselarJos dos planetas. Não fez

nenhuma consideração teórica.

Isaac Newton, nascido ent 1642, rer¡nindo os ¡nodelos de Copérnico, Kepler e outros, construiu a dinâmica

do movimento planetário. A Gravitação Universal cue voce estudou na seção I deste capítulo constitui a força

çe faz com gue os planetas descrevam órbitas ao redor do Sol que obedecem às leis de Kcpler.

OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seg:.rir têm por objetivo que você mesmo verifìque a sua fluência
quanto ao entenclirnento d<¡ assnntc que acabou de estudar. Verificarrl que não é ¡¡ccessário mais quc alguns minutos

¡rara isso. Se encontrar difìculdade enr alguma questão, você poderá verifìcar a resposta exata voltando ao texto.

1r
2.
3.
4.
5r
6r
7.
8.
9r

10¡
11 ¡
12t

Qual o nome que se dá ao siste¡na do qual faz parte a Terra?

Em que sistema inaior se encontra o Sistema Solar?

OqueéaVia-Líctea?

Quem estabeleceu o Sistema Geocêntrico? O que significa sistema geocêntrico?

O que quer dizer "planeta"?

Qrrais os planctas conhecidos na época de Ptolomeu?

Descreva o Sistema Heliocêntrico. A quem se deve o estabelecimento deste sistenra?

Qual foi o planeta ciescoberto por Herschel?

O que são asteróides? Onde se localizam?

Descreva o Sistema Solar atual, dando nomes aos seus constituintes mais importantes.

Quantos satélites naturais possui Marte?

Qual é a distâncla entre a Terra e o Sol?

I
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13 | O quc são unidade astronôrnica e anoluz?

14 r Quanto vale u¡¡ra uniriatle astronômica?

15 r Quanto vale um anoluz?

f6 ¡ Relativa¡nente ao plano de ílrbita da 'l'erra, situe os planos das órl¡itas dos outros planetas.

17 r Comctas e meteoritos são componentes do Sistema Solar?

19 n Qtrem foi Tychc Braire? E Johannes Kepler?

19 r Qualrtas são as læis cle Kepler?

20 ø Enr.¡¡rcie cada urna delas.

21 r As L¡is de Kepler dão uma dcscriçã'o cinemática ou dinâmica do movi¡nento planetáno? Iixplique.

22 r Querrr foi o responsável pela descrição dinâmica do movimento planctário?

Apôs isso, você deve estar apto para:

a. descrever o Sistema Geocêntrico.

b. descrcver o Sistema Fleliocêntrico.

c. dar os nomes dos planetas que compõem o Sistema Solar.

d. descrever as l¿is de Kepler do nrovimento planctário.

sEÇÃo 3 - rrrovrMENTo PLANETÃR|O EM ÓnBlre C¡RCULAR

Na scção I vimos a força de interação gravitacional entre rluas rnassas quaisqtrer e, na seção 2, vimos unra

breve descrição rlo sistenra planetário.

Nesta seção irelrros analisar alguns aspectos do ¡novime¡rto planetário cm órbita circular' Que tipo de

aceleração ou força mantém um planeta giranclo em órbita circular ao redor do Sol? Que tipo tle força ou

aceleração fìca sujeito r¡m satélite artifìcial de órbita circr¡lar ao redor da Terra? Como ¡ndelnos detenninar a

velocidade orbital ou linear da Terra ao rcdor do Sol? Unr satélitc em órbita circular ao reCor da Terra a '.rnra

determinada distància do centro do globo tenestre pocle ter qualquer vclopidade orbital? Colno podctnos detcrrninar

o perlodu de rnovimento de um s¿télite artificial? Todas estas perguntas podem ser rcspondidas se você estudar

co;n aiento esta seção.

Para efeitos Cidáticos esta seção lbi dividida ern 2 partes: na parte A estudatemos a força e aceleragão

resultante sobre um planeta ou satélite artificial em órbita circular, e na parte B, deterninaremos a sua velocidade

orl¡ital e perforio.

A _ FORçA E ACELERAçÃO RESULTANTE SOBRE UM PLANETA OU SATÉL¡TE

1 r A fìgura ao lado representa um planeta rle ntassâ rr,

em seu movir¡rento orbital ao ¡edor do--.
A trajetória (é; não é) elíptica. O sol ocupa urn

dos

** * *** *** ** *
Sol; é; focos

rtl
Planota

,(\
o

I
I
I

soL I
t
I
,

.(\
o

M

da elipse.
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2 I O Sol (atra! não atrai) o planeta com forga F6 = e (é; não é) atrafdo pelo
planeta com força de mesma intensidade e direção, porém de sentido

************
G.M. matra; a- ; é; oposto

3 I No sistema planetário, o Sol (repræentâ; não repreænta) o centro de atragito ou centro de forças do sistema.
O Sol interage gavitacionalmente com cada planeta e nesta interagão a força com que o Sol solicita cada
planeta dirige+e para o

************
repreænta; Sol (ou e¿ntro de atração ou contro de forga do sistema)

I r lbxa facilidade de nossas considerações e cálculos
iniciais admitamos que as trajetérias elfpücæ sejam

aproximadamente circulares, de forma que possa-

mos conside¡ar o movimento planotário @mo se

fossem

************
circulares.

5 ¡ A força que o Sol exerce sobre o planota (é; não é) central, isto é, dirige-se Bara centro de forças.
*rt**********
é

6 r Portanto, a finica forga que o planeta recebe, na interação Sol-planota, é a força gravitacional do Sol sobre
o planeta. Varms desprezar a força de interação dos planetas entre si. Co¡no a força exercida pelo Sol sobre
o planeta é central, então ela (será; não sere perpendicular à sua trajetóda.

************
será

7 t A' forg gravítaclonal do Sol sobre cad¿ planeta, na interação planeta-Sol, (conespondo; não conesponde)
portanto à força cenuípeta sobre o planota.

************
corresponde

I r Lo8o, a força gavitacional do Sol sobre cada planeta, sendo centrfpeta (dirigida para o centro; dirigida para
fora {o gtro)' atuará somente no sentido de desviar a tnjetória do planeta, tornando.a curvilfnea, no caso,
circular. . Portanto' o módulo da velocid¡de linear ou o¡bital do planota (permanecerá; não permanecerá)
constante. Então, se conside¡armos circula¡ a trqietória do planeta, este executard um movimento cÍrcular
(uniforme; não uniforme).

************
dirigida para o centro; permanocerá; uniforme

m
-t- -----

lñG
r*\ -lrG

åffi3
M

I

I
t
I,

f
I
t
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I ¡ Portanto, um planeta de massa m em movimento

circular de raio R ao redor do Sol e com velocidade

orbital v sofre a ação de uma força gravitacional

de módulo F6 = 

-

Esta força ( é; nâo é) central.

************
G.M.m

épz

10 r A força centrípeta sobre o planeta (é; não é) igual à força gravitacional do Sol sobre o planeta. Portanto'

a força sobre o planeta pode ser determinada aplicando a Iæi de Gravitação de Newton, isto é, F6 = 

-ou pela força centrfPeta, isto é, FC =

************
. G.M.m m.v2Á. __w'pz'R

11 r A aceleração resultante sobre um corpo dirþ-se senrpre segundo a direção e sentido da força. No planeta

em órbita circular, a força sobre o planeta (é; não é) centrípeta, isto é, central. Portanto a aceleração sobre

o planeta será 

-

************
é; centrfpeta ou central

12 r Segundo a 24 Lei de Newton, F = m. a. Portanto, a =

************

13 r Logo, a aceleração sobre o planeta, que é centrípeta, pode ser expressa por ac =

(em função de G; M; R).

************
G.M.m

pz

m¡z

14 r portanto, a aceleração sobre o planeta (depende; não depende) de sua massa. A aceleração sobre o planeta

depende da massa do Sol, da constante de gravitação universal e da

************
não depende; distância do planeta ao sol

iS ¡ A aceleração do ptaneta também pode ser expressa a partir da força centrfpeta. Portanto, ac = 

-

em

************
m. V2

R ,r

F
m

G.M

t

,?
I
I
I

I
\

I
t
t
I
I
,

soL
M

ac
m R

funçãodeveR).
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16 r Sintetizando: se admiiirlnos o movimento planetário coln órbita circular, sobre cada plalreta atuará ulna
força centrfpcta que (é; não é) igrral à força gravitacional d<¡ Sol sobrc o planeta. Esta força pode ser expressa
por:

lenr função ln, v e R)
(em função de G, M, rn e R)

A aceleração resultante sobre o planeta pode ser exprcssa por

*** ****** ** *

Fc=
FG=

C.M.m C.M, fÍt. Y29rR 'R2 pz
_t_
R

PROBT.EMAS RESOLVIDOS

1 . U vimos que a força ccntrfpeta sobre cada planeta é igual a 

--_rt* * **i * *** **

força de atração gravitacional do Scl sobre o planeta

2 r Portanto, se determinarmos a força gravitacional estarenlos ,Jeterminando a

Fç=Fç=
** ***** * ** * *

força centrfpeta. Logo

G.M.m--_=
R2

3 r A aceleração do planeta Tcrra será dada por

,*** ********
3.6 X t022

6 X 1024

6,67 x l0-rr. z x tO!:øxtúo 
= 3,6 X 1022N_---trso 

x lst¡r

Fa= -=rn

FROBLEIìI.À T

m
Ad¡nita oue R Terra tenha órbita circular ao redor

do Sol. SenCo M = 2 X 10s kg a urassa rto Sol;

m - 6 X 1024 kg a massa da lcrra, e

R = 150 X lOe rn o raio C¡ órbita Ca Terra, rleter-

minar:

a) a intensidade da força centrípeta;

b) a acelera.cão centrípeta do movimento da Terra.

+
V -)

F
ô I

M
I
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PROBLEMA ?.

O planeta Vênus dista 108 X lOe m do centro do Sol e possui massa igral a 4,9 X 1024 kg. Determine:

a) a força centrÍpeta necessdria par4 mantô-lo em órbita circular ac redor do Sol;

b) a sua'¿elocidade orbital ou linear v.

I ¡ A força centrfpeta = força N.

******'***¡r**

gravitacional;
6,67 X lo-tt X 2 X 1030 X 4,9 X lo24 = 5,6 X 1022 N

(lo8 x loe)2

2 . L aceleração <lo ptaneta (é; nãc é) ccntrfpeta. Portantc, a aceleraçftr pode ser expressa em função da velocidade

orbital e do raio da órbita. a" =

*** *******:t*

3 r A força sobre Vênus, devido ao Sol, vale F = e a. sua massa. é

Portanto sua accleração centrÍpcta vale:

t"¡t** fr****t'**

n'*

5,6 x 1022N; 4,9 x lo24kg; a" = Å = 1,, x l0-2Ë

¿3 r Mas como ac = $ então, v = ---- nt/s.

*****'***rtrt**'

v = ./ã.T' = 35 X 103 m/s

PROBLEMA 3

.G
A Lua possui massa tn = 7,4 X l022kg e gira ac

reclor da Terra em órbita supostarnente circular co¡r'^

raio R = 3,8 X lCÊn¡. Sendo M = 6 X l0?4 kg a

lnæsa dÍ¡ Terra, detcrmi¡¡nr:

a) a força qtre a Terra cxerce sobre a Ltra para

mantê-la em órbita circrúar;

b) a aceleraçio da I,ua ent dircçã.o à Terra,

c) a velocidade or'oital da Lua.

Lua

\
t
I
I
t
I

I
,
I
I
I
\

n
,,

¡nrr{i
M

\/\/
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1 I Existe interação gravitacional entre Tera-Lua. Como no caso do modelo planetário, onde o Sol ocupava o
centro de força do sistema, no movimento da Lua ou qualquer outro satélite artificial ao redor da Terra, o
centro de força é a

************
própria Terra

2 r Portanto, quem supre a Lua de força centrfpeta necesária para o seu movimento circular é a Tena. Portanto,
a força que a Tena exerce sobre a Lua é F =
************

= 2l x loreN = 2,1 x 1020N

3r Sendo m='l ,4 X l022kg a massa da Lua e F=2,1 X 1020N a força centrfpeta sobre ela, então a sua

aceleração terá intensidade a =

************
Fr = * = 2,8X l0-3m/s2

4 r Esta aceleração (é; nâo é) centrfpeta. Portanto ela está dirigida semprc para o centro de força que é a Terra.

************
é

5 r A velocidade orbital da Lua valerá v =
************

\,l.F = 1030nr/s

G. M. m _ 6,67 x lo'tr . 6. lú4.'1,4 x lú2
pz (3,8 X 108)2

2 r F = "' Yf . Esta expressão permiteRZr 
m = massa do satélite,

V=

I r A força centrfpeta sobre o satélite (é; não é) igual a força gravitacional da Terra sobre o satélite.

************
é

calcular a força gravitacional sobre o
lvl =

satélite. Nesta expressão

eRéoraiodaôrbita.
No caso q = (600 km; 6 400 km; 7 000 km).

************

PROBLEMA 4
.---+

Calcular a velocidade linear ou orbital de um satélite

artificial terrcstre de massa 200 kg que gira ao

redor da Terra a uma altura de 600 knr acima dc

sua superffcie. f)ado: raio da Terrâ = 6 400 km

I
I
I
I
\

I
¡
,
t
t
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3r Portanto, F =
************
6,67 x l0-¡r. 6 x 1024. 200

= 1,6 X l03N
(7 ooo x lo3)2

4r A aceleração å qual fìca o satélite sujeito ê a =

***** *******
F = l,6i{_103=8m/s2
m 200

5 r Esta aceleração é (centrfpeta; tangencial).

************
centrlpeta (sempre dirigida parâ o centro de força)

6 I l¡go, a velocidade orbital do satélite é v =

************

væ" = \fsiTlõe = 7,5. lo3m/s

PROBLEMAS A RESOLVER

I r O planeta Marte possui órbita aproximadamente circular ao redor do Sol, a unta distância de 2,3 X 10rr m

e massa m = 0,65 X 1024 kg. Determine:

a) a força gavitacional sobre Marte dcvido ao Sol;

b) a força centrfpeta sobre Marte;

c) a aceleraçõg resrrltante sobre Marte; dar intensidade e direção;

d) a velocidade orbital de Marte.

2rJúpiter dista do Sol cerca de ?80X loem e possui massa m= 1900X 1024kg. Considerando órbita

circular. determine a velocidade orbital de Jripiter ao redor do sol.

3rUmsatéliteartificialdaTerrapossuimassam=500kgeorbitaaumadistânciade8000Xl03metrosdo
centro da ferra. Determine a velocidade orbital dcste satélite.

4¡ Um satélite artifìcial é colocado em órbita lunar. Sendom = 600kg a massa do satélite e R = 4000 X l03m

a órbita deste satélite ao redor da Lua, determine a velocidade orbital, a aceleração e a força centrfpeta sobre

este satélite. Massa da Lua -- 7,4 X 1022 kg.

RESPOSTAS

lra)FC= =l,64Xl02lN
b) Fc = Fç = 1,64 X l02r N

c) a = ac = 2,52 X l0-3m/s2; dirigida de Ma¡te para o Sol

d)v=2,4Xldm/s
2tv=t,3xioam/s
3 r v = 7 X 103m/s

4t v = l,l X 103m/s; a = âc ã 3,1 X l0-lm/s2;
Fs=mas=186N
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B - VELOCIDADE LINEAR ou ORBITAL
PERÍODO

1 r ,á r'irnos que todo corpo em nrovimento circular fìca sujeito a uma força -, isto é,
dirrgidâ para o celttrc do círculo. Nr¡ movimento plarretário, considerando as órbitas circulares, a força
centrlpeta sobre cada planeta ou satélite é igual a força

** ** ********
centrípcta; gravitacional sobrc o plancta ou satéiite

2 r Cada planeta ou satélite em órbita circular a.o redor dc seu centro de força, possui uma aceleração que ê

e nma velocidacle orbital v constante, pois a única força que atua sobrc o
satélite ou planeta dirige-se para o centro de força.

**********t *
centrfpeta

3 ¡ Na parte A desta seção vinros que a aceleração de um planeta ao rerlor do Sol é datla por: ac = 

-

(ern função da veiocidadc orbital e do raio cla órbita).

*t'** ********

4 r Vimos també,m que a aceleração tlo planeta pode ser <tatla por: a. =
(em função dc G, ntassa do Sol e R).

* * ** * rrt'** *t*
G. M

r¡2

5 ¡ Portanto, podemos igualar as duas expressões

t **** ** **t**

v2

R

v2. c.M
R' R2

G r Portanto, * = 
g:#. 

Chncelanrlo R ern cada ¡nembro, teremos:

v2 = 
----

Otl v=

*'*t ** *** r?***

R

7r v = W Esta expressão permite calcular o. velocidadc dr: qualqrrer
planeta ao reCor do Sol. Na expressão, M é a massa tlo (plancta; Sol); R é o
e G é a Constante Universal lde Gr¿vitacão e vale:

(nfimero e unidade).

***.*********
orbital ou llnear; So!; c raio da órbit:¡ do planeta; G,6't X 1g-rr 

N'm2
ks'

Mc /õ';irI 
-----v'R
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g r Esta expressão também é aplicada para se calcular a velociclade orbital de qualquer satélite artificial ao redor

da Terra ou de qualquer outro pianeta. No caso de um satélite artifìcial ao redor da Terra M deve representar

eRo
G (continua; não continua) valendo 6,67 X 10-tl N' nflk*.
************
massa da Terra; raio da órbita do satélite; continua

9 r Quando estudamos o movimento circular uniforme, vimos que a velocidade linear relacionava'se com o

período T e o raio do círculo pcla seguinte expressão: v =

************
2rR

T

10 r Portanto, se quisermos determinar o perÍo do de um planeta ou satólite artificial ao redor de seu respectivo

centro de força, devemos substituir u = # na expressão v =
c.M

R
Substituindo e fazendo os

2rR- @ --jIRT v R t- 
Æt/R

11 rT= 2.r No Sistema Internacional de Unidadcs, isto é, se R for expresso enl

Mem e G = 6,67 x l0-ttN.n"lk*, então o período T será expresso

em

** *** ** * *** *
metros; kg; segundos.

12 j O período T representa o tempo que um planeta leva para dar umavolta completa ao redor do Sol' O período

T (corresponde; não corresponde) ao que denominamos de ano. O período de revolução da Terra ao redor

do Sol é Íùto ou dias.

************
corresponde; l; 365

13r T = Eleve ambos os membros ao quadrado. Terenros

T2=

************
4,*.Í{ 4.12.R3

G.M G. M
R

^ 4.22 . R3
14 | T2 = ffi . A partir desta expressâo podemos determina¡ a 3? L¡i de Kepler: "o cubo da distância

média de quaisquer dois planetas ao Sol estão entre si assim como os quadrados de seus perfodos de revoluçâo".

Sejam os planetâs I e 2, de perlodos e raios respectivamente ig¡ais a T¡, R¡ e Tz, Rz.

Então: Tf =

************
+r2Rf 4n"Ri
TÍ- ' -cM-

2.zr.R_ffi
VR

eTl =
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15 r Portanto,

************

*rú<l

PROBLEMAS RESOLVIDOS

PROBLEMA I

O planeta Marte possui órbita circular (aproximadamente) ao redor do Sol a uma distância de 2,3 X lOtr m.
Sendo M = 2 X lOÐkg a massa do Sol, detenninar a velocidade orbital e o perfodo de revolução de
Marte em torno do Sol.

I ¡ A velocidade linear é dada por v = (em função de G, M e R).

****¡t*******

ri
T:

-ñ Ri
Rtæçm-

/c. M-
VR

2r Porianto, v =._-.--_-m/s.
******:t*****

= 2,4. lOa n/s

3 r O período dc revolução é expresso por T2 =
********** **
4 . zr2. R3

G.M

4 ¡ Portanto, T2 = eT= s.

************
=36XlOras2i=6X10?s

5 I Portanto, Marte dá uma volta completa ao redor do Sol em 6 X l0? s. Vejamos a quantos anos terrestres
corresponde este tempo. Um ano terrestre é igual a 365 dias; cada dia corresponde a 86 400 s, logo I ano
terrestre possui

anos terrestres.

s. Logo, o perfodo de Marte corresponderá a

************
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PROBLEMA 2

Um satélite artificial gira ao redor da Terra a 8. 106 metros do centro da Terra em órbita circular.

Sendo M = 6 X lO2akg a massa da Terra, determine o perlodo e a velocidade orbital do satélite.

I r O perfodo T2 = eavelocidadev=

***tt****** **

4. ¡r2. R3

G.M

2 r Portanto, sendo R = meM= , teremos que o perfodo

f=
************
I X 106m; 6 X lO2akg; 7,1 X l03s = ll8 minutos e 2Q segundos

3r A velocidade orbitat v =

************
=-7Xl03m/'s

PROBLEMAS A RESOLVER

I r Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. A sua órbita possui raio igrral a 59 X lOe metros. Determine o

perfodo e velocidade orbital.

2t A Lua possui massa M =7AX l022kg. Qual o perfodo de um satélite artifìcial que gira ao rèdor do nosso

satélite natural em órbita de raio 5 X 106m?

3¡SuponhaaTerraperfeitamenteesférica,deraioR=63Xl06m.SendoM=6XlO2akgasuamassa,
determine o perfodo de um satélite artifìcial cuja órbita f'osse próxima à superflcie da Terra. Qual deveria

ser a sua velocidade orbital?

RESFOSTAS

1¡T=?,8X106s=90dias;

" = T = 4,8 X l03m/s

2. T = 3,2 X l04s = 8,9 horas

3 ¡ T = 5,1 X l03s = 85 min;

lÇT
\/R

V=
/ñ

\/R = 7,9 X 103 m/s

115



OUESTÕES DE ESTUDO

1 r No sistema planetário, o Sol representa o centro de força?

2 r Na interação planeta-Sof, para onde se dirige a força sobre cada planeta?

3 r A força gravitacional'do Sol sobre cada planeta corresponde a força centrfpeta sobre o planeta?

4 ¡ Considerando movimentos circulares os movimentos dos planetas ao redor do Sol, a força gravitacional do

Sol sobre cada um deles atua no sentido de aumentar a velocidade linear ou orbital? Explique.

5 I Sendo v a velocidade orbital de um planeta ao redor do Sol, a uma distância R, qual a expressão da força

centrípeta sobre o planeta? E em função de G, M, m e R, qual a expressão desta mesma força?

6 ¡ A aceleração centrfpeta sobre cada plâneta é central, isto é, dirigida para o centro. Qual sua expressãc em

função da velocidade orbital e do raio da órbita? A aceleração centrfpeta depende da massa do planeta?

TtEmfunçãodeG,MêR,ondeMéamassadoSoleRoraiodaórbitadeumplaneta,comosedefinea
aceleração desse planeta?

I r Para um satélite artificial ao redor da Terra, identifìque o centro de força.

9 r Qual é o centro de lbrça para um satélite artificial ao redor da Lua?

10 r Deduzir a expressão que defìne o perlodo de um planeta ou satélite ao redor do respectivo centro de força.

11 ¡ Deduzir a 3? Iæi de Kepler (a lei dos períodos).

Após isso, você deve estar apto para:

a,. calcular a força centrfpeta sobre um planeta ou satélite artificial cuja órbita tenha raio R ao redor do

centro de força.

b. calcular o perlodo e a velocidade tangencial de um planeta ou satélite de órbita de raio R ao redor do

centro de força.

c. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOT.VER

1 r Um satélite artificial terrestre possui órbita de raio 6,67 X 106 m. Determinar o módulo e a direção da

aceleração deste satélite. Admitir circular a sua órbita.

2 I Determinar a velocidade orbital do satélite mencionado no problema l.

3 r Determinar o perfodo de revolução do satélite mencionado no problema l.

4 r Um satélite artifìcial possui órbita circular ao redor da Terra de raio 9 X 106 metros. Determine o seu

perfodo e sua velocidade orbital.

5 ¡ Um satélite artifìcial terrestre possui perfodo T = 24 horas. Determine.

a) raio de sua órbita circular;

b) sua velocidade orbital @ado: raiz cúbica de 76 = 4,23).

REsPosrAs srT2= a1l}''
GM

M .,ß¡-.tFft=1 r a = a" = 9 m/s2; para o centro da Terra

2tv=?,7X103m/s
3rT=.5,4X103s
4r T = 8,48 X 103 = 141 min; v = 6,6 X l03m/s

= 4,23 X l0? m

b)v = + = 3000m/s

4tt2
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sEçÃo 4 CAMPO GRAVITACIONAL

Nesta seção irenros desenvolver um conceito importante no estudo dos fenô¡nenos físicos, que é o conceito

de campo gravitacional. Em capítulos seguintes iremos analisar outros tipos de campos como o elétrico e o magnético.

Analisaremos nesta seção o campo gravitacional ao redor da Te¡ra e defìniremos co¡no determinar a intensidade

do campo gravitacional e a sua variação com a distância ao centro da força. Faremos também uma análise do peso

cle um corpo em ter¡nos clo campo gravitacional e a sua natureza vetorial. Estabeleceremos também o conceito de

linhas de forças do cÍxnpo gravitacional que será de importância para o estudo dc campo clétrico e magnético que

você verá em capítulos seguintes.

Esta seÇão foi dividida em 4 partes: na parte A veremos o conceito de campo gravitacional e defìniremos a sua

intensidade; na parte B estudaremos a variação da intensidade do campo gravitacional com a distância ao ce¡rtro de

força, isto é, da massa que cria o cafnpo; na parte C retornaremos, ligeiramente, ao peso de'um corpo nu¡n campo

gravitacional e na parte D, analisaremos o campo gravitacional sob o ponto de vista vetorial e estabeleceremos o

conccito de linhas de força.

A _ CONCEITO DE CAMPO GRAVITACIONAL
O CAMPO GRAVITACIONAL AO REDOR DA TERRA
O INTENSIDADE DE CAMPO GRAVITACIONAL

1 r A figrrra ao lado representa a Terra. Qualquer objeto

ern sua proximidade (é; não é) atraído para ela. Â

furteração entre os objetos e a Terra é deno¡ninada

interação .

A força que a Terra exerce sobre os objetos (depende;

não depende) de meio material, pois a influência

gravitacional se faz sentir em objetos a ¡nilhões de

quilôrnetros de distância, como por exemplo, a Lua.

************
é; gravitaciorral; não depende

2 I l)izemos que a Tcrra, corno centro de força, cria um campo de influôncia gravitacional ao seu redor, pois

c¡ralquer corpo situado no espaço que a rodcia (é; não é) influenciado gravitacional¡nente por ela. A Terra

atrai para o seu centro todos os corpos sitr¡ados ent sua proximitlarle. Este campo de influôncia é denominado

canrpo

************
é; gravitacional

3 r Então, a maçã e a Lua são atraídas pela Terra porquc elas se encontram no campo de influência da Terra,

isto é, no terrcstre.

************
campo gravitacional

4 ¡ () campo gravitacional terrestre é de (atração; repulsão), pois todos os corpos são (atraídos; repelidos) pela Terra.

O carnpo gravitacional não é privilégio da Terra. Na realidade, todos os corpos criam ao seu redor unr campo

gravitacional. A Lua, o Sol, a maçã (criarn; não criam) ao seu redor um ca¡npo gravitacional.

************
atração; atraídos; criarn,

F

sobre
do campo_ .--:
a mass¡t
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5 r A Terra e todos os planetas situam-se no carnpo gravitacional criado pelo A Lua gira no campo

gravitacional criado pela . No primeiro caso o centro de força gravitacional é o e

no segundo, a- .

************
Sol;' Terra; Sol; Terra

6 ¡ Nós não percebemos a intensidade do campo gravitacional ao redor de uma maçã devido ao fato de sua massa

ser muito pequena. A Terra, em virtude de possuir grande (massa; volume) cria um carnpo gravitacional cuja

intensidade (é; não é) perceptível pelos orgãos sensoriais humanos.

************
massa; é

7 t A intensidade do campo gravitacional criado por um centro de força glavitacional é defìnida como sendo igral

a intensidade da força gravitacional (Fç) com que um corpo é atraído, dividido pela massa.m deste corpo.

RepresentaremosaintensidadedocamPogravitacionalpelaletrag.Então,8=-(emfunçãode
F6 e m).

************

I ¡ Portanto, se quisermos deterninar a intensidade do campo gravitacional em um ponto P do espaço que rodeia

a Terra devemos colocar neste ponto um corpo de massa m (evidentemente bem menor que a da Terra)

medir a intensidade da força de atração gravitacional da Terra sobre a massa e (dividir;multiplicar) a intensidade

da força Fc pela-do corpo.,U'

************
dividir; massa m

g ¡ g = þ No SI a forea Fr: é expressa em-e a massa m emenì'v

gravitacional será expresso em-.
************
N; kg; N/kg

. Portanto, o campo

10 ¡ Vamos supor que a força gravitacional sobre um corpo de massa fn =2,0k9 vale F6 = 18 N. Então o campo

gravitacional neste ponto valerâ g =

************
9,0 N/kg

11 r g = * Desta expressão podemos cleduzir a expressão que nos per¡nite calcular a intensidade da força

gravitacional em função do campo gavitacional e da massa. Esta expressão é: Fç =

************
m.g

12 r Comumente, a ibrça gravitacional F6 é denominada peso. Portanto, se a força gravitacional sobre uln corpo

é de 10N, então dizemos que o peso deste corpo é P =-.
************
l0N

FG

m
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13E

14t

15r

lqr

Portanto, a expressão do peso de um corpo (á visto no FAI-I) é P = 

-, 

isto é, o peso de um corpu

(é; não é) igral a intensidade da força gravitacional sobre ele.

************
m'g; é

O produto da massa de um corpo pela intensidade do campo gravitacional denomina'se do corpo.

Então, se o cilmpo gravitacional em um ponto X do espaço valer g = 8,0 N/kg, o peso de um corpo de massa

m = 5,0 kg colocado neste ponto pesará P 3 

-.

************
peso; 40N

O peso de um corpo de massa 20 kg em um certo ponto X, é de 190 N. O campo gravitacional no ponto X

terá intensidade g =

************
9,5 N/kg

Se no ponto X,.do item 16, colocarmos agora, um corpo de massa m = l0 kg, a intensidade da força gravitacional

sobre o corpo será F6 = 

- 

.

************
95N

17 r O campo gravitacional em um ponto nâo depende do corpo colocado no potìto. Ele depende da massa que

ocltpa o centro de força gravitacional, isto é, cla massa que cria o campo gravitaciortal. Se esse ponto estiver

próximo da Terra, o carnpo gravitacional neste ponto dependerá da-da Terra. Se o ponto consi-

derado estiver próximo da Lua, o câmpo gravitacional dependerá da 

- 

.

*.t**********
massa; massa da Lua

OUESTÕES DE ESTUDO

1 r Para dois corpos interagirem gravitacionalmente é necessário um meio material entre eles?

2 t A força gravitãcional depende de meio material para ser exercida? Explique.

3 r Como se chama o ca¡npo de intluência criado pela Terra ao seu redor?

4 s O que acontece com um corpo colocaclo em repouso e depois abandonado em um campo gravitacional?

Elc será repelido ou atraído pelo centro de força gravitacional?

5 r Todos os campos gravitacionais são de atração?

6 r Por que não percebemos a i¡ltensidade do campo gravitacional criado por um balão de gás inflado?

7 r Como é defìnida a intensidade do campo gravitacional em urn ponto que se situa no espaço que circunda

um corpo? Dar a expressão ¡natemática.

g n Num ponto X do espaço a força gravitacional sobre um corpo dc massa m é F. Calcule a intensidade do

campo gravitacional g nesse ponto.

9 r O que é peso de u¡n corpo?

19 r Qual a expressão que nos permite calcular o peso de um corpo'l ldentifique pelo nonrc os elementos desta

cxpressão.

11 ¡ O campo gravitacional em um ponto X do espaço depende do corpo que é colocado nestc ponto? Expliquc.
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Apôs isso, você devc cstar apto para:

a. cscrevcr o conceito de campo gravitacional.

b. defìnir a intensidade de campo gravitacional.

c. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r U¡n corpo de massa m = l,0kgécolocadoemum ponto eaforçagravitacionalémedidacomumdinamômetro
(balança de rnola). O dinamômetro acusa 9,0 N. Calcule a intcnsidade do campo gravitacional neste ponto.

2 r U¡na ¡nassa dc 18 kg é colocada rìo rne$no ponto menc¡onado no problcma l. Quanto valerá a força gravitacional
sobrc ela? Quanto pesará a massa?

3 r U¡n corpo de rnassa m = l00kg encontra-se nu¡n ponto X a l0 X 106 mctros do ce¡ttro <la Terra. Sendo
M = 6 X l024kg a.massa da Tcrra,

a) calcule a intensidade da força gravitacional da Terra sobre a nrassa (aplicar a Lei de Gravitação Universal);
b) calculc a intensidadc do campo gravitacional nesse ponto.

4 r Qual é o peso de u¡n corpo de massa m = 20 kg nrrm ponto onclc a intensicladc clo campo gravitacional
ég=6ON/kg?

5 | O peso de ut¡l corpo de massa m = l0 kg rra superfícic da Lr¡a valc 17 N. Quanto valcrá o campo gravitacional
na superfície da Lua?

6 ¡ O pcso dc unr corpo de ¡¡rassa 50 kg aqui na superfície da Tcrra vale 490 N. Qual o valor do canrpo gravitacional
no local orrde se enco¡rtra o corpo?

7 r Sc o corpo da qtrestão 6 fossc levado para a Lua, quârìto cle pcsaria na supcrfícic da Lua?

8¡AlnassadoSoléM=-2X1030kgcadaTcrraén¡=6'Xl}24kg.Deterrnil¡eaintensicladedocampo
gravitacional criado pelo Sol ¡¡a ôrbita do ¡rosso plancta, quc dista 150 X l0e nìetros clo Sol (vcja tt problerna 3).

g r Qual é o pcso da Tcrra no cartìpo gravitaciolral do Sol?

l0rAmassada'ferraénr=SXl024kgedistadaLuacercadc400000k¡n.Dcterrnincaintensitladedo
carnpo gravitacional criado pela Tcrra na órbita da Lua.

11 r Qual scria o peso de u¡n astronauta na ôrbita da Lua? m = 80kg é a massa do astro¡auta.

RESPOSTAS

1E g = 9,0N/kg

2rFC=l,6Xl02N=peso
3ra)Fc=4X l02N b)e=aN/kg
4r¡:=l,2Xl02N
5 r g = 1,7 N/kg

6rg=9,8N/kg
7rp=85N

8rg=6X to-3N/kg

9¡p=3,6Xt022N
10 r g = 2,5 X lo-3N/kg

11 rp=2,0X10-rN

120



B - INTENSIDADE DO CAMPO GRAVTTACTONAL A UMA DISTÂNCIA R DO CENTRO DE FORçA

1 r Admita que aTcrra seja um corpo esfórico de raio Re.

No ponto Z, a vma distância R metros de seu centro,

conforme ilustra a figura ao lado, (existe; não existe)

c¡rmpo gravitacional. Se colocarmos neste ponto um

outro corpo dc massa rn, a Terra exercerá sobre o

corpo uma forçã gravitacional F6. A intensidade do

campo gravitacional, neste ponto, será g =-
(em termos de m e Fç).

************
existe; Fc

lìl

2. A força sobrc o corpo colocado no ponto Z (dirigc-se; não se dirigc) para o centro da Terra. Portanto, o
campo gravitacional, neste ponto, dirig*se

************
dirige-se; para tr centro da Terra

3 I Sendo M (kg) a massa da Terra, qual a expressão analítica quc permite calcular a intensidade do campo num
ponto genérico Z a u¡na disiância R (metros) do centro da Tcrra? Vejarnos como conseguir esta expressão.

O corpo de massa m (kg) colocado no ponto Z sofrerá tla Tcrra a.açã'o dc uma força de atração dada por

G.M.m
R2

4 r A intensidade do c¡ì.mpo é g = F ; logo, g = (em termos de G, M e lì).

************
G.M

5 ¡ Porta¡rto, num ponto Z, a vtna distâncja R (m) do centro da Terra, a intcnsidade do campo gravitacional é dada

porg= ,ondeMé
eRé

;GéA
Pela expressã'o, podemos observar que o campo em

um ponto ao redor da Terra (depcnde; não depende) da massa do corpo colocado no ponto.

************

$ t a massa da Terra; Constante Universal da Gravitação; a distância do ponto ao centro da Terra; não

depende

5. g= þu Sendo M (kg) a massa da Tcrra, esta expressão nos pernrite calcular

************
a intensidadc do campo gravitacional em urn ponto cuja distância ao centro da Terra ó lì ¡netros

pe

z
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7 t Ã intensidade do campo gravitacional ao redor da Terra depende do inverso do quadrado da distância atr
centro da Tcrra. Isto signifìca que quanto mais distante, (mais intenso; menos irrtenso) é o campo gravitacional
criado pela Terra.

************
tnenos intenso

I r I = ft#. fttu expressão permite calcular a intensidade do carnpo gravitacional em pontos (fora; dentro)
do globo tcrrestre, isto é, para R (maior; menor) que o raio Re do globo.

************
fora; maior (na verdadc maior ou igual)

9øocampogravitacionalnasuperfíciedaTerraégo=L..#'onaeRoéo
Para pontos no interior da Terra (podemos; não poclemos) utilizar esta expresão.

************
raio do globo terrestre; não podcmos

10 r O campo no interior da Tcrra obedece outra lei e não será objeto de estudo na presente obra. Portanto, a
expressão g = fS é válida para R

************
igual ou maior que o raio da Terra

11 rsejamG=6,6'lXl0-trN.nr2/kg2ea¡nassadaTerra,M=6,0Xl024kg.Calculeaintensidacledocarnpo
gravitacional ao nível da superfície da Terra. Supor o nosso planeta umâ esfera {e raio R6 = 6,4 X 106m.

8o= (valor e unidadc).

************
96 * 9,8 N/kg

12 ' Qual é a intensidade do campo gravitacional a uma altura h =200 k¡n aci¡naclasuperfície daTcrra? A distância
ao centro da Terra, no caso, será R =_ m, logo g =
************

( valor e unidade).

Re + h =6,4X 106¡lt +0,2X l06nl =ó,6X l06nr; g=9,2N/kg

13 ¡ A intensidade do campo gravitacional a uma distância R = 2.Rs é g =
** * ** * ** ****

G.M G.Mg= -RT-= 
{rO¿,

G.M
4.Rã = * uo = 2,5 N/ke

I G.M
4 l[I

14 r Pelo resultado <lo itenl anterior, vimos que quando a distância ao centro dc força é duplicada a intcnsidacle
do campo é un quarto do valor do canrpo inicial. Se triplicarmos a distância, isto é, sc R = 3 . Ro, então
ç=Þ

*********'***

ff + r,l N/kg

15 r Num ponto Z cuja distância ao centro da Terra é R = lãR6, é g..
* * * *** ** ****

f = 4,e N/kg
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16 r g = fF é válido para qualquer ponto ao redor da Terra ou de outros corpos esféricos como a Lua, outros

planetas, uma esfera de aço, etc. Quando esta expressão for utilizada para calcular a intensidade do campo ao

redor da Lua, então, M será a massa da _.
************
Lua

17 r Considerando a Lua uma esfera perfeita de raio R = 1,74 X 106m, qual ó a intensidade docampogravitacional

na sua superfície, sendo a sua massa M = 7 ,3 X lÚ2 kg? g =

************
g = 1,6 N/kg

18¡ ATerra distacerca de l,5X lOrtm docentro do Sol. Sendo M =2X 10ækga ¡nassa doSol,aintensidade
docampogravitacionalcriadopeloSolemumpontodaórbitaterrestreég=-
************
g = 6 X 10-3N/kg

19 ! Seja uma esfera maciça de raio R = 20 cm e massa 300 kg. O canrpo gravitacional criado pela esfera a 20 cm

de sua superfície terá intensidade g =

************
g=l,3xlo-?N/kg

OUESTÕES DE ESTUDO

I ¡ Deduza, a partir da defìnição de intensidade de campo gravitacional e da Lei de Newton da Gravitação, a

expressão quc permite calcular o campo ern um ponto ao redor da Terra.

2. A intensidade do campo gravitacional em um ponto qualquer ao redor da Terra depende da massa da Terra?

De que depende?

3 r A expressão g = + pode ser utilizada parå se calcular a intensidade do campo gravitacional ¡ro interior

da Terra?

4 r Como se determina a i¡rtensidade do campo gravitacional criado por Marte em um ponto a uma distância X

metros do centro desse planeta?

5 ¡ O c¿rmpo na superfície da Lua 'é g = 1,6 N/kg. Qual a intensidade do campo gravitacional da Lua em um

ponto Z a uma distância þal ao dobro de seu raio?

Apôs isso, você deve estar apto para:

a. escrever a expressão que dcfìne a intensidade do campo gravitacional de um planeta em um ponto do

espaço que o circunda e identifìcar pele nome os elenrentos desta exprcssão.

b. calcular a intensidade do campo gravitacional em um ponto ao redor de um planeta, rlando a resposta

em unidades do SI.

c. resolver problemas propostos.
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PROBLEMAS A RESOLVER

I r Calcule a intensidade do campo gravitacional terrestre nos pontos pertencentes â uma superfície esfórica
imaginária concêntrica com a Terra e de raio R -= 12 X 106m.

2 ¡ Calcule a intensidade do campo gravitacional a l,Om do centro de u¡na esfera de massa m = l00kg.
raio R = 0,20nr.

3 r Calculc a intensidade do campo gravitacional da Terra a 400 000 km de seu centro (próximo da órbita da Lua).

4 ¡ Considere o Sol una esfera de massa 2,0 X 1030 kg tendo raio de ?,0 X 108 rnctros. Calcule o campo gravitacional
solar na sua superfície.

5 ¡ Calcule a intensidade do carnpo gravitacional lunar em um ponto X a 400 000 km de seu centro (prôximo
à Terra).

RESPOSTAS

lrg=2,8N/kg
2. g= 6,7 X lo-eN/kg

3 ¡ g = 2,s x lo-3N/kg

4. g= 2,7 X lo2N/kg

5r g=3,0X to-sN/kg

c - FoRçA GRAV|TAC|ONAL SOBRE UM CORPO OU PESO DE UM CORPO

1 r Já vinlos cm tópicos antcriores que a força gravitacional sobrc r¡nr corpo é também denominada peso do
corpo. A intensidadc do campo gravitacional C = *, onde F6 é

sobre o corpo dc massa rn. Dcsta expressão, F'6 :__.
************
a intensidadc da força gravitacional; m.g

2rSenunrlocalocalnpogravitaciorralóg,crttãoumcotponestelocalpesaráp3-.
************
m.g

3 r Qual é o pcso de um corpo dc massa m ern local distante R (m) rto ccntro da 'ferra, acima dc sua superfície?
Para tal neccssitamos detcr¡ninar a intensidade do campo gravitacional g =_____(em tennos dc G,
McR)eportantop=--
************
G. M G. lvl G. M. ¡n-n¡-; m -Rt = -R--

4 r Você escreveu que p = *"#, onde'ft# = g. Podernos verifìcar que esta exprcssâo é idêntìca à força
gravitacional expressa pela Lei de Newton Fç = 

-- 
. O peso de um corpo de massa rì1, no c¡rmpo

gravitacional terrestre, depende de sua distância ao centro da Terra: quanto mais distante do centro (maior;
menor) será o peso do corpo.

************
G.lvl. nr--F-; menor

5 ¡ U¡ncorpopossuirnassam = l0 kg.O pesodcstecorpoemurnldcaldegravidadeg = 5,ON/kg é p =_; ¡i,
superfície lunar onde a gravidadc é g = l,6N/kg cste corpo pesará p =-----; na supcrfícic da Tcrra oscr¡
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************
50N; 16N; 98N

6 r O peso de um corpo depende da gravidade do local ondc ele se encontra; o peso é uma grandeza (variávcl:

invariávet) do corpo. A massa de um corpo (é; não é) uma grandeza invariável; a massa de um corpo (dependc;

não depende) do carnpo gravitacional.

************
variável; é; nã'o depende

7 r Em local dc gravidade nula um corpo de 20 kg pesará p = 

-.
************
0; poisg=g

I r Em deterrninada altura o peso de um corpo de massa l0 kg é 92 N. Neste local a intensidade do campo

gravitacional vale g =

************
9,2 N/kg

OUESTÕES DE ESTUDO

I r Comumente, como denomfura¡nos a força gravitacional sobre o corpo?

2 t O que é peso de um corpo?

3 ¡ Como podemos calcular o peso de um corpo?

4 r O peso de um corpo é ulna grandeza invariável? Por quê?

5 r A massa de um corpo é variável?

6 r Um corpo pode possuir massa diferente de zero e peso igual a zero? Por quê?

7 r Um corpo pode possuir massa zero e peso diferente de zero? Explique.

8 ¡ Um elefante terá mais mæsa aqui na Terra ou lá na Lua? Explique.

9 r O elefante do item I pesará mais aqui na superfície da Terra ou lá na da Lua? Explique.

10 ¡ Conhecido o peso de um corpo e â sua massa, como se determina a intensidade do campo gravitacional g?

Apôs isso, você deve estar apto para:

a. escrever a expressão que define o peso de um corpo, caracterizando as grandezas envolvidas.

b. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 ¡ Em certa localidade, a intensidade do campo gravitacional vale g = 9,6 N/kg. Qual o peso de um corpo dc

massa l0 kg neste local?

2 ¡ Ern certo ponto do espaço que envolve a Terra, o peso de um corpo de massa 200 gramas é 4,0 X l0-l N.

Calcule a intensidade do campo gravitacional neste ponto.

3 r Qual é a expressão do peso de um corpo de massa m na superfície de um asterôide esférico de massa m¡

e raio R4?
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4r Júpiterpossuimassa m=2,0 X 102?kgeraioR=7,0X l0?m.Determineaintensidadedocampogravitacional
e o peso de um corpo de massa 100 kg em sua superfície.

5 ¡ Um corpo pesa aqui na superfície da Terra 980 N. Levado na superffcie de Vênus pesa 860 N. Calcule a

intensidade do campo gravitacional na superfície de Vênus.

RESPOSTAS

I r p = 96N

2. g= 2,0N/kg

3¡p=ttr*
4.g=27Nlkg; g=2,7 X lO3N

5rg=8,6N/kg

D - NATUREZA VETORIAL DO CAMPO GRAVITACIONAL
LTNHAS DE FORçA DO CAMPO GRAVTTACTONAL

1 t lá sabemos gue a força é uma grandeza vetorial, pois além do valor, possui direção e sentido. A força gravitacional
ou peso (é; não ê) gandeza vetorial. A força gravitacional pode ser expressa por F6 = l¡.g, isto é, pelo
produto da massa do corpo pelo campo gravitacional g. Como a força ë grandeza vetorial, então o produto
m.g (deve; não deve) ser vetorial.

************
é; deve

2 I Como a m¿Nsa é grandeza (vetorial; escalar), isto é, não nccessita de direção nem sentido para sua caracterização,
então, no produto m.g, que é vetorial, a grandeza g (deve; não deve) ser vetorial.

************
escalar; deve

3 r Portanto a for¡na vetorial de escrever a força gravitacional ou peso é ü = r.È ou Ëc =-.
************

)m.g

o. Êc = nt.-È. Esta equação vetorial diz que o vetor Ëc (é; não .é) igual ao vetor m.!. Logo, a igualdade é

5!li! nua a. direção, sentido e valor. Portanto, a direção ae É6 (e; não.é) a direção de !; o sentido de
Fc (é; não é) o sentido de È; o valor de Fo e igrat a m vezes o valor de !.
************
ê'; é; ê

u.Êc=g.È.Seamassamfossenegativaaorientaçãodocampo!,segrrndoestaequação,seriaopostaàda
força F6. Entretanto, o nosso mundo é o da matéria ou das massas positivas (no mundo da anti-matéria a

massa seria negativa), logo a orientação do campo È (¿; neo é) igual à orientação da força Ê6.

************
é
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6 r Como a força F6 (é; não é) de atração, isto é, ela está sempre dirigida para o centro de força, g (orienta-sc

não se orienta) para o centro de força, isto é, para o centro da massa que cria o campo.

************
é; orienta-se

7 r A figura ao lado esquernatiza o cometa Kohoutek
em sua órbita elíptica ao redor do Sol. Neste rnovi-

mento, o centro de força é (o Sol; a Terra). A força

gavitacional exercida pelo Sol sobre o cometa, qual-

quer gue seja a sua posição (dirige-se; não se dirige)

para o centro de força. O campo gravitacional em

cada ponto da ôrbita do cometa também está dirigida

para o Sol. A Terra(movimenta-se; não se movimenta)

no campo gravitacional do Sol.

************
o Sol; dirige-se; movimenta-se

8 ¡ A figura ao lado esquematiza o movimento de um

satélite artificial em órbita circular ao redor da Terra.

E¡n cada ponto de sua trajetôria a força gravitacional

da Terra sobre o satélite dirige-se para o-

-' 

que é o centro de força do sistema. O

carnpo gravitacional em cada ponto da órbita ta¡nbém

dirþ-se

************
centro da Terra; para o centro da Terra

9 ¡ A fìgura ao lado ilustra duas superfícies esféricas de

raios R¡ ( R2 concêntricas à Terra. Nos pontos da

l? superfície o campo gravitacional vale g¡ =-
e orienta-se para o centro da Terra. Nos pontos da

2? superfície o campo vale 92 = 

- 

e é
(maior; menor) eue gr , pois R¡ ( Rz. Em cada

ponto da superfície de raio R¡ o cíunpo vale g¡ ;

em cada ponto da superfície de raio R2 o campo

vale_. E¡n ambos os casos o carnpo dirþ-se

************

DE ONOE VEM O KOHOUTEK?

l Satélite

I
I
I ,

.. J

\,

ád-

/\J*
ie¿

R2

s

/g

à
92

R \
\
t

n*/
I
I
t
I

+g¡

*
92

GM GM
¡1; ff; menor; gz:' P^r^ o centro da Terra.
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10 r Podemos considerar então divcrsas superfícies esfé-

ricas concôntricas com o globo terrestre e fazer um

"mapa" vetorial do campo gravitacional. Veja a figirra

ao lado. A cada ponto do espaço atribuímos um vetor

campo gravitacional. O comprimento dos vetores

diminui de ta¡nanho à medida que distanciamos do

centro de força porque a intensidade do campo

gavitacional (diminui; aumenta).

**********r.*
diminui

11 r No item l0 tem-se portanto a representação vetorial do campo gravitacional da Terra. A cada pontodo espaço

que circunda a Terra associamos unr vetor c¡rmpo gravitacional dirigido parÂ o centro da Terra. A intensidade

do campo é dada por g = , onde M é a massa da Terra e R é a_
Para pontos eqüidistantes do centro da Terra o campo gravitacional (possui; não possui)

mcsma intensidadc.

************
G.M
pz- ; distância ao centro da Terra; possrri

12 I Ao invés de representarmos o campo gravitacional da

Tcrra em termos de vetores, podemos utilizar as linhas

de força do carnpo gravitacional, conforme ilustra a

fìgura ao lado. As linhas de força são traçadas de

fomra que elas sejam converge¡ìtes ao globo terrestre.

Observe que se unirmos os vctorcs que rcpresentam

o campo (item 10) (teremos; não teremos) a repre-

tação do campo e¡n forma de linhas de força.

************
teremos

13 I As linhas de força do campo gavitacional são imaginárias. Elas são abstrações úteis na representação de um
campo de força. Se abandonannos uma pedra de um determinado ponto acima da superfície da Terra ela

cairá em linha reta numa dircção que converge para o centro da Terra. A trajetória do movimento desta pedra

(corresponde; não corresponde) a uma linha de força.

************
corresponde

14 r As linhas de força do campo gravitacional (indicam; não indicam) a direção c o sentido da força gravitacional

sobre um corpo. Um corpo, abandonado ern repouso em um ponto do campo gravitacional da Terra, sob

ação da força do campo movimentar-se-á segundo uma trajetória que coincide com

************
indicam; a linha de força
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15 r Pela análise das linhas de força podemos verifìcar onde o campo é mais intenso: onde as linhas de forçn

forem mais próximas ou ¡nais concentradas o ca¡npo será mais intenso. Próximo à superfície da Terra (veja

o campo no item 12) as linhas de força são (mais; menos) concentradas que longe dela; portanto longe da

superfície o campo é intenso

************
mais; menos

z

Fio de prumo

m

16 r Em cada ponto Z do espaço que círcunda a Terra

passa somente uma linha de força (fìg. ao lado). Esta

linha de força (corresponde; não corrcsponde) à

vertical que passa pclo ponto. Os pedreiros ou cons-

trutores de edifícios alinham verticalrnente a cons-

trução utilizandose do "fio de prurno". O fio de

prumo nada mais é do que uma massa m que pende

no extremo de um fio - veja a figura ao lado. O fio
(alinha-se; não se alinha) com uma linha de força do

campo gravitacional.

************
corresponde; alinha-se

17 ¡ Se considerannos todas as verticais que envolvem a

Terra, elas (são; não são) paralelas entre si. Na figura

ao laclo estão ilustradas as linhas de força que passam

por Porto Alegre (RS) e Tcresina (PI). Devido a curva-

tura da Terra estas linhas de forças não são paralelas,

apesar de correspondere¡n à vertical cnl cada local.

Â linha vertical em Tcresina (é; não é) paralela à linha

vertical em Porto Alegre.

************
nao sao; nao e

18 ¡ Entretanto, se consiclerannos um pequeno trecho da

supcrfície da Terra, como por exemplo uma área

correspondente a uma pequena cidade, todas as linhas

de força e portanto, todas as verticais, podem ser

co¡rsideradas cono paralelas e¡rtre si. Se considerarmos

as linhas verticais em um trecho correspondente ao

lJrasil inteiro, elas (serão; não serão) paralelas entre si.

************

Teresina

Porto Alegre

não serão.

19 ¡ O campo gravitacional irrflui profundamente na percepção que o homem tem do murtdo em qtte vive. É o
ca¡npo gravitacional que deñne o que co¡rhecemos como vertical e horizontal. É devido à gravidade que

distingüimos o objeto que está abaixo ou acima de um determinado nível. Se estivéssernos viajando em uma

nave espacial nunl local onde não existisse gravidade, sendo retilíneo e uniforme o movin'¡e¡tto da nave, não

saberíamos distingtiir nem a vertical nem a horizontal. A vertical (corresponde; não corresponde) à direção

da linha de força do campo gravitacional. A horizontal é a direção que faz com a vertical um ângrlo de 

-.

************
corresponde; 90"

129



OUESTÕES DE ESTUDO

1 ¡ O campo gravitacional é uma grandeza vetorial? Explique.

2t O peso fi e o campo gravitacional ! posucm mesma direção e sentido?

3 6 Qual é a orientação do carnpo gravitacional que o Sol cria ao seu redor?

4 r Qual é a direção e o sentido do campo gravitacional ao redor da Terra?

5 r Como se representa vetorialmcnte o campo gravitacional ao redor da Terra?

6 r Como se representa o c:rmpo gravitacional ao redor da Terra em termos de linhas de força?

7 r As linhas de força são reais ou imaginárias?

8 ¡ As linhas de força são paralelas entre si? Explique.

I ¡¡ Em termos de linhas de força, o que podemos dizer com relaçâo à intensidade do campo?

10 r O fio de prumo alinha-se segrndo a direção de uma linha de força?

11 r Qual a relação entre a vertical e a linha de força do campo gravitacional?

12 r Por que podemos dizer que o campo gravitacional ó convergente?

t3 a Como influi a gravidade terrestre na percepção do homem?

14 ¡ Trace as linhas de força do campo gravitacional ao rcdor da Lua.

15 ¡ Um corpo abandonado no campo gravitacional da Terra cai segundo uma trajetória perpendicular à linha tle

força do carnpo (Certo ou Errado). Justifique.

Apôs isso, você deve estar apto pam:

a. definir a direçâo e o sentido do campo gravitacional da Terra.

b. escrever sol¡re a natureza vctorial clo campo gravitacional.

c. representar o campo gravitacional de um planeta em termos de linhas rle força.

sEçÃo 5 - ENERGTA Ë PO'TENCtAL GRAV|TACIONAL

Quando estudamos trabalho e energia (FAI-3) defìnimos a energia potencial gravitacional de uma massa nl nas

proxinricladcs da superfície terrestre, onde o canìpo gravitacional pode ser considerado praticamente constante. A sua

expressãoéEo=m.g.h,ondegéai¡rtensiCadedocarnpogravitacionalehaalturarelativamenteaosolo.Osolo
foi escolhido co¡no o nível zero da energia potencial.

Veremos agora a energia potencial gravitacional de um corpo de massa m de ¡naneira geral, isto é, quando o

campo gravitacional não pode ser considerado constante. Neste caso, você verá que o nfvel zero de energia potcncial

não é mais a superfície da'ferra nras sim um ponto infinitamente distante do centro de força.

Veremos tambénr como determinar o trabalho ou energia míni¡na necessária para deslocar um corpo a grande

distância no catnpo gavitacional: por exentpto, uma nave espacial daqui da superffcie da Terra até a supcrfície da

Lua.

Estabeleceremos tarnbé¡rr unl novo concei¡o relacionado conl o carnpo gravitacional: potencial gravitacional. Es-

te conceito d bastantc im¡lortantc, pois o serr arrálogo no campo e!étrico é utilizado com profusão.

Por outro lado, estabelecere¡nos a expresão para a energia nrecânica total de unt corpo no campo gravitaciotta!,

considerentlo o irrtìnito comc nível zero de energia potencial gravitaciorral, e färemos uma rplicação da energia ntecâ'

nica total parâ o caso de um satélite ou planeta enr órbita circular ao redor dc¡ centro de força.

130



Finalmente analisaremos a energia de ligação. Que energia devemos fornecer, por exemplo,paraa Luademodo

<¡ue ela escape do campo gravitacional da Terra? Que velocidade deve possuir uma pedra para que quando lançada da

superfície da Terra, nunca mais retorne à Terra? Qual é a velocidade de escape da superfície da Terra? E da super-

fície da Lua?

Esta seção, para fìns didáticos, foi dividida em 4 partes. Na parte A, verernos a energia potencial gravitacional

geral e o trabalho nlínimo necessário para deslocar um corpo no campo gravitacional; na parte B, defìniremos o po-

tencial gravitacional e superfícies equipotenciais; na parte C, veremos a energia mecânica total e sua aplicação para

o caso de órbita circular, e na parte D, estudarernos a energia de ligação e velocidade de escape.

A - ENERGIA POTENCIAL GBAVITACIONAL GERAL
TRABALHO MIiVIMO PARA DESLOCAR UM CORPO NO CAMPO GRAVITACIONAL

1 ¡ Vinlos na seção anterior que a intensidade do campo
gravitacional na superfície da Terra, isto é, a uma

distância R6 de seu centro, é expressa por go = Ï3[
onde M é a lnassa da Terra.

Nestas condições o valor de go =

************
9,8 N/kg

2 t Para pequenas variações de R, isto é. para alturas até l0 k¡n aci¡na da superfície da Terra a variaçâo no valor

de ge é praticatnente insignilìcante. Desta forrna, nós dizemos que nas proximidades da superffcie terrestre o

carnpo é praticamente constante e igual a go = 9,8 Nikg. Foi nestas condições que no liv¡o l.'Al-3, quando tra-

tamos de energia ntecânica, defininlos a energia potencial gravitacional de um corpo de mÍNsa rn a ulrra altura h,
isto é, Eo =-. Esta cxprcssão só é válida para corpos situados nas proxinridadcs cla superfície da Terra,

rt***********

nr. g. h

3 I A el¡crgia potencial gravitacional do corpo (aumenta; dirninui) co¡n a altura. Quando erguemos o corpo a ener-

gia potencial gravitacional aumenta e (rcaliza-se; não se realiza) trabalho sobre o corpo. Quando um corpo

cai sob ação da gravidade a sua energia potencial gravitacional , e o trabalho ê, realiza-

do pelo próprio canìpo gravitacional. Para erguermos o corpo é necessário ação de força externa e quando o
corpo cai sob ação da gravidade (é; não é) necessário força externa para tal. Na queda livre a força atuante

é a força gravitacional que (é; não é) intenta ao siste¡na.

********i.***

aunìenta; realiza-se; diminui; não é; é

4 ¡ Enl tcrrnos de li¡lha de força, podemos dizer que (é; não é) necessário trabalho exlerno para deslocar u¡n corpo

contra a linha do carnpo gravitaciorul. Iìm queda livre o corpo cai seguntlo uma linha de força e o trabalho (é;

não é) realizado pela lbrça do carnpo.

************
e; e
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StPortanto,Ep=m.go.hpermitecalcularaenergiapotencialdeumcorpodemassamaumaalturahdasuper'
fície quando o campo gravitacional go (é; não é) constante.

************

F

^¿ 7
'P

v constante

mg

************
mg

7 t O trabalho \V = AEo corresponde ao trabalho mínimo necesMrio para erguer o corpo. Quando o trabalho é mí-

nimo a velocidade do corpo (é; não é) constante e a força que ergue o corpo (é; não é) de igual valor que o seu

peso. Se a força for maior que o peso do corpo, o trabalho (será; não será) mínimo, pois além de aumentar a

sua energia potencial irá ocorrer também um aumento na energia cinética.

Portanto, se\il = Aå o trabalho é_-eseW =ÂEo + AE. otrabalho(será;nãoserá)omí-

nimo.

* **.à* * * *** **
é; é; não será; o mínimo; não será

é

6 r Se erguermos um corpo de massa m nas proximida-

des da superflcie da Tena de forma que ele suba

com velocidade constante, então o trabalho para er-

guer o corpo é W = AIlp, com AE" = 0, pois avelo-

cidade foi mantida constante.

A força necessá¡ia F deve ser de igual valor que o

peso mg do corpo. Se F é maior que ñ . B, então o

corpo é acelerado para cima; se F é menor que m . g,

então ele cai com aceleração. Para que suba com ve-

locidade constante é necessário portanto que F =

I r A expressão % = ttt. g. h vale para a proximidade

da superfície da Terra, onde o campo g é praticamen-

te constante. È para grandes variações de altura quan-

do o campo gravitacional apresenta variações sensf-

veis, qual a expressão analftica da energia potencial?

Vejamos: admitamos que u¡n corpo de ntassa m que

se encontra a uma distância R do centro da Terra

sejai puxado por uma força até um ponto infìnita-

mente distante da Terra, isto é, fora do campo gra-

vitacional. Para simplificarmos o problema admitamos

que o corpo mantenha sempre uma velocidade cons-

tante. A força que soücita o corpo contra a linha

de força do campo gravitacional (é; não é) constante.

************

m--æF6F
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I r A força que atua sobre o corpo é expressa por

F = Fc = V. À medida que a distância R

aumenta a força (aumenta; diminui) de intensidade.

O gráfico ao lado mostra essa variação. Para R = oo

.(infinitamente grande) a força ê zero. Já vimos que

no gráfico da força em função da distância (FAI-3) o

trabalho é dado pela fuea sob a curva. A geometria

do gráfico acima fornece gue a área A é igual a

á¡ea B. Para detgrminarmos o trabalho necesário

para deslocar o corpo desde uma distância R até o

infìnito, devemos determinar a ârea B. Como esta

fuea é þal a área A, então:

WR"- = âteaA=-

- G.M. m
f=-

R.

G.M.mT

o R di¡tância

************
diminui; G.M. m

R

10 ¡ l¡go, para deslocarmos o corpo de rnassa m desde uma distância R do centro da Tena até um ponto infinita-
mente distante é necessfuio um trabalho mfnimo W = 

-, 

onde M é a

-t

mé R é a distância do ponto, onde o corpo se encontrava inicialmente, até o centro

da Terra.

************
q+=, 

masa da Terra; a massa do corpo

11 rOtrabalhomínimo¿W=AEp;tosoL$jI=Ept-l-Eo(*),istoé,aenergiapotencialnoinfìnitomenos
a energia potencial do corpo a utna distância R do centro da Terra. O infìnito signifìca, no caso, que o corpo

está fora do campo gravitacional; portanto vamos estabelecer que a energia potencial no infinito seja zero. Logo,

como Ep1-¡ = 0, então Ib1¡¡ =_.
************

G.M.m
R

12 r Portanto, a energia potencial de um corpo a uma distância R do centro da Terra (é; não é) negativa e é expressa

por Eo 3-.
************
, G.M.M
"; 

_ ___ã_

13 ¡ O nível de energia potencial gravitacional zero é, no caso geral, (a superfície da Terra; o infìnito).

************
o infinito

14 r Desta forma, qual é a energia potencial gravitacional de um corpo de massa l0 kg na superflcie da Terra? A ex-

presão geral é Ep =-; portanto, R ;M=-etn=-
e G =-. Então Eo=-

************
G.M.m

R
Ro = 6l.106m;6p.lo24kg; l0kg;6,67.10-rr N. m/kg2; -6p.108J
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15 I Qual seria a energia potencial deste corpo a l0 000 000 metros do centro da Terra? Eo =

*** *********

= -4,0. 108 J

16 ! Já sabemos que maior é a energia potencial gravitacional de urn corpo quanto (maior; menor) for a sua altura

relativamente a superfície terrestre. Poftanto a l0 . 106 m do centro da Terra o corpo mencio¡rado no item 14

deve posuir energia potencial, do que quando na superfície da Terra.

************
maior; maior

17 r O eixo do lado representa o eixo dos números reais.

Eles crescem no sentido indicado pela seta. Podemos

concluir que 0 é (maior; menor) do que - l. Da

mesma forma - 5 (é; não é) maior que - 4.

************
maior; não é

18rNoiteml4calculamosqueaenergiapotencialdocorponasuperfíciedaTerraéEp=-enoitem
l5,aenergiapotencialdomesrnocorPoal0.l06mdocentroda.TerraéEp=-.Portanto,confor.
me a análise feita no item 17, a energia potencial deste corpo a 10. 106 mé(maior; rnenor)quequando nasu-

perffcie terrestre, pois -6,0. 108 J é (maior; menor) que -4,0. 108 J.

************
-6,0. 108 J; -4,0. l08J; maior; menor

19 r Para R infìnitamente grande a Eo = No infìnito a energia potencial de um corpo é (maior; me-

nor) que quando na superflcie da Terra.

************
0; maior

ã) t O trabalho mínimo para erguer um corpo contra o cÍìmpo gravitacional é a energia que se deve dispender de

modo que o corpo se movimente com velocidade (constante; crescente; decrescente) no sentido oposto ao

de uma linha de força. Portanto, quando o trabalho é mínimo a variação de energia cinética do corpo é AE. =

. I¡eo o trabalho corresoonde aoenas à

isto é, lil =-.
************
constânte;0; variação de energia potencial; ÂEo

21 . O trabalho mínimo para erguer um corpo de massa m desde uma distância R¡ até outra R2 do centro da Terra é

dado então por:

lV=AEp=%¿-Ep,= ( l-
************

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

( )

G.M.m.---T;' _G.M.m
Rr

22 r Qual é então a energia mfnima, em joules, necessária dispender para erguer um satélite de massa 500 kg desde

o solo até uma altura de 3,6 X l0ó m da superffcie da Terra?

********** **
W=hr- %, = +l,l . t0óJ (Rr= Ro*3,6.106m)
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23 r Você verificou que o trabalho foi positivo, isto é, (é; não é) necesário fornecer enorgia para que o satélite suba.

pois a sua energia'potencial (aumenta; diminui).

************
é; aumenta

24 r Qual é a energia mfnima necesMria para lançar um fogrete de masa 10 000 kg, inicialmente em repouso a

10. 106 m do centro da Terra, até o infinito?

************
w= lb-- ltco = o - (-4,0x l0tt)'= 4,0 x lotr J

25r AexpresãoIb = - *:4exprime a energia potencial gravitacional de um corpodemassamaumadis'

tância R do centro de forià. M será a massâ da Tera se eta for o centro de forca. Se o centro de forga for a

Lua, então M será

************
masa da Lua

26 r Qual é a energia ¡nlnima necessária para lançar um foguete de massa I 000 kg da [¡a até a Terra a uma distância

de aproximadamente 4,0. lOs m? Dados: ¡nasa da Lua: ?,3 .10" kg; raio do "lobo lunar: 1,74' 106m.

************
w o2J - 10?J

27 r Na situação do item anterior, qtral seria a energia mfnima necesária æ a operação fosse inversa, isto é, da su-

perffcie da Terra até a I¡a?

************
try=6,1x lo?J

28 ¡ Podemos observar, comparando as respostas dos itens 26 e 27, que é necessário mais energia Wra a operação

Tega-l¡a do que na operação Lua-Terra. É por esta razão que a operação de ietorno dos astronautas que pou'

saram na I¡a foi mais fácil, em termos energéticos, do que a operagão inicial de salda daqui da Terra. Os fo'

guetes utilizados para sair da Terra (stfo; não são) de maior potência do que os foguetes utilizados na opera'

ção retorno da Lua.

************
são

OUESTOES DE ESTUDO

As questõæ de estudo apreæntadas a segUir lêm por objetivo çe você verifìque a s¡a fluência quanto ao en'

tendimento do assunto que acabou de estudar. Verificará que nilo é necess¿lrio mai.s gue alguns minutos para isso. Se

encontrar dificuldade em algrma questão, você poderá verificar a resposta exata voltando ao texto.

1 ¡ Por que consideramos constante o campo gravitacional nas proximidades da Terra? Qual o seu valor?

2 r Que orpressifo podemos utilizar para calcular a energia potencial para variações de altura næ proximidades da

superffcie da Terra?
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3 ¡ A energia potencial de um corpo au¡nenta ou diminui co¡n o aumento da distância ao centro da Terra? .

d I Quando ullì corpo é movimentado contra a linha de força do campo gravitacional a sua energia potencial au¡nen-
ta ou diminui? Por quê?

5 I Explique o significado do termo "trabalho mínimo" utilizado no texto.

6 I W = AEp * AE" exprirne o trabalho mfnimo? Explique.

7 t l)eduza a expressão do trabalho ntlnimo necessário para deslocar um corpo de ¡nassa m, inicialmente a uma clis-

tância R do centro da Tera, até o infinito. Utilize-se do gráfico da força em função da distância.

3 r Qual é o valor atribufdo para a energia potencial gravitacional de um corpo em urn ponto infinitamentc distan-
te do centro de força?

9 r Qual é a expressão da energia potencial gravitacional de trm corpo de massa m a uma distância R do centro de
força?

10 I Um planeta tem massa Me e o seu globo tem raio X. Na superfície desse planeta, exprimir a energia potencial
gravitacional de um corpo de massa m.

11 r -8,0. lOóJ é ¡nenor do que 0J? Explique.

12 r Como se determina o trabalho mfni¡no para afastarmos r¡m corpo de massa m inicialmente a R¡ metros até R2
metros do centro da Terra? Escreva a expressão geral.

13 r Ep = - "'H'-. Esta expressão só vale quando o centro de força é aTerr{l Explique.

14 ¡ Ep = -"'H'*. Para que a energia potencial seja expressa emjoules, em quaisunidades deve¡nserexprcssas
as outras grandezas?

lS r Ep = - "' H' 
t. O que significa a letra R desta expressão?

Após isso, você deve estar apto para:

a. calcular a energia potencial gravitacional de um corpo no campo gravitacional.

b. calcular o trabalho mínimo necessário para deslocar um corpo no canrpo gravitacional.

c. resolver problernas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Calcule a energia potencial gravitacional da Lua, massâ nl = i ,3 . 1022 kg, no campo gravitacional da Te¡ra. Dis-
tância Terra-Lua: = 4,0 X 108 m.

2 I Calcule o trabalho mínimo para levar uma nave espacial de 2 000 kg da Terra à Lua..

3 r Calcule o trabalho mínimo piira a operação retorno da nave mencionada no problema 2.

4 r Qual é a energia potencial da Terra no campo gravitacional do Sol?

Dados: massa do Sol: = 2,0 X l03o kg; distância Terra-Sol = 1,5 X lOtt m.

5 ¡ Calcule a energia mínima necessária para levar uma nave espacial com carga total m = 2 000 kg desde distância
de 8,0 . 106 m da Terra até a Lua.

6 r Calcule a energia ntlnima para lançar uma pedra de masa 1,0 kg desde a superffcie da Terra até o infinito.

7 I No campo gravitacional terrestre, um satélite a¡tificial desloca-se de um ponto de energia potencial Epr= -29 X
X l0r0 J até outro onde sua energia potencial gravitacional é Ep, = - lp X lOto J, eual foi o trabahô mínimo
recebido pelo satélite?
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I r No campo gravitac¡onal da Tera um corpo possui energia potencial Bp = - 5p X l0? J. Que ener$a mfnima é

necesária para deslocá-lo até o infinito?

g r Um satélite a¡tificial de massa m ñov€.$e em trajetória circular ao redor da Terra em órbita de raio X. Sendo M

a mâ$n da Torra, calcule em termos de G, M, m e X
a) a força gravitacional da Terra sobre o satélite;

b) a força contrfpeta no satélite;

c) a velocidade orbital;

d) a energia cinética;

e) a energia potencial gravitacional;

$ a energia mecânica total (B = E" + E).

RESPOSTAS

lrEp=7,3X10æJ
2¡ lV =12,3 X l0roJ

3r 1[r=56X108J

4¡ Ep=53X lop¿J

5r lv=9,8X l0roJ

6rlü=625XlO?J
TrlV=lgXl0roJ
8r !V=50X l0?J

I r O esquema ao lado representa o nosso planeta. As

linhæ que convergem para a Teua são as-

Um corpo de masa m colocado nos pontos A, B e C

terá energia potencial gravitacional maior e¡n-
emenor êf,-

era)16=gff
b)F"=Fç= G.M. m

w
- /õffic)v= J T
d)Ec=#

G.M.me)Ep=-_-i-
G.M.mf)E=- 2x

B - POTENCIAL GRAVITACIONAT

SUPE RF ÍCIE EOUIPOTENCIAL

TRABALHO MÍNIMO E DIFEREN9A DE POTENCIAL GRAV]TACIONAI

t
\
t
I
I

I I
I
t
I

I

I
I
t tt
\

B

************
linhas de forga do campo gravitacional; C; A

2 r Os cfrculos pontilhados representam srperffcies esférioas imaginárias concênt¡icas com o globo terrestre e €o
perpendiculares às linhas de força do campo gavitacional. Todos os pontos pertencentes à superffcie esférica

que passa por A (eqüidistam; não æ eqüidistam) do centro da Tera. Nesta superffcie, um corpo de mæsa m

(terá; não terá) mesma eneryia potencial gravitacional. Se um corpo posui no ponto A uma Bn = - 6,0 X 108 J,

então no ponto D sra Ep = 

-e 

no ponto B a eua energia potencial será Ep J 

- 

.

************
eqäidistam; terâi-6,0X ldJ; -6OX loEJ
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3 I Da ¡nesma forrna, se urn corpo possuir uma energia gravitacional Ep = - 5,0 X 108 J no pontoB,então em qual-

querpontodasuperfícieesféricaquepassapelopontoocorpoteráEp=-
************
-5,0x.108J

4 r Vejamos o que caracteriza cada uma dessas superfícies esféricas imaginárias. Va¡nos supor que o raio da super-

flcie que Pâssa por A seja Rn = l0 X 106 m. A energia potencial de um corpo de tilÍtssâ Iìt¡ = 100 kg, ncsta

superfície, é Ep, =

************
= -400x l0?J

5 ¡ Um outro corpo de massa Ítz= 2 000 kg nesta mesmasuperfícieteráenergiapotencial gravitacionalEp, =-

************
=-8000X l0?J

6 r Se lìzermos a divisão þ O.r. cada corpo, terenìos:

Ep
(valor e unidaclc)lr¡

********** **
- 4,0 X l0? Ukg; - 4,0 X l0? J/kg

7 a Admitanros agora que o raio da superfície esférica que pâssa por B æja Rn = 20 X l0ó m.Aenergiapotencial
docorpodemassam¡=l00kg.nestasuperffcieseráEo,=-;adocorpodemassarll2=/QQQ¡',
será Q, =-. Se fizermos a divisão da energia potencial pela masa do corpo, teremos:

Dp,
rñt

t
"Þz
nl,

t
"Pl
fr\

************
-200 x t0?J; -4 000 x t0?J; -2,0 x t0? J/kg; -2,0x t0? J/kg

8 ¡ Podemos observar que para a superfície A, com raio l0 X I 06 m, qualquer que seja o corpo

(valor e unidatle) e para a superfrcie que passa por B tendo raio 20X l0ó m, a razão þ =

razão (depende; não depende) da massa do corpo colocado na superfície.

************
- 4,0 X l0?J/kg; -2,0 x l0? J/kg; não depende

_EDalazao:=
m

Esta

9soquecaracterizaumasuperfícietalcomoasdescritasacimaéa-,poisparacadasuper-
fície esta razão (é; não é) constante.

* ***********
_Eo

rAZaO i; e

10 r Esta razão é denominada potencial gravitacional e a sinrbolizaremos com a letra U. Portanto, U =

************
Ep

nl
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11 . No SI o potencial gravitacional é expresso

**** ** * **** *
joules/kilograma = J/kg

12 r Todos os pontos que possuem o mesmo potencial gravitacional, co¡no por exemplo os da superffcie esférica que

pasa pelo ponto B, constituem uma superffcie eqüipotencial. A superfície A, esférica e imaginária, concêntrica

com o globo terrestre (é; não é) uma superffcie egüipotencial, pois todos os seus pontos apresentam-

*** *********
é; mesmo potencial gravitacional

13 ¡ Adnritindo a Terra de fornta esférica, as superfícies

eqüipotenciais são esféricas e imaginárias concêntricas

com o globo tenestre. Os círculos A,' B, C e D na

hgura ao lado representam-
Todos os pontos per-

tencentes à superffcie A posuem o mesmo-
; os Pontos da suPerflcie B

possuem potencial gravitacional (igual; diferente) que

os pontos da superffcie C. Os pontos pertencentes à

superflcie esférica D possuem mesmo potencial gra-

vitacional porque (são; não são) eqüidistantes ao cen'

tro da Terra. O que caracteriza o potencial gravita'

cional de um ponto no campo gravitacional é a n¡a

distância ao centro de força.

************
superflcies eqüipotenciais ; potencial gravitacional; diferente ; são

14 ¡ No esquema do item 13, se o potencial gravitacional do ponto C é Uç = -5p X 106 Ukg,entãoopotencialgta'

vitacional do ponto K é-, pois tanto c como Kpertencem

*** *** *rr* ***
UK = -5,0 X 106 J/kg; à mesma superffcie eqüipotencial

lS r Podemos observar que os pontos de um campo gravitacional podem ser caracterizados por duas grandezas: uma

vetorial e outra escalar. Podemos caracterizu um ponto pelo campo gravitacional g ou pelo potencial gravita'

cional U. O potencial gavitacional (é; não é) grandeza escatar, pois ele é expresso em termos da |.åzão ent¡e

energia e massa.

************
é (pois tanto energia como massÍ¡ são grandezas escalares)

16 r Na figura do item 13, æ linhas que convergem Para a Terra são as

. As superffcies eqüiPo'e os cfrculos pontilhados repreæntam as 

-

tenciais são perpendiculares às linhas de, força do campo.

,** **** *** ** *
linhas de força do carnpo gravitacional; superfícies eqüipotenciais

-t u---

ii ì\

I

\\
t
I
I
II

I

F
I
I

\
I
I

\
I\t

I
lI

I

,
I
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I
I
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\

tI
I
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I
t
¡
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I
t
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17 ¡ Seja um ponto genérico Z do campo gravitacional e à distância R do centro da Terra. Um corpo de masa m
colocado neste ponto tem energia potencial gravitacional Ep =-. portanto, o potencial ga-
vitacional deste ponto é U = EP 

= _
************ 

m 
.

G.M.m G.M-r;-T-
18r U = - oi" . É aexpressão genérica do potencial gravitacional de um ponto pertencente ao campo gravitacional

da Terra. Na expressão, M é a eRé . Portanto, o potencial gavitacio-
ryl no campo da Tera depende apenas da eda
do ponto âo centro da Tera.

************
massa da Terra; a distância ao centro da Terra; massa da Tena; distância

19 r No mesmo pontoz à distância R do centro da Terra aintensidadedocampogravitacionalédadaporg=

************
G.Mi-

2Ot um ponto s do campo gravitacionat lunar a uma distância R do centro da Lua apresentará um campo gavita-
cional de intensidade g =--e um potencial gravitacional U = . Nestas expressões M
agora é

************
qU -G'MRz , R ;mass¿¡daLua

21 ! Um corpo de mass¡¡ m = 1000 kgpossui energia potenciâl Ep = -4,5.10¡oJ quando no ponto Z do campo
gravitacional terrestre. Qual o potencial gravitacional do ponto?

************
u= * = -4,5x lo? ryks

22 r Calcule o potencial gravitacional na superffcie da Terra.

************
U = -6,2 X 107 J/kg

23 r I potencial gravitacional u = 3. Desta expressã'o podemos exprimir a energia potencialgravitacional damassamoorE-= '
************
m.U

24 r Qual a energia potencial de um corpo de massr m = 500 kg na superffcie da Terra?

************
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25 I Determine o potencial gravitacional em um ponto Z a 40 X l0ó m do centro da Terra.

************
u = -1,0 x l0? ukg

26 r Se colocarmos um corpo de massa m = 20 X lOs kg nesse ponto, qual sua energia potencial gravitacional?

************
Ep=..U=-20Xl0r2J

27 r Qual é a variação de energia potencial de um corpo de massa m quando este for deslocado ao longo de urna su-

perfície eqüipotencial? Se a superffcie é eqüipotencial, isto signifìca que todos os seus pontos (possuem; não

possuem) mesmo potencial; logo como Eo = em função da masa e do potencial) e como o poten'

cial é o mesmo, então, o corpo possuirá em qualquer ponto da superfície eqüipotencial uma mesma energia

potencial. logo, A Ep =-.
************
possuem; nt . U;0

28 r Portanto, quando um corpo é deslocado de forma que ele esteja sempre num mesmo nível, isto é, que sua dis'

tância ao centro da Terra não seja alterada,então a variação ern sua energia potencial selá- ,

pois o deslocamento se dá numa mesma .

************
zero; superfície eqtiipotencial

29 r Por que quando um corpo é deslocado sobre uma mesa horizontal a sua energia potencial não varia?

************
Porque a superfície da mesa é urna superfície eqüipotencial, quando na ltorizontal.

30 ¡ Um corpo só apresenta variação em sua energia potencialgravitacional quando ele for deslocado cle uma superfície

eqüipotencial a outra, isto é, quando (houver; não houvø) variação de nível.

** ****** * ** *
houver

31 r À medida que um corpo é erguido, ele pasa de uma superfície eqüipotencial a outra. Assim como a energia poten'

cial, à medida que vamos nos distanciando do centro da Terra o potencial gravitacional (vai; não vai) aumentan'

do. No infìnito o potencial(é; não é) zero.

************
vai; é

32 I OpotencialdasuperflciedaTerra étJ=-6,2X l0?J/kg(vejao item22).440X l0ómdocentrodaTerrao
potencialéU=-1,0.10?J/kg(vejaoitem25).Pelasrazõesjáanatisadasanteriormente,-1,0.107é(menor;
maior) que -6,2 X 107.

****t*******
nraior
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33 r Obærve a figura ao lado. Seja U¡ o potencial do pon-

to A e Uç a do ponto C. O potencial do ponto B é
UB =-. O potencial no ponto C é (maior;

menor)lque o do ponto A.
O trabalho mínimo para deslocar um corpo de mas.

samdopontoAatéCéW=-
(em tennos de nlassa e potencial).

************
Uo; maior; m. Uc - m. U¿

34 | W = m. Uc - m.U¿ mede o trabalho ntfnimo para deslocar o corpo do ponto-atéoponto-,
Notraballìomíninroavariaçãodeenergiacinéticadocorpoé-.
************
A,; C; zero

35BW-rn'Uq-ttt.U4=nr(--).Adiferença(tlg-U¡)édenorninadadediferençadepotencial
gravitacional, que sirnbolizarenlos por AU. Portanto, o trabalho nrrnimo necesário para destocar um corpo de
massa ¡n desde o ponto A até o ponto C, é dado por W =-(eln terutos cle massae diferençade
potencial).

t***********

Uc - Un; n. AU

36. Os pontos A e B (item 33) (pertencem; não pertencern) a uma ntesnla superfície eqüipotencial. Portanto AU =
_. tngo o tr'¿balho ¡nínillro W =

* ***** r*****
pertenccln; 0; 0

37; O potencial da superfície daTerra é Ue= -6,2X l0?J/kge odeumaoutrasuperfícieXéU¡= -2,2XlO?l/lg.
Considerando.seasuperffciedaTerracomopontoinicial,adiferençadepotencialAU=-.
***********.*
6t¿ = (-2,2 X 107) - G62 X t0?) = 4,0 X l0? J/kg

33 I Qual é o trabalho nrínimo para lançar um satólite artificial de nrassa 500 kg desdc a superffcie da Terra até a
superfície X do ite¡n 37?

*i*l****tt**

W=nr.AU=20X lOeJ

39rOpotencialgravitacionaldeu¡rrpontoinl.initamenledistantedaTerraé-.Qualéotrabalhontí.
ninto para lançar utì'¡a pedra de ¡nassa 20 kg desde a suþerfícic da Terra eté o infinito?

*****t****ri

I

I
t

II
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40 r Um foguete de massa 800 kg encontra-se a l0 . 106 m do centro da Terra. Qual o trabalhomínimo necessário

para levá.lo a uma distância de 20 X 106 m? Calcular o potencial em cada ponto e determinar o trabalho por

diferença de potencial.

****** ******
W=16XlOeJ

OUESTÕES DE ESTUDO

I t Defina potencial gravitacional e sua unidade de medida, no SI.

2 r Caracterize superfície eqüipotencial.

3 r Dar o nome e caracter'nar as superfícies esféricas imaginárias concêntricas com o globo terrestre.

4 r Desenlæ o campo gavitacional terrestre em ternlos de linhas de força e em termos de superffcies eqüipotenciais.

5 | O potencial gavitacional ê grandeza escalar ot¡ vetorial? Por quê?

6 ¡ As superfícies eqüipotenciais representam o cantpo gravitacional em termos escalares. Cotno representa¡nos o

campo gravitacional ern termos vetoriais?

7 r Para um ponto genérico Z no campo gravitacional terrestre qual a expressão que define o potencial gravitacio'

nal? Caracterize cada ele¡nento da expressão.

I ¡ U = - 9¡int define o potencial gravitacional cle um ponto a uma distância Iì do centro da Terra. Esta expressão

só vale para o canrpo gravitacional da Terra? Explique.

9 r Em termos de potencial gravitacional, qual a expressão que dcfine a energia potencial dc ulna massa m?

10 ¡ De que depende o potencial gravitacional de um ponto?

11 r Qual a variação cle energia potenciai gravitacional de um corpo quando esteédeslocadonumasuperl'ícieeqüipo'

tencial? Explique.

12 F Um satélite artificial gira em trajetó;ia circular ao redor da Terra. Durante o seu movitnento qual a variação enr

sua energia ¡rotencial? Justificar.

13 ¡ À medida que movimentamos contra as linhas do canrpo gravitacional vatnos atingindo pontos de ¡naior ou

menor potencial gravitacional? Explique.

14 r Defina diferença de potencial gravitaciortal.

15 r Quando a diferença de potencial gravitacional entre dois pontos é nula? Em que superfície devem encontrar'se

iais pontos?

16 r Em termos de diferença de potencial entre dois pontos do campo gtavitacional, que expressão perntite calcular

o trabalho mftirno? Caracterize o trabalho mfnimo.

Após isso, você deve cstar aPto Para:

a. definir potenc¡al gravitacional.

b. caracterizar superfície eqtiipotencial.

c. calcular o potencial gravitacional de um ponto do campo gravitacional.

d. defi¡lir diferença de potencial gavitacional.

e. calcular o traballto mlnimo enl termos de diferença de potencial.

f. resolver problemas propostos.
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PROBLEMAS A RESOLVER

I r Um borpo de massa m = 200 kg pos$¡¡, num ponto do campo gravitacional da Tera, energia potencial Q =
= - 5,0 X lOt J. Calcule o potencial gravitacional do ponto e a $¡a distância até o centro da Tena.

2 r Calcule o potcncial gravitaoional de um ponto qualquer da órbita da Lua, sendo R = 49 X lOE mo raio da ór-
bita luna¡.

3 r Se m= 7,3 X 10?t þ é a massa da Lua, calcule a sua energia potencial gavitacional no campo gravitacional da
Terra.

4 r Qual é a diferença de potencial existonte entre a superffcie da Tera e um ponto da órbita lunar? Qual a energia
Írlnima para levar uma nrye æpacial com ¡nassa total m =2gX 10. tg até a I¡a?

5 ¡ Qual é a energia potencial gravitacional de um corpo de massa m = 50 kg num local onde o potencial gravita-
cional é U = -20 x tO1 Ílkgz

6 ¡ Entre dois pontos do campo gravitacional terrestre existe uma diferença de potencial AU = 3,5 X lO? J/kg.
Calculo o trabalho mfnimo para deslocar 2 000 kg enrre os dois pontos.

RESPOSTAS

1 ¡ U = -2,5X t0?ryk$ d = l,6X lo?m

2t U = -10 X lOsükg

t. Bn = -73 X 1028J

desta masa é dada pela soma de sua_
com sua-

m.v2. G.M.mT; -T-
3 ¡ Então,asuaenergiamecânicatotal é E = & + & -

************
rr.v2 G. M. mT--T-

4rAU=615XlosVkg
5¡Ep=-lgXlOeJ
6r ìil=70X lotoJ

C - ENERGIA MECÃNrcA TOTAT DE UM CORPO NO CAMPO GRAVITACIONAI
ENERGIA MECÂNICA TOTAL DE UM SATÉIITE EM ôRB|TA CIRCULAR

1 ¡ Na figura ao lado está esErematizado um corpo de

massa rn tendo velocidade v, A energia mocânica total m

************
energia cinética; energia potencial

2.Aener$acinéticaBc=-eaenergiaPotencialgravitacionaldamassaéIb=
************

ì

I

I
i
¡

I
I
I
I

I
I
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4¡ Umfogueæ tendomassam= 500þencontra*ea 59 X l0EmdocontrodaTe¡racomvelocidade v = 2,0 X

X 102 m/s. Calcule a enoryia mecânica total deste foguete.

************
E=-39X10?J

5 r Qual é a energia mecânica total de um oortþ com rnaesa m = 100'k8 em repouso na srporffcle d¿ Terra? Não

considerar a rotação.

************
E.'- -62 X loe J

5r Umprojétil commassam= lü)þélangado apartirdaTeracomvelocidade t0X td n/s.Qualzuaenergia

mecânica no ato de lançamento?

************
B= -l? x loe J

I
I

\
\
I
I
I

I
,
I
I

\
\

= r"r,

\-----

I r No catK), a forga centrfpeta (corresponde; não coresponde) à força gravitacional da Terra sobre o satélite. Se a

Tena nf,o exercesse força o satétite (manter+e.ia; não se mânteria) em órbita ciroular ao redor da Ter¡a.

************
corcsponde; não se mantoria.

g r Portanto, FG = Fç, Ísto é, a força gravitacional é rgual a fofça centrfpeta. A força gravitacional, ægrndo a

t.ei de Newton da Gravitação é expresa fior FC = 

-e 

a força contrfPeta porlFs a 

-.

************
G.M.m. m.v2pz'R

l0 r Portanto, V = îdt logo t' =

************
G.M

7 I Admita um satéUte artifïcial tendo mæsa m em movi'

mento circular uniforme ao ¡edor da Tena. O campo

gravitacional da Terra exerce força sobre o satélite

puxando-o para o æu centro. Já vimos que para um

oorpo se manter em movimento circular é necqssário

que sobre ele atue uma força 

- 

.

************
centrfpeta

R' R

eY=
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11 ¡v=Æéaexpressãoquenosforneceavelocidadeorbitaldosatélite.observequeestavelocidade(deperr

de; não depende) da n¡assa do satélite. A velocidade orbitat é depcndente apenas da
da Terra e do- da órbita do satélite.

************
não depende; massa M; raio R

12 ¡ Um satélite artificial da Terra move-se em trajetória circular de raio R = l0 X ¡06 nr. Determine a sua veloci-
dade orbital.

****** ******

V= G.M 6,67 X t0- XóXI N.m2 kg
m = 6,3 X 103 m/sR

13¡ Mosrreou. Æ = m/s.

************
N = kg. ¡n/s2; N . rn = kg. rnzls2t\| = nr2/s2r Æ = y'm?p= m/s

14 r Qual seria a velocid¿de orbital desæ satélite se ele girasse em órbita circular ao redor da Lua a l0 . 106 m de
seu centro? Massada Lua = 7,3 X 1022 kg.

** ** * * ** ****
v =7 X 102 nr/s

15 r Portanto, se um satélite de

massa M, a sua velocidade

Ec= m.ú_T

massa m move em trajetória circular de raio R ao redor de um ce¡rtro de força de
orbital é v = . I¡go, a energia cinética desse satéfite é

(substitua v). A energia potencial é Ep =

************
G. M. ¡n

2R
G. ltl. m

R

16 r Então a energia mecânica total do satélite será E = Ec f Ep =__(substitua e simplifique).
************
p=-@(observequeE= 

)l2R YuwL- 

''
17 I Para um satélite de massa m em órbi¡a circular de raio R ao redor do centro de força com massa M, a energia

total admite uma expressão simplifìcada E =-. Se não houver atrito ou influência de outra
força externa, este satélite conservará a zua energia e portanto a órbita ærá mantida indefìnidamente.

************
- G.M.nrt=--:Þ-

/rc-N4-'
\/R
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18 ¡ Um satélite de masa 200 lg é colocado em órbita circul¡r ao redor da Tena a 12 X ld m de seu centro'

Calcule a energia diecânica dese satélite.

************
B=-3,3X ldJ

19 r Qual a velocidade orbital do satélite do item 18?

***t********
y=5,7 X 103 m/s

zlt ! Admitindo-se que a Tera æja uma esfera porfeita,

com que velooid¿de derre¡nos langar uma pedra com

mæsa 2,0 þ de modo que ola entre e¡n órbita ci¡'

cular ao redor da Tera ao nlvel de zua superffcie?

Desprezar atrito com o ar.

************

Y I
¡
II
It

T

,
a
I
¡
t
I

************

"=Æ=8Xlo3m/s
21 r Qual a intensidade da forga centrfpeta sobre a pedra do item 20?

3 20N

22 r Qual o peso da pedra do iæm 20?

************
P=m' g=19þ = 20 N.

23 r Para um corpo em órbita cirq¡lar aoredor da Terra, a força centrfpeta (é; não é) lgual ao peso do corpo.

************
é

OUESTOES DE ESTUDO

I t O que é energia mecânica de um corpo?

2 r para um corpo de massa m tendo vetocidaale v a R metros do centro da Tena, qud a expressão da energia

mecânica?

3 ¡ Para um corpo em órbita circular ao redor da Tena, deduza a arcpræsão da velocidade orbital.

fi. V2rc= T-
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4 r Para'corpo em órbita cirorlar, qual é a força centrþeta?

5 r Para um corpo ou satélite em órbita circular, deduzir a expressão mais simptifìcada da onergia mecânica total.

6 ¡ Qualquer satél¡te em órbita circulu ao redor da Ten¿ possui energa mecânica negatÍva?

7 r Mostre que B = f nrr. um satétite em órbita ci¡cutar.

.8¡ Paraumsatéliær*OrUir.circular 
""= I 

t
9 r Por gue ao redor da I¡a a velocidade orbital é menor E¡e ao redor da Terra, mantido a mesma distância R?

Após iso, você deve estar apto para:

a. calcular a eneryia mecânica total de um corpo no campo gravitacional.

b. calcular a velocidade orbital do um satélite em órbit¿ circular.

c. calcular a energia mecânica total de um satélite em órbita circular.

d. resolver problemæ propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

I r Um satélite de mæsa 500 kg possui órbita circular a 15 X 106 m do centro da Tera. Calcule:
a) a sua velocidade orbital;
b) a força centrlpeta e a forga gravitacional sobre o satélite;

c) a sra energia mecfu¡ica.

2 ¡ Um satélite artificial deve possrir uma órbita circular estável ao redor da Tena de modo que sua velocidade
orbital seJa 2,0 X 103 m/s. Calcule o raio da órhita.

3 r Que volocidade orbital e que øer$a mecânica total deve ter um satélite de massa 200Iq para que giro em órbi-
ta estável a 600 km acima da nrperffcie da Tera?

4 r Um satélite posui órbita estável ao redor da Tera. A nra trajetória é uma superffcie eqtiipotencial de potencial
gravitacional U = -59 X l0? ükg. Sendo 800 þ a masa total deste satélite, determine:
a) a sua energia potencial;

b) a sua energia mecânica total;
c) a sua erærga cinética;
d) o raio da órbiA;
e) a velocidade orbital.

5 ¡ Um satélite com massa 2,0 X lOp kg posr¡i órbita circular ao redor da Tera e energia oinética I3c = 53 X lotoJ.
Calcule:

a) a ener$a potencial gravitaoional do satélite;

b) o potencial gravitacional da órbita;
c) o raio da órbita;

Q a velocidade orbital;
e) a energla mecânica total.

6 r Um satélite da Tena posst¡i órbÍta circular a uma altu¡a de 600 km da zuperffcie e massa de 5 000 k6 Deter-
mina¡:

a) a energia potencial do satélite;

b) a sua onergia cinética;

c) a sua energia mecânica;

d) a sua velocidade orbital.
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7 ! Um satélite de mæsa 800 kg descreve em torno da Lua uma trajetória circular de raio 4 000 km. Calcule:

a) a energia potencial;

b) a energia mecânica total;

c) a sua velocidade orbital;

d) o perfodo de movimento.

RESPOSTAS

1¡a)vÈ5,lXl03m/s
b)lF.=F6=8PXl02N
c)F=-6,7XlOeJ

2r R=l0OX l0?nr

3lv=-5,?XloeJ
4r a) Ep = -4,0 X l0ro J

b) Er = -2,0 X l0ro J

c) E" = 2,0 X l0ro J

d)R=8pX106m
e)v=7,lXl03m/s

u. a)Ep=-l0X l0roJ
b)U=-5,0X l0?J/kg
c) R=8X l06m
d)v=7,lXl03ny's
e)E=-5,0Xl0roJ

6r a) \='zg Xl0roJ
b)E =14Xl0toJ
c)E=-14Xl0roJ
d)v=7,6X103m/s

7ta)Eo=-9,?X108J
b)E=-4BXl08J
c)v=llXl02m/s
d)T=6,3horas

D - ENERGTA DE L|GAçÃO
VELOCIDADE DE ESCAPE

1 r se jogarmos uma ¡nassa m verticalmente pam cima ela atingirá uma altura máxima e depois retornará à Terra.

Se o lançamento for redizado com velocidade cada vez ntaior a altura máxima atingi.da

.Naaltura¡náximaavelocidadeé,logoaenergiacinéticatambémé-.
************
também eadavez maior; 0;0

2 r Qual é a condição para que um corpo lançado contra o campo gravitacional não mais retorne à Terra? Se não

existir retorno, isto implica que o corpo atingiu um ponto (fora; dentro) do campo gravitacional terrestre, isto

é, uma altura nláxima infinita.

************
fora

3 r Tal ponto é considerado como aquele que é infìnitamente dista¡rte da Terra, onde a energia potencial gavitacio'

nal do corpo é--e a energia cinética do corpo êzero, no mfnimo.

************
zeto
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4 ¡ Portanto, existe uma velocidade mlnima de lançamento para que um corpo animado com esta velocidade, esca-

pe da gavitação da Tena. Esta velocidade mlnima é denominada de velocidade de escape, que simbolicamente
escreveremos vr. Se lançarmos um corpo, verticalmente para cima com uma velocidade igual à de escape, o cor-
po

********* ***
atingirá uma altura ¡náxima infinita, libertando-æ do campo gravitacional da Terra

5 ¡ Um corpo é lançado da Terra com velocidade de escape. Ele atingirá um ponto infìnitamente clistante cla'ferra,
o¡rdesuaenergiapotencialserá--.AalturamáxiInaéatingidano-,ondesuaener.
gia cinética vale E. E._-.
************
nula; infinito;0

6 r De que forma podemos calcula¡ a velocidade de esca-

pe2 Vamos supor que um corpo de mæsa m seja

lançado da superfície da Terra, conforne ilustra o es
quema ao lado. Vamos admitir que o efeito do atrito
com o ar seja desprezível. Na realidade, este efeito
(é; não é) desprezfvel. Se a velocidade for a de esc¿-

pe, o corpo atingirá um ponto de altura máxima onde

sua Ib =-e onde também a sua energia

cinética ê zero; se a velocidade de lançamento for
maior que a de escape, então o corpo atingirá o
ponto onde sua F, = 0, mâs terá ainda energia ci.
nética (continuando; não continuando) o æu movi.

mento pelo espaço sideral.

************
não é; 0; continuando

7 r Aenergiamecânicatotaldamassanrmencionada noitern6édaclapor E= + 
q'U-'t 

, onde vsé a

--; méa--;M é amassa da.-- e Reéo---

**********t*

velocidade de escape; mæsa do corpo; Terra; o raio da Terra

I I Pela Iæi da Consewação de Energia Mec&rica, co¡no estamos desprezando o atrito com o ar, a energia mecânica
no ato de lançamento (é; não é) igual a energia mecânica do corpo em qualquer posição de sua trajetória. No
infinito,ocorpoterá$=-9Ec=-_,logo,noinfinitctaenergianrecâ¡lica<locorpoé
t-

************
é;o;o;o

9 I Portanto, quando o corpo é lançado com a velocidade de escape a sua energia nrecânica total (é; não é) nula,
poisnoinfìnitoa suaenergiatotalé nula. Logo, E=^;'¿ ,podeserigualada azeÍo.
Logo o =-
************
¡. m'v3. G.M.m-,7'T;
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10. m.v3z- G.M. nt-E- = 0, logo ve =

************
lT.-6:ft-VR6

1l ¡ portanto, ve = /2]F' é a expressão que nos penrrite calcular a velocidade de escape de um corpo, a partir

da superfície ¿a f'erra'lh velocidade de escape de um corpo (depende; não depencte) de sua rnassa; ela depende

da massa da Terra M e do raio lìe da Terra, quando lançado a partir da superffcie.

****i*******

não depende

12. A velocidade de escape ta¡nbém não depende do

ângulo de lançamento. Qualquer que seja o ângulo de

lançamento, desde que com velocidade de escape,

o corpo se libertará do campo gravitacional da Terra.

Na figura ao tado estão ilustrados diversos ângulos de

lançamento. Se você lançar urna pedra, com ângulo de

tiro fazendo 30o cont a ltorizontal, a pedra escaparl

do campo gravitacional da Terra se a velocidade for a

de escape?

************
srm

13 r Calcule a velocidade cle escape de um cbrpo lançatlo a partir da superlície da Terra.

******* *****
2X 6,67 X I X6,0XI â. ll X l03m/s= ll km/sve= 6f x toó

14 ¡ portanto, a partir da superffcie da Terra, qualquer corpo lançado com a velocidade igual ou superiot a I I km/s

. (se libertará; não se libertará) da gravitação terrestre. Para que isto seja verdadeiro, o atrito (deve; não deve) ser

desprezado.

************
se libertará; deve

15 r Se o lançamento for realizado a partir de urna plata'

forma espacial, qual a expressão da velocidade de

escape? No ato de lançamento E =-.
Se a vclocitlade for a de escape, então E = 0, pois

¡ro infinito a energia total, no nlíni¡no deve ser zero.

t¡go, ÏÉ- 
G ' lvl ' n¡ 

= 0, então vs = 

-.
********** **

\

R

ìt Éståcão o¡oacial

[1q-1""
I

2.G.Mv2um

R
G. M. ¡n

R

lvo

I
t
I

I
,
,
I
I

a
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16rve= 2.G.
R

AgoraRéa-

************
distância do local de lançamento.até o centro da Tera

17 r qut¡ seria a velocidade de escape se lançamento fosse realizado a partir de ur¡ta plataforma espacial a I 600 km
acimada superffcie daTera? Agora R=_ me portanto, vs =_rnfs.
************
6,4X 106+ l,6X 106 = 8OX 106m; = l0X 103 m/s

18 r Podemos observar que a velocidade de escape (diminui; aumenta) corn o aumento da distância ao centro da
Terra.

************
diminui

19 r Se o lançamento fose realizado a partir do campo gravitacional da Lua, então na expressãov" = u@,"massa M seria a

****** ******
da Lua

ã)rConsiderandoaLuacolnou¡naesferatendoraioR=l,7X106memassaM=7,3Xl022kg,calculecomque
velocidade u¡n corpo deve ser lançado, a partir da superffcie, de modo que escape dagravitação lunar.

************
ve = 2,4 X 103 m/s

21 I g¡1 satélite com massrt m =200 kg move-se em trajetôria circular de raio R=l0X 106memtornodaTerra.
Qual a sua velocidade de escape?

******* *****
l,c = 9,0 X 103 m/s

22 ¡ Se um corpo é lançado

sua energia total (é; não

então, substituindo.se, E

**********

conr velocidade de

é) zero. Vejamos

escape a partir de um ponto à
B = \t' - G. M. ¡n; como

distância R do centro da Terra a

v=Vc

.,1. 
(*'i'" ).G.M G.M.m__R-

23 r Portanto, quando a energia total for igrral a zero o corpo (escapa; não escapa) do campo gravitacional terrestre.
Se a velocidade for menor que a de escape a energia mecânica total será (maior; menor) que zero; nesta situação
o corpo estará preso ou ligado ao campo gravitacional.

************
escapa; menor

24 ¡ Todo corpo que' no camPo gavitacional da Tena, possuir energia mecânica total menor que zero, (está; não
está) ligado à Terra. Para que ele escape da gavitação é necessário que, no mfnimo, a sua
tot.al seja þal
************
está; zero

é; R' !. =Q
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25 r Um satélito artificial da Terra, cotn massa 500 kg, possui órbita circular ostável a 8O X 106 m do seu centro.

A sua energia Í¡ecânica total é E =-L
************

G.M.m
= -12,5 X loeJ

26 r O satélÍte do item 25 (est{ não está) preso ao ca¡npo gravitacional da Tena, pois a sua energia mecfuiica

totrl é-
************
ost{ negativa (menor çre zero)

27 r Que energia adicional mfnima o satélite deve ¡eceber paft¡ que escape da gravitação terrestre? Para que escape

é necesá¡io que a sua energia mecânica total seja- ; como ele possui uma energia

B =-l2r5x lOe J, o satélite deve recebe¡ uma energia E =-para que fique com

energia total zero.

************
nula; l2J X l0e J

28 r Se o satélite mencionado acima receber uma energia adicionat ß' = 12 X lOe J, elo escapa da gravitação tenostre?

Por quê?

************
O satéliæ não escapa, pois ele fica ainda com energia total E = -0,5 X 10e J.

29 r g se o satélite receber una onergia adicional E' = 13 X lOe J?

************
O satélite fioaril, no caso, oom E = 0,5 X 10e J. energia então maior que zero. A condição mínima para escapar

da gravitagão terestre é que E = 0. Como ele fica com energia positiva, com maior rløãoitâescapar da gravitação.

No caso, ele atingirá o infinito e terá energia para continuar sua viagem pelo unirærso afora.

30 r A energia que dercmos fornecer para que um satélite ou oorpo qualquer se liberte do campo gravitacional no

qual est6 preso é denominada de energia de llga$o. No caso do item 2'1, a eneryìa de ligação do satélite é

E_
************
12,5 X 10e J

3l r Um satél¡te artifìcial tenestr€ possui energia total B = -5,8 X lOto J. Qual a eneryia de ligação?

************
E=5,8Xl0toJ
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32 r Uma analogia de energia de ligação bem simples é

a de um corpo dentro de urn poço aqui na superflcie

da Terra. Supondo que o nfvel do solo seja o nfvel

de. energia potencial zero, então dentro do poço o

cor¡ro terá energia potencial negativa. Para que ele

"escape" do poço devernos, no mínimo, fornecer

unra energia cinótica de forma que sua energia total

seja zero. Va¡nos supor que no fi¡ndo do poço a

massa m tenha Eo = -10J. Se ele receber uma

energia cinética E" = l0 J a massa (sairá; não sairá)

do poçcl. A energia de ligação deste corpo, no caso,

sairá; l0 J

3:l ¡ Analogamente ao ca¡trpo gravitacional, no campo elétrico dos átomos, os elétrons encont¡am'se "presos" enì

suæ órbitas. Ionizar t¡m átomo nada ¡rrais é do que "arrancar" do cam¡n elétrico um ou mais elétrons. A

energia que se deve fornecer para "arrancar" um elétron do cam¡ro elétrico do núcleo é dcnominado também

de---
************
energia de ligação

OUESTÕES DE ESTUDO

1r Qual é a condição ¡nínilna para que urn corpo escape'cla gravitação tenestre?

2 ) O que é velocidade dc cscapc?

3 r Que ponto. definido enr termos de potencial gravitacionat, atingirá um corpo se lançado com a velociclade

dc escape?

4 r O que acontece se a velocidade de lançarncnto for maior que a dc escapc?

5 r Deduza a exprcssão quc dcfìne a velocidade de escape, caracterizando cada elemento da expressão.

6 r Quando o lançamento é feito de ulna platafornra espacial, a partir de que ponto deve a distância ser considerada?

7 ¡ Qual deve ser o valor mfnimo da energia nrecânica total de um corpo para que ele escape da gravitação

terrestre?

I tI O que é energia de ligação?

9 r Em termos de energia mecânica total, qual é a condição para que o corpo esteja "preso" ao campo de

atração da Terra?

16 r Qual a analogia entre a ionização de um átomo e a energia de ligaçã'o de um satélite artificial?

Após isso, você deve estar apto para:

a. calcula¡ velocidade de escape;

b. determinar a energia de ligação de um corpo no campo gravitacional;

c. resolver problemæ propostos.

-t
I

h
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PROBLEMAS A RESOLVER

I r Uma plataforma de lançamento foi corstrufda a 600 km acima da superffcie da Tera. Determinar a rælocidade

de escape a partir desta plataforma.

2 ¡ Qual é a energia de ligagão de um corpo de massa m = l0 B em re¡rouso na plataforma mencionada no
problema l?

3 ¡ Um satélite de massa m = 2000 kg é colocado em órbita circular a I 6@ km acima da superflcie da Tena.

Qud a mlnima energia gue se deve fornecer ao satélite de modo que escape da gravitagão tenestre?

4 r Um projétil deve 'ær disparado de um ponto û 2,0 X 106 m do centro da Lua. Qual deve ser a mfnima
velocidade ¡lara que ele escape da gravitação te¡rest¡e? Supor o satélite estacionário.

5 r Calcule a velocidade de escape do campo gravitacional da Terr¿ a 49 X ld m do centro da Tona.

RESFOSTAS

1r v s lOJ X l03m/s

2t B' = 5,7 X ldJ
3r E = 5,0X tOloJ

4r v = 2,2 X lO3nls

5r ve = t/T X losm/s

sEçÃo 6 - MOVTMENTO SOB AçÃO DA GRAVTDADE NAS PROX|M|DADES
DA SUPERFICIE DA TERRA

Nesta seção veremos o movimento de um corpo nas proximidades da superffcie dr Tena, região na qual o
ømpo gravitacional g pode ser considerado constante,

Esta soção estó dividida em 3 partes. Na parte A, analisaremos o movimento de um corpo somente na direção

vertical. Dois aspectos serão considerados: com existência do ar e sem ar, isto é, no vácuo. Vooû rærá que com presença

de ar, um corpo em queda não pode aumentar a sua velocidade indafinidamente; devido ao atrito com o ar o corpo

irá atingir uma velooÍdade máxima denominada de velocidade de rogime.

Nas partes B e C estudaremos o movimento ballstico de um corpo no campo gravÍtacional; na parte B'trataremos

do caso em que uin corpo é langado horizontalmente de uma determinada altu¡a e na parte C estudaremos o lança-

mento obllquo, isto é, um corpo langatlo fazendo um certo ângulo com a ho¡izontal. Caracterizaremos a altura máxima

atingida c o alcance mdximo.
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A - MOVIMENTO NA VERTICAL:
C VELOCIDADE DE REGIME
. OUEDA. LIVRE

1 r l.la figura ao lado está ilustrada uma pequenà re$ão

da superflcie da Terra. Uma sala, por exemplo. Já

vimos que numa região como esta o campo gravita-

cional g (é; não é) constante. Um corpo com massa

m é abandonado de uma determínada altura. O corpo,

sob a agão da força gravitacional, isto é, sob ação de

cáir. O peso do corpo
(é; não é) constante nesta região.

************
é; Peso P = mg; é

2. O corpo, à medida que cai, (colide; não colide) com

as moléculæ do ar atmosférico. Devido a essas

colisões, o ar oferece uma força de ¿trito que irá se

opor ao movimento do corpo. Na fìgura ao lado, þ
representa o peso do corpo e R a forg resistiva do ar.

A forga resultante no corpo é FR =--
(em termos de p e R).

************
colide;p-R(NãopodeserR-p,poisopesoémaiorqueR,docÖntrárioocorposubiria)

3 r De acordo com a 2q r-ei de Newton, a força resultante é expressa por Fp = 

-(em 

termos

de massa e aceleração). Portanto combinando-a com a expressão da força resultante do item 2, podemos exprimir
a aceloração result¿nte por a =_
************

o-Rm.ai . ii

4 r Como p = rn . g, então a acelerução também pode ser expressa por a =

************
(simplifïque).

Rû- 
-om

5¡a=g-*representaaaceleraçãocomqueamassacainocampogravitacional,sobaaçãodeseupeso.Nesta
expressão R t

************
resistência do ar (força de atrito com o ar)

6 r Se o corpo cair num local onde não existe ar, isto é, no vdcuo, entifo (existe; nião existe) a força resistiva R.

************
não existe (pois a força resistiva é conæqüência da colisão com as moléculas do ar)

7 ¡ No vácuo, colno R = 0, então a aceleração de queda é a =
************

I
s

Ê'. ¡.t'. .'
.i.., .'.....,j:.! .r.:

.'..:' :.1'f '..'..: ..
;.r: ;. 1." .'..'i
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8 ¡ Se retirarmos o ar do interior de um tubo de

vidro (teremos; não teremos) uma região dcnominada

vácuo. Quando um corpo cair dentro do tubo, como

a força resistiva é R =-, o corpo

cairá conr aceleração resultantc a =

No vácuo, tanto uma moeda como uma pena (caem;

não caem) com a mesma aceleração, pois no vácuo

não existe força rctardadora devido o atrito com o ar.

************
teremos; 0; g; caem

9 ¡ Portanto, no vácuo, todos os corpos caem com aceleração nt¡nrericameute igual ao valor do campo gravitacional,

istoé,nasproximidadesdaTerraa=-(valorcunidade).
************
9,8 m/s2 (considerando-se o valor normal do campo gravitaciorral)

10 r Em geral, a força de resistência do ar depende do formato do corpo. Se abandonarmos uma folha de papel de

uma determinada altura ela irá cair gastando um tempo razoável. Se amassarmos esta folha de forma que cla

se aproxime de uma pequena esfera e a abandonarmos da mesnra altura, agora o tenìpo gasto será bem menor.

Faça esta experiência já. O fato de amassarmos a folha de papel (alteramos; não alteramos) o seu peso, mas sirn a

sua forma. A resistência do ar no papel normal (é; não é) maior que quando amassado.

************
não alteramos; é

11 ¡ A força dc resistência do ar, em geral, aumenta de intensidade conforme a velocidade do corpo aumenta. A força

resistiva R aumenta até um valor máxinto; o valor máximo que R pode assumir é numericamente igual ao peso

do corpo em movimento. Quando isto acontece, a força resultante no corpo é FR = -----______--- 
(valor).

*********
0; (pois FR = p - R, como R = p, então Fp = P - P =0)

'12 . 
^ 

partir do instante em que a resistência R do ar se igualar numericamente ao peso, a aceleração resultante no

corpo será (zero; diferente de zero), pois F¡ = 0. Nesta situação, a velocidade do corpo (aumenta; permanece

constarrte; ;dinrinui) e o movimento passa a ser uniforme.

************

zero; permanece constante

13 r Enquanto a resistência do ar for menor que o peso, o corpo (fìca; não fica) sob aceleraçao e portanto (aumenta;

não aumenta) de velocidade. A velocidade de um corpo em queda aumenta até o instante em que a resistência

do ar se igualar ao peso do corpo. Neste instante a velocidade do corpo atinge um valor máximo, a partir do qual

ela (se ma¡tém; não se mantém) constante. A esta velocidade máxima damos o nome de velocidade de regime

ou velocidade terminat e é simbolizada com vr. Um corpo com velocidade de regime (executa; não executa)

movimento uniforme.

********** **
fìca; aumenta; se mantém; executa

14 r Um corpo em queda, na prcserìça de ar atmosférico, aumenta a sua velocidade até atingir uma velocidade máxima

denominada.Quandoocorpoatingiravelocidadederegimeaforça
de resistência do ar se ' Quando a queda se dá por uma pequena

distância e se o peso do corpo for razoável, muitas vezes, a velocidade de regime não é alcançada.
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************
velocidade de regime ou terminal; iguala nunrericamente ao peso do corpo

15 ¡ A vclocidadc rle regime não é privilégio apenas de um

corpo em qucda através do ar atmosférico. Uma esfera

que cai em um tubo de óleo també¡n adquire veloci-

dade de regime (veja experiência 3 no FÂl-l). Da

mesma maneirà, um barco a motor que singra nas

ágras azuis de um lago atinge uma velocidade de

regime. No primeiro caso,'a velocidade de regime é

atingida quando a força rcsistiva do óleo atingir um

valor igral ao peso da esfera; no segundo caso, quan-

do a'força de atrito com a água atingir um valor

igual a força propulsora do motor do barco.

O gráfìco ao lado representa, em função do tempo,

a posição de um corpo em movimento. Entre os

instantes O e t4, o gráfico não é retilfneo, o que

mostra que o movimento não é uniforme; neste

intervalo de tempo o corpo está, portanto, sujeito

a aceleração. A partir do instante tA até tB, o
gráfìco (é; não é) retilíneo; portanto o movimento
(é; não é) uniforme. Portanto, a partir do instante

t4 o corpo (atingiu; não atingiu) a velocidade de

regime.

d(m)

o tA tg I

********t***

é; é; atingiu

16 ¡ O gráfìco ao lado representa, em função do tempo,

a velocidade de um corpo em movimento sob ação

de força resistiva que aumenta de iutensidade com a

vclocidade. O corpo (atinge; não atinge) velocidade

de regime. A velocidade de rcgime do corpo vale

vr= e foi alcançada no instante

*** * ********
atinge; 30 m/s; 5,0 s

17 . lâ vimos gue, no vácuo, todos os corpos caem com aceleraçâo ¿ = g. Isto acontece porque a força resistiva

ft= Se o campo gravitacional g for constante, então a aceleração de queda (é; nâo é) constante.

Nós denominamos de queda livre o movimento de um corpo, no campo gravitacional, quando a força resistiva

Rpuderserdesprezada.Portanto,quandofalamosemquedalivre,aaceleraçãodocorpoéa=-.

* ***********
o;é;g

vlm/s)

40

30

20

10

5,O 10 tlsl
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18 r Um corpo é abandonado, a partir do repouso de uma

altura h, rtum local de gravidade g constante (figura

(a) ao lado). Se a queda d livre. então o corpo irá

cair com aceleração constante a = 

--
Portanto, trata-se de um movimento retilínco unifor-

memente variado, cujas equações foranr vistas no

livro FÂl-l pag. 124 (3? Ed.). Reveja-as se você

não se lembrar delas.

************
o
Þ

19 ¡ Na fìgura (b) do item 18, o corpo é agora lançado

verticalmente para cima com velocidade de mesmo

valor com que atingiu o solo, na situação da fìgura

(a). Se o movimento é livre, então a aceleração com

que o corpo se mbve (é; não é) a = g. Agora, a

velocidade do corpo vai diminuindo de valor porque

a gravidade atua (de baixo para cima; de cima para

baixo), portanto no sentido oposto ao do movimento.

************

h t,,
t""

1,.

l"t

t,,

ï"'

J"o

l"

l"

s
V4

vS

vó

l7
h=0

v7

Fis. la ) F¡9. (b)

é; de cima para baixo

20 ¡ O6serve que na figura do item 18, o corpo atinge o solo com velocidade v? e quando o mesmo corpo é lançado

verticalmente para cima com a mesma velocidade vz (fig. b) o corpo alinge uma altura máxima igual a da

fìgrrra (a). Na altura máxima a velocidade é 

-

************
zeÍo.

OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você verifique a sua fluência qualìto ao

entendimento do assunto que acabou de estudar. Vcrifìcará que não é necessário mais que alguns minutos para isso'

Se encontrar difìculdade em alguma questão, você poderá verifìcar a resposta cxata voltando ao texto.

I r Próximo à superfície da Terra o campo é constante? O peso do corpo é constante?

2 r Quat a força que puxa o corpo para a Terra?

3 I Como surge a força resistiva do ar?

4 r No ar, como se expressa a força resultante sobre o corpo em queda?

S I Em presença de força resistiva R, como se expressa a aceleração de queda de um corpo de massa nr?

6 r O que significa vácuo? Dar um exemplo onde eúste vácuo.

7 ¡ No vácuo existe gravidade?

8 r O que não existe no vácuo?

9 r Com que aceleração o corpo cai no vácuo?

l0 r Por que a folha de papel amæsada cai ¡nais rapidamente que a folha sem ser amassada?

11 r A força resistiva do ar depende do formato do corpo? Dar um exemplo em que se evidencia este fato.
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12 I Um corpo abandonado no campo gravitacional aurnenta a sua velocidade indefinidamente? Explþe.
13 r O que é rrelocidade terminal?

14 ¡ O que é velocidade de regme?

15 ¡ Qual é a força ræultante no corpo quando este atinge a rrclocidade de regime?

16 r Na wlocidade de regime qual é o tipo de moúmento?

17. A velocidade de re$me é privilégio apenas de corpos em queda no campo gravitacional? Bxptique.

18 r Faça um gráfico da velocidade em função do tempo, mostrando a volocidade de regime.

19 r Um paraquedista durante a queda atinge rælocidade de re$me?

ãl r [.lna pedra é abandonada na suporflcie da ágra de uma piscina. Quando ela atingir a velocidade de regime qual é
o valor da força resistiva da ágrra, se o ¡reso da pedra é de lO N?

21 . O que queremos dizer com queda livre? Um corpo em queda livre possui que aceleração?

22 r Quando falamos em queda livre o que estamos dosprezando?

Após iso, você dero ostar apto para:

a. escrever a equação da força resultante sobre um corpo em queda sujeito a força resistiva R.

b. esc¡ever a.equação da aceleraçlo resultante no corpo quando em queda na presença de força resistiva R.

c. caracterizar queda livre.

d. caracterizar velocidade de rogime.

e. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 ¡A partir do repouso, um corpo de masa m = 0,l0kg é abandonado de uma altura h. Sendo o ca¡npo gravita-

cional constante I = l0 N/kg, determinar a aceleragão no corpo quando a força resistiva R = 0"20 N.

2 r Um corpo de massa m = 0200þ cai com velocidade constante num local onde o campo gravitacional g =
= 9,80 N/þ Determine a intensidade da força resistirnr R.

3 I Um corpo é abandonado no vácuo. Sendo g = 9,8 N/kg, com que aceleração o corpo cai?

4 r No gráfico ao lado, determinar:

a) o instante em que o corpo entra em velocidade

de regime;

b) a velocidade de regime;

c) em velocidade de regime, a distância percorrida

em 2,0 s.

RESPOSTAS

lra=8,0m/s?
2 ¡R = p = 196 N

3 ra = g = 9,8 m/s2

4¡a)t= l0s
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B _ BALÍSTICA:

LANçAMENTO HORIZONTAL DE UM CORPO

NO CAMPO GRAVITACIONAL, COM RESISTÊNCIA

DO AR DESPREZTVEL

I r Ao lado temos duas esferas, A e B, a uma altura ys

(eixo y na vertical e eixo x na horizontal). A esfera

Aé abandonada em repouso eaBé lançada,simul-

taneamente, com velocidade horizontal ve. O atrito

do ar é desprezível. A esfera A cairá em linha reta

e a B (seguirá; não seguirá) na horizontal. Esboce na

fìgura a trajetória de A e de B.

* *** * ** *** **
não seguirá;

v
B

Yo vO

x

2 ¡ Na fìgura ao lado temos as posições ocupadas tanto

por A como por B ao mesmo instante. Observe que

A e B estão, a todo o instante, a uma mesma altura;

elas atingem o solo (em instante diferente; no mesmo

instante). Portanto, o tempo de queda da esfera A

(é; não é) o mesmo que o de B. Portanto, se calcu-

larmos o tempo de queda livre da esfera A (estaremos;

não estaremos) calculando o tempo de queda da

esfera B.

* *** ***** * **
no mesmo instante; é; estaremos

3 r O eixo das alturas (y) é orientado no sentido oposto ao do campo gravitacional. A esfera A cai de uma altura

inicial yo até atingir o solo, onde y = 

-. 

l¡go, Ay = y - Yo =-'
************
o; -yo

4 ¡ Comoaresistênciadoaré desprezada,entãoa= g. Aorientaçãodoeixoyé paracimae aaceleraçãoé parabaixo,

então a aceleração a = (+g;-g).

****** ******
-cÞ

5 r Como Ây = voy . t * i. t2 e sendo voy = (velocidade inicial na direção Y); a = - g e Ay = - Yo, então substi'

tuindo-se

************

v
A B

-a
---------o

-------------a

--- ----------{

Y=0 x

-yo= 0 *$ . t' ou yo = +. r',apóscancelado osinal
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6 r Tanto a esfera A.como a B, da lìgura
de queda, tanto para A como para B,
queda é [ =

************

8

7 ¡ Uma esfera é langada horizontalmente com velocidade
vs, â pârtir de altura y6. A velocidade inicial na

direção vertical (y) é voy = 0. A aceleração é (para

baixo; para cima), logo, na vertical. À medida que o
corpo cai, a sua velocidade vai (aumentando; dimi-
nuindo). A equação da velocidade é v, = voy f a . t.
Como a = e voy 0, então
Yy

**** * *** ** * *
para baixo; aumentando; -g; -g.t

8 ¡ vv: -8't. O sinal negativo significa que a velocidade de queda é de (mesmo sentido;sentido oposto) ao do
eixo vertical y. se a esfera estivesse subindo, então a velocidade vu seria_

************
sentido oposto; positiva

g r Qual é a velocidade, na direção vertical, quando a esfera atinge o solo? No item 6, vimos que o tempo de queda
ét em função de g e ye). Então, substituindo na equação da velocidade, teremos
vy= .

CâSO'V = Vyi VO = Vqy = 0; ¿ = eAd=Ây . l¡go, substituindo.se, teremos
uT= e fìnalmente, v, = escolha o sinal adequado)

*********
-8i -Yol ! 2'g'vo 2'g'yo (o sinal é negativo porque a esfera está caindo)

do item 2, caem da mesma altura ye e gastam o mesmo tempo t. O tempo
pode ser expresso a partir da equação yo = t. t2. portanto, o tempo de

Yo

*******t****

Æ,-*ø=_/rø=_,/ñ
10 r O mesmo resultado poderia ser obtido pela aplicação da equação deTorricelli: v2= v2o+2. a. Ad.para o nosso

11 r Uma esfera é lançada com velocidade horizontal vo = 49 m/s de uma altura de I O m num local de gravidade
g = l0 N/kg. Calcute o tempo de queda e a velocidade na direção vertical, quando atinge o solo. Faça os cálðulos
aqui.

************

v

ai+yo

o

tro
,1

vy I

x
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12 r Na direção x, isto é, na horizontal, (atua; não atua)

força sobre a esfera. [ogo, na horizontal a esfera

(está; não está) acelerada. Se ela não ætá acelerada

¡ra direção horizontal, então a sua velocidade nesta

direção (se mantém; não æ mantém) constante.

************
não atua; não está; se mantém

13 r portanto, na direção x o movimento (é; uão é) uniforme e a velocidade vx = em qualquer

instante. Observe na figura acima que os tragos verticais que passam pela esfera nos sucessivos instantes (são;

não são) igualmente espaçadas. tsto implica que, na direç¡o x, a esfera percorre espagos þais em tempos iguais'

sendo uniforme o movimento nosta direção. Na direção vertical (y) o movimento da esfera (é; não é) uniforme'

************
é; vq; são; não é

14 r podemos observar, então, que um corpo langado na horizontal conforme ilustra a figrra no item 12 fica sujeito'

simultaneamente, a dois tipos ale moriÍiento: um acelerado na direção e outfo

a trajetória mostrada na figura.

************
rærtical (Y); uniforme

15 r Bm csda instante o corpo está zujeito a duas velocidades: na direção rærtical a rrelocidade é vt

(em função de g e t) e na direção horizontal avelocidade év¡ = ' Portanto'a r¡elocidade

resultante T sobre o corpo é dada pela soma vetorial de Ty com l¡; como estas velocidades sfo perpendiculares

entro si, o valor da rælocidade re.sultante é'dado pela hipotenusa do triângulo retângulo cujos catetos são vt e v¡

(veja por exemplo a posição 5 na flgura do itom l2). Iogo v2 = v| + "i OU v= '

************
-g't; 

"o; 
Vffi

16 r Retorne.ao enunciado da questão do item ll. Calcule a velocidade resultante v da esfera quando atinge o solo'

*.***********
vx = Yo = 4,0m/s; vy = -10' t = -10' l@m/s

v

oa+
lvo
t
l

Ir
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

¡
I
I
I
I
¡

Yo 2r BvO

Y¡rú3

6

v0

x

"=f"iT = t6 +'20 = 6O m/s
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17 r Um corpo é lançado na horizontal com velocidade
v¡, I partfu de uma altura ys, conforme ilustra a
figrra ao lado. Como dete¡minar o deslocamento
horizontal x do corpo? Vamos resolver o problema
para o deslocamento x quando o corpo atinge o solo.
Já vimos que o tempo de queda pode ær doduzido a
partir da expressão yo =- G

f,= Neste tempo o corpo
irá apresentar deslocamento na horizontal x = vo . t.
Substituindo*e o valor de t, teremos: x =_.

************

ivo

18 ¡ Dortanto, no ÍlGslno tempo em que o corpo cai de uma altura ys, ele apreænta um deslocamento x = vo. t.
(o movimento é uniforme nesta direçfo). Nesta eçação, t (é; não é) o tempo de quoda do corpo.
************
é

19 r um corpo é langado de uma altura de 2,0 m com rælocidade horizontal vo = 49 m/s. eual o deslocamento
horizontal apresontado quando atinge o solo? Supor g = ION/kg.

************

tempo de quoda: t = = l@s = 0,63 s

deslocamento horizontal: x = vo. t = 49 l@ = 2,5 m

20 r I'Ln corpo é langado com wlooidade horizontal Ve mlm local de gravirlade g = l0 N/kg. O corpo é larçado a
partirdeumaaltu¡adelgmeaabæiss¿dopontoondeatingoosoloóx=090m.eualéasuavelooidade
horizontal ve?

************

l*' Eîvsøtt-vs

þî
vg

tempo de queda: t = J@,
deslocamento horizontal: x = yo. t = vo. /zT

VB

v

Yo Jo*".
t >vo

tsvo
G+Yo

vO
X¡ ?

Yg
Xr?

o x
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21 . Pelajanela do apartamento, um garoto joga uma laranja horizontalmente com velocidade vq. A laranja atingc o

solo, depois de 1,2 s, t2,4metros do prédio. Calcule a velócidade ve c Ír altura a partir da qual a laranja foi

atirada. g = 10N/kg.

************

uo= .| = 2,0mls o yo = t . t' =7,2m

22 ¡ No problema do item 21, calcule a energia cinética da laranja ao atingir o solo, supondo m = 0,100 kg a nrassa

da laranja.

************

t. = ry' ;v2 =vl* f, =(Z,O)2 + ç12), = 148, portanto, Ec=7,4J

OUESTÕES DE ESTUDO

1 r Quando um corpo é lançado horizontalmente, qual a aceleração que atua sobre ele na horizolttal? E na vertical?

Supor resistência do ar desprezível.

2 r Em função do tempo, qual a expressão da distância de qtreda?

3 r Qual a expressão que nos permite calcular o tempo de queda?

4 r A que tipo dc movimento o corpo fica sujeito na horizontal? E na vertical?

5 r Como se determina a velocidade na direção vertical? Escreva a equação.

6 I Como se determina a velocidade resultante no corpo?

7 ¡ O corpo lançado horizontalmente fica sujeito simultaneamente a quantos tipos de movimento? Quais são?

8 r Como se determina o deslocamento horizontal do corpo?

9 r Dois corpos são, simultaneamente, um lançado horizontalmente com velocidade vq o o outro simplesmente

abandonado, da mesma altura inicial. Qual dos dois chega mais depressa ao solo? Explique.

Apôs isso, você deve estar apto para:

a. calcular o tempo de queda de um corpo lançado horizontalmente a partir de uma altura yq.

b. calcular a velocidade na direção vcrtical, horizontal e a velocidade resultante no corpo que foi lançado

horizontalmente.

c. calcular o deslocamento horizontal.

d. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Uma esfera é lançada horizontalmente a partir de uma altura de 20 m com velocidade igual a 5,0 m/s. No local

oatritodoarédesprezíveleagravidadeég=t0N/kg.Calcule,noinstanteemqueaesferaatingeosolo:
a) o tempo de queda;

b) a velocidade resultante;

c) o deslocamento horizontal.
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2 r Um corpo é lançado horizontalmente com velocidade l0 m/s a partir do topo de um edifício de 40 m de altura.

Supondo g = l0 N/kg e nula a resistência oferecida pelo ar, determinar a velocidade resultante e o deslocamento

lrorlzontal do corpo após ter caídc 2O metros.

3 r Uma esfera é lançada horizontalmente a partir de altura yo = 0,80mnum localonde oatritodoaré desprezível

e a gravidade considerada g = l0N/kg. A esfera atinge o solo a 1,2 metros de distância do pé da vertical que

passa pela esfera no ato dg lançamento. Calcule a velocidade de lançamento.

4 r Urn garoto viaja mrm trem que se move com velocidadc constante de 72 km/h. Da janela do trem o garoto solta

umalaranjaal,25mdosolo.Supondonulaaresistênciadoareagravidadeg=l0N/kg:
a) No ato em que a laranja foi solta, qual era a sua velocidade? Qual a sua direção?

b) Até atingir o solo, qual o deslocamento horizontal da laranja?

c) Até atingir o solo, qual o deslocamento realizado pelo trem se ele mantiver a tnesma velocidade?

5 ¡ Um avião voa horizontalme nte a 2 000 metros de altura e deve.lançar t¡ma bolnba para atingir um alvo no solo.

Sendo v = 900 km/h a velocidade do avião; nula a rcsistência do ar; o campo gravitacional constante valendo

g = l0 N/kg, a que distância do alvo se deve soltar a bomba de modo que o alvo seja atingido? Essa distância

é medida do alvo ao pé da vertical que passa pelo avião no ato em que a bomba é solta.

6 r Um projétil é atirado horizontalmente contra um alvo a 100 metros de distância com velocidade inicial

vo = 50Q m/s. Supondo nula a resistência do ar e gravidade go = l0 N/kg, a quantos metros abaixo do centro do

alvo atinge o projétil?

7 r Unr alvo de altura AB = 1,0 ¡n encontra-se a certa

distância x do ponto de disparo de uma arma.

A arma é então mirada no centro do alvo e o projétil

sai com velocidade horizontal vo = 500 m/s. A que

distância x mínima deve se localizar a arma de modo

que o projétil atinja o alvo? Supor nula a resistência

do ar e gravidade g = l0 N/kg.

8 I Unr corpo de rnassa rn = 2,0 kg é lançado conforme

ilustra a figura ao lado. Supondo nula a resistência

do ar e gravidade I = l0 N/kg, determinar:

a) a energia total no ato de lançamento;

b) a energia total no instante em que o corpo atinge

o solo;

c) a velocidade resultante do corpo ao atingir o solo;

d) o tempo de queda;

e) o deslocamento horizontal x.

9 ¡ Um carrinho de brinquedo mantém velocidade cons-

tante ve ao se movimentar em cima de uma mesa

conforme ilustra a figura ao lado. O carrinho escapa

da mesa e atinge o solo a uma distância de 0,80 rn

do pé da mesa. Calculc a velocidade ve. Supor

g = 10 N/kg e nula a resistência do ar.

A

mvoo--_
x

B

m m/s

Yo= 25m

x= ?

yq = 1,25 \1
\\\

\
\

0,80 m
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RESPOSTAS

lra)t=2gs
b) v = 20ómls
c) x= lOm

2t v=22,4m1s;x=20m

3r vo=3gm/s

4 r a) vo = 20 m/s na horizontal

b)x= 1,0m
c)Ad=1,0m

5r x=5Xl03m
6 r Yo =020m
7tN=50\Æm=158m
8ra)Er=900J b)Er=900J

c)v=30m/s d)t=/îs
e) x= 20lFm

I r vo = 1,6 m/s.

C - BALÍST|GÆ

IANçAMENTO DE CORPO FAZENDO Ar,¡OULO a COM A HORIZONTAL

1 ¡ Um corpo é langado'a partir do ponto A,

com rælocidade rosultante vs fazendo

ângulo-
com a horizontal. A trajetórìa segrida

pelo corpo coresponde a uma parábola,

conforne ilustra ¿ figura ao lado. No

ponto B o oorpo atinge a altura-
nopontoCocorpo

(alcança; não alcança) notamonþ o mes-

mo nft,el do ponto de lançamento.

************
c; máxima; alcança

2 ¡ vo é a velocidade resultante no corpo no

ato de lançamento. Ela pode ser decom'

posta em duas wlocidadas: componente

vertical vey e cofltponente horizontal vox.

A ftpra ao lado ilustra estas componen'

tes. As componontes ve¡ e Y¡y (são; não

slo) perpendiculares entre si; portanto,

v3= +

pois ve (é; não é) a hipotenusa cujos

catetos são as componentes-

************

v

B
o aa

aa

ao

Oo

e, c

Y0y

û
Yox

são; (vej2; (voy)2; é; vs¡; vsy
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3 ¡ No triângulo retângulo de hipotenusâ v6 I catetos ve¡ ê vsy, podemos escrever eue vq¡ = vo. coso € vey =

= vo.'sonû. Seja um lançamento de velocidade inicial vo = 20m/s e ângulo c = 60o. Sendocos60o= 0.50e

sen 60o = 0,87, determine o valor das componentes hor¡zontal e vertical da velocidade inicial.

VOx= UVOy=

******.******
vox = l0 m/s e vqy = l7l m/s

4 r No ato de lançamento o corpo fica sujeito então a duas componentes de velocidade: ele possui velocidade inicial
na direção horizontal (x) dada por ve¡ = , e na direção vertical, a sua velocidade inicial é dada

pOt V¡y = . Conforme vimos quando do estudo do lançamento na horizontal (parte A desta

seção), na horizontal não atua força, portanto a componente horizontal (é; não é) alterada durante o movimento.

Nadireçãoverticalaaceleraçãoqueatuanocorpoéa=-eportantoavelocidadenesta
direção (é; não é) variável. Na direção vertical a velocidade é (crescente; decrescente) desde A até B, pois a

velocidade é contrário ao campo gravitacional; desde B até atingir C, a vefocidade agora é-.- ,
pois tanto a velocidade como a aceleração possuem o mesmo sentido,

************
ve . coS ai vo . sen c; não é; -'g; é; decrescente; crescente

5r Portanto,'em qualquer posição que o

corpo esteja ocupando ao longo de sua

trajetória, a velocidade na direção hori-
zontal será sempre vx = vox =-

Na direção vertical a velocidade v, de-

cresce desde o valor inicial v6t até 0,

quando atinge o ponto B de altura má-

xima. Na direção vertical a velocidade

obedece a equação vy = voy - g.t ou v, =

(substitua voy = vo . sen c).

v

B vox

ü
¡|l+a- r

f"s
Ir r- v

l_ lx=loz r-
voy

ï-" voz

A vox x

** ******* **r
ve.cos ûl (ve.sen a) - gt

6 r Sintetizando, para um corpo lançado com velocidade ve fazendo ângulo c com a horizontal, na ausência de

atrito com o ar, a velocidade resultante é composta de duas componentes: a componente horizontal (é; não é)

constanteeéexpressaPorvx=-;acomponentevertical(é;nãoé)constanteeexpressa
por vy =-. Em qualquer ponto de sua trajetória a velocidade resultante possui rnódulo
expresso por v2 =-+-(em termos de vx e vy).

************
é; (vo.cosa); não é; (ve. senc) - gt; vfi; v]

7. O corpo atinge a altura máxima no ponto-. Na altura máxima a velocidade na dir.eção

vertical é

************
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I r Qual é o tempo tB gue o corpo gasta para atingir a altura máxima? Já sabemos que na altura máxinra

vv = . Portanto, pela equação da componente vertical da velocidade, vy = (vo . sen c) - gt,

podemos determinar o tempo tg. Na altura máximâ vy = 0 e t = tg;logo, substituindo estes dados na equação

teremos: tB =-.
************

0; 0 = (ve. sen c) - gtn donde ts = ryg

l#,(vq.cosr(ry)="3.."'ä*-
10 ¡ Um corpo é lançado a partir do solo com velocidade lOm/s, fazendo ângulo de 30o com a horizontal. Sendo

cos3Oo = 0,87 e sen3Oo = 0,50 e g = lON/kg, calcule depois de quanto tempo o corpo atinge o pontode

máxima altura.

-gty=(vq.send).t- l.*

9 . Quando o corpo atinge a altura máxima, qual é o deslocamento horizontal correspondente? Já sabemos que

nestadireçãoavelocidadeéconstante;portantox=vx.t.Paraaalturamáxima,pontoB,odeslocamento
horizontal é x9 e o tempo correspondente é tg =
************

. [,ogo, xg =

13 ¡ Então, para um instante t qualquer, o corpo lançado com velocidade inicial ve fazendo ângulo a com a horizontal

terá:

velocidade horizontal I v* =
velocidade vertical 3 v, =
velocidade resultante I v2 =
altura : y 

=
deslocamentohorizontal : x =

************
tB = 0,50 s

11 ¡ Para o corpo mencionado no item 10, calcular a velocidade na direção horizontal e o deslocamento horizontal

até atingir a altura máxima.

************ .

vx = vox = 8J m/s; xB = 4,3 m

12. Qual é a expressão que nos permite deter-

minar a altura y do corpo num'dado

instante genérico t?

Já vimos que, na vertical, o movimento

se dá com aceleração a = 

---;

logo, sendo Yo = 0, voy = (vo. æn a), Pela
equação horária do movimento y =

= voy. t +fitz teremos: Y = 

-
***** *******

v

B
a aa

vx

Yy
o

ova

oa

cc
x

(em termos de v¡ e vy)
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(uo . ços a); (vo . sen c) - gt; fx + vi; (vo . sen'a) . t - $ . t2 ; (vo . cos c) . t

14 r Qual é a expressâo gue nos permite determinar a altura máxinla atingida pelo corpo? Sabemos que na altura
máximaavelocidadoqueénulaé(v*;vy)eotempoétB=--(deduzaa
partir da equação da componente vertical da velocidade). Portanto, no ponto de altura máxima, y = yB e t = tB.

************

15 I A expressão y¡ =
item l0 e calcule

************

Substituindo-se na equação da altura, teremos y =.

*************

,,@, L; yB = (ve. sen q¡ . (vo'fn al -

fv^ . sen a)2+ nos
¿s.

a altu"ra máima

(simplifìcada).

oÞ
T

/ uo. seno\' _ (ve. senc) 2

\ s-l-T-
permite calcular a Releia o

atingida pelo corpo.

=125m

16 I A altura máxima yg pode ser deduzida pela læi da Conservação de Energia Mecânica, supondo que seja nula a
resistência dooar. Por esta lei, a energia mecânica total em A (é; não é) igual a energia mecânica total em B. E¡n

A, EA - Y * m ' g' Yo, mas como Yo = 0, então em A, EA -
Mas vf; = u3* * v3y, pois ve é a velocidade resultante do corpo. Logo, em A, substituindo-se vfr teremos,

17 ¡ Em B, a energia mecânica total é EB =-*
************

-r¡.-_- -- 2_.?--_. (10 x 0,50)2
¿Ututa max¡ma; yB = ffi

¡. m. v3 . m. v3x . m.1-åvv'2'z'T

+;m.'.yB
ry. rryt,

observe que em B, v, = 9¡.

18 r Como E4 = Eg, então

************

+ +msvr

19 r Como o termo $* "p.rrce 
em ambos os lados da equação, ele pode ser cancelado; então yB = 

-

************

ryl.e
2 uiv

29

20 ¡ Como voy = _ (em termo cle ve e do âirgulo), teremos então que yg =
************

úo,
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21. O ponto C que o corpo alcança no mesmo

nível do ponto de lançamento, é o que

denominamos de alcance máximo no mes'

mo nível. Se quizermos determinar o

alcance máximo, devemos doterminar xç.

Sendo tç o tempo que o corPo leva,

desde o lançamento em A, até atingir o

ponto C, então xc =
(em função de ve, do ângulo e de tg).

************
(ve . cos a) . tc

22. O alcance máximo é determinável, então, pela expressão xC = 

-. 

Necessitamos,

então,determinarovalordetç.Aequaçãogeraldaalturaéy=.No
ponto C a altura é yç =-.-e o tempo correspondente é tç. Portanto,

substituindo-se estes valores na eçação da altura, teremos 0

e daf, tg =-.

********* t **

(ve.cosc).tc; (vo.sena). t - I . r"; (v6.sen a)tç; fi.tf donde ,,-- 2'vo'sen4
vo

Þ

23 I Portanto, o corpo volta a atingir o mesnro nfvel de lançamento no ponto C, após o tempo tC = 

-.

Observe que o tentpo que o corpo gasta para, desde o ponto A até o ponto de altura máxima é tg =

-,

logo o tempo tç é duas vezes o tempo tg.Isto sigrrifìca que o corpo gasta um mesmo tempo para do lançamento

atingir a altura máxima e da altura máúma para alcançar o mesmo nfvel de lançamento.

**** ******* *
2.VO.Sgtl û VO . Sen û

g'g

24t tJm corpo é lançado com ângulo c e atinge a altura máxima depois de 0,50s. Desde o lançamento, qual é o

tempo que o corpo leva para atingir o mesmo nível?

******* *****
tç=). tg! l,0s

25 r Portanto, o alcance máximo é xç =

************

xç = (vs ' cos c) 2vo'-sen c - 2 'vå'sen c'cos c
gg

26 r Um corpo é lançado com velocidade 40 m/s, fazendo ângrlo de 60o com a horizontal, num local de gravidade

g = l0 N/kg e atrito desprezlvel. Sendo cos 60" = 0,8?, determinar o alcance máximo.

************
xC=13,92m=14m

v

YO

B
ao o

a o

oo

aa

c
A x
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27 r Qual é a altura máxima atingida pelo corpo de item 26?

************

vB= ry =6,0 m

OUESTOES DE ESTUDO

I ¡ Que tipo de trajetória descreræ o corpo quando lançado fazendo um ângulo com a horizontal?

2. A velocidade de lançamento ve é a velocidade ræultante inicial do corpo?

3 r Como pode ser decomposta a velocidade v6? Quais as expresões de suas componentes?

4 ¡ Em um ponto da trajetória do corpo, como variam as componentes horizontal e vertical do corpo? Como se

exprime o ralor da velocidade ræultante neste ponto?

5 r Para a componente rærtical, qual a equação da velocidade? E pæa a componente horizontal?

6 ¡ Na altura máxima da trajetória, que componente da velocidade é nula?

7 ¡ Doduza a expresão do tempo de altura máxima.

I r Deduza a expresão do deslocamento horizontal quando a altura é máxima.

I I Deduzâ a expressão que permite determinar a altura máxima:
a) por cinemdtica; b) por energia.

10 ¡ Deduza a expresão do tempo de alcance máximo.

11 r Deduza a expresão gue permite calcular o alcance máximo.

12 r Mostre que o alcance máximo é aluæ vezes o doslocamento horizontal do corpo quando na altura ma*ima.

Após isso, r¡ocê deve ostar apto parâ:

a. calcular o tempo de altura máxima.

b. calcular a altura máxima.

c. calcula¡ o alcance m¡lximo.

d. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

I r Um corpo é langado com velocidade 20.m/s fazendo ângr¡lo de 30o com a horizontal, num local de atrito
desprezfiæl e gravidade g = l0 N/kg. Doterminar: Dados: cos 30" = 0,82 e sen 30o = 0,50.
a) a altura máxima;

b) o alcance m¡lximo.

2 r Um canhão dispara um projétil com velocidade vo = 600 m/s. Supondo nula a ¡esistência do âr 0 g = l0 N/kg,
determinar a altura máxima e o alcance mádmo para os æguintes ângulos de tiro.
a)a=30"; Dados:
b) c = 45o; cos 4So = sen 45o = tE
c) c = 600; cos 60o = 0,50 

" 
,"n 6do =+

d)c=90". cos90o=0 e sen9Qo=l
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3 I Dispara-se um morteiro a fim de atingir um alvo a 20 m localizado no mesmo nível de disparo. Sendo de 45o o
ângulo de disparo, desprezfvel a resistência do ar e g = l0 N/kg, determinar:
a) a velocidade que o morteiro deve possuir no ato do disparo;

b) o ternpo que o morteiro leva para atingir o alvo.

4 ¡ Um jogador de futebol pode imprimir na bola uma velocidade máxima de 20 m/s. Se o ângulo de tiro for de

45", calcule o alcance máximo cla bola. Supor g= l0N/kg, desprezível o atrito do ar, e que no momento não

esteja ventando.

5 r No problema 4, qual seria o alcance máximo se o ângulo de tiro fosse de 60"?

7 r Uma bolinha de gude é lançada com velocidade de 30 m/s fazendo ângulo de 30" com a horizontal. Admitindo
nula a resistência do ar e l0 N/kg o campo gravitacional no local, determinar:
a) as componentes horizontal e vertical da velocidade no ato de lançamento;
b) o tempo em que a bolinha gasta para atingir novamente o mesmo nível de lançamento;
c) o alcance e altura máxima.

6 I Uma bola de massa 0,500 kg é chutad¡ de forma que

atinge uma altura máxima de 11,25 m, onde possui

energia cinética Ec = 100 J. Sendo a gravidade

g = l0 kg e nula a resistência do ar, determine:
a) o tempo que a bola fìca no ar;

b) a velocidade horizontal da bola;

c) o alcance máximo.

I ¡ Um corpo com massa m = 2,0 kg é lançado segundo

ângulo de 60o conforme ilustra a figura ao lado.

No ponto de altura máxima o corpo possui energia

cinética E.(B) = 400 J e ao atingir o solo, o corpo

possui energia total E = I 600 J. Determinar:
a) a velocidade ve no ato de lançamento;

b) o alcance máximo;

c) a altura máxima.

RESPOSTAS

1 ¡a)yB=5,0m b)x"=34,8m
2. a) yB = 4,5 X 103 m;x"= 31 X 103 m

b) yn = 9,0 X 103 ml xç= 36 X l03m
c) ys = 13,5 X 103 m;xg= 3l X 103 m
d)yn=18Xl03m;xc=0

3 r a) vo = l0lãm/s;
b) tg= 2,0s

4r xc=40m

5r Xc=35m

11,25 m \

Y B
-t>

6oo

Cx

6r a) tg=3,0s
b) v* = ve* = 20 m/s

c) xç= (Q¡¡

7 . a) vox = 26 m/s; ve, = 15 m/s

b)t"= 3,9s
c) xC= 78 m; y¡ = 11,25 m.

8ra)vo=40m/s
b) xç= 138,6 m

c)Ys=60m.
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sEÇÃo 7 - A TEORTA DA GRAVTTAÇÃO UNTVERSAL - HTSToR¡CO

Hoje, certas perguntas como: "por que os corpos

caem? ", "por gue o dia e a noite se repetem?", ou

"por gue o Sol realiza o movimento observado de leste

para oeste? ", não encontram dúvidas. Nós temos respos.

tas que nos parecem óbvias.

Porém, a História da Ciência nos mostra que nem

sempre o homem teve respostas para perguntas como
estas, ou pelo menos, nem sernpre teve as respostas que

nos satisfazem hoje.
Todos nós aprendemos desde o curso primário que

a Terra, além de girar uma vez ao dia em torno de seu

eixo polar, realiza uma translação anual em torno do

Sol. Desta forma explicam-se tanto a alternância do dia

e da noite, como o movimento aparente que o Sol, pla-

netas e estrelas descrevem em torno do nosso planeta,

Porém, se pensarmos em termos da nossa experiên-
cia comum, vamos observar que o movimento da Terra
nâo é tão óbvio assim, que mais facilmente aceitaríamos

a imobilidade da Terra e o movimento dos astros ao seu

redor.
Este é urn simples exemplo que nos mostra que o

conhecimento que hoje temos da Terra, dos planetas, do

Universo, se afasta de um conhecimento baseado no

senso comum. Realmente, foi um conhecimento acumu-
lado durante séculos, nos quais os cientistas afastaram-se

cada vez mais doS conhecimentos "óbvios'l Relembrando
as dificuldades que os cientistas enfrentaram neste ca-

minho, deixa mesmo de parecer absurdo, para nós, que

até o século XVI de nossa era o homern ainda acredi-

tasse que a Terra estava parada. ocupando o centro de

um Universo fechado.
No texto sobre gravitação, vocês aprenderarn que

tanto o movimento de queda dos corpos como o movi-
mento dos planetas em torno do Sol se devem à ação de

uma mesma força: a força de gravitação universal, que

existe entre duas massas quaisquer. Esta concepção, no
entanto, é recente. Data de fins do século XVll. É o
caminho que levou à Teoria da GravÍtação Universal,
formulada por lsaac Newton em 1.687, que vamos pro-

curar seguir aqui.

1 - A CONCEPçÃO DE AR|STÓTELES

Se bem que os papiros egípcios e as tabuinhas de

argila da Mesopotâmia mostrem que já por volta de
4 mil a.C., o homem tivesse acumulado uma grande

soma de observações sobre os astros, é só no último
milênio antes da era cristã, com os gregos, que vamos

encontrar especulações teóricas sobre os fenômenos na-

tu rais.

Para o estudo da evolução do conceito de gravi-

dade, sobressai a obra de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.l,
que viveu e teve escola em Atenas.

Ar¡stóteles concebeu a idéia de um universo firrito,
com a Terra parada em seu centro e no qual cada corpo

ocupava um lugar a ele determinado. Os corpos terrestres

eram intrinsicamente diferenies dos corpos celestes, que

seriam fonnados de um outro tipo de matéria e que se

moveriam naturalmente em circulos, etn volta da Terra.

Já os corpos terrestres teriam naturalmente movimen-

to para cima e para baixo, como uma pedra que cai ou o
fogo que sobe. O movimento de qucda de uma pedra era

explicado por Aristóteles como devido a uma tendência
que este corpo (e outros corpos pesadosl tinha de alcan-

çar o seu "lugar natural", que era o centro da Terra.

Esta idéia de um Universo em que cada coisa ocupa

um lugar que lhe é próprio, e em que o movímento é
concebido como uma tendência dos corpos de alcan-

çarem o seu lugar natural, permaneceu até o fim da lda-

de Média (perÍodo que vai aproximadamente de 400 a

1.400 d.c.).

2 - A ASTRONOMTA NA RENASCENçA

Foi só na Renascença (aprox. de 1.400 a 1.600

d.C.), que ocorreu uma renovação das concepções as-

tronômicæ. Talvez esta renovação se deva a um incentivo
que os estudos astronômicos tiveram nesta época, devi-

do a uma necessidade social: em alto mar a orientação

dos navios dependía essencialmente dos mapas celestes.

As observações astronômicas se aprimoraram e surgiram
novos modelos para explicar o movimento dos astros.

O modelo astronômico de Nicolau Copérnico

11473-15431 colocava o Sol no centro do Universo, a

Terra e os demais planetas movendo-se ao seu redor, em

órbitas circulares. Copérnico mantinha assim a idéia

aristotélica de que os astros moviam em órbitas circula-

res, se bem que seu sistema abalasse completamente a

idéia de um cosmo hierarquizado
Se bem que o sistema heliocêntrico de Copérnico

fosse bem mais simples gue o geocêntrico de Plolomeu
(astrônomo que viveu em Alexandria, no séc. ll de nosa
era), o que díficultava a sua aceitação era o fato de

colocar que a Terra estava em movimento. Como expli-
car que não sentim06 este movimento? Como explicar
que corpos jogados para cima caissem exatamente no

mesmo lugar de que foram lançados, se enquanto o cor-
po subia e descia, a Terra havia se deslocado? Estes pro-
blemas só seriarn resolvidos com o desenvolvimento de

uma nova Mecânica, no século XVll¡ porém, o sistema

coperniciano desde o início seduzia os astrônomos pela

sua simplicidade.
Po¡' outro lado, a utilização, por Ticho Brahe

(1546-1601), de instrumentos astronômicos mais ela-

borados, tornou possível a Johann Kepler (1571-1630)

deduzir que na verdade as órbitæ dos planetæ nâo eram

circulares, mas elíticæ. Esta lei é a primeira de três leis

conhecidas pelo nome de Leis de Kepler e que des-

crevern cornpletarrrerìte o rnovirrìerlto dos planetas erìì

torno do Sol.
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Se as observações de Ticho Brahe foram as mais
precisæ feitas a olho nú, a introdução do telescópio
trouxe elementos novos: Galileo Galilei (1564-16421
observou que a Lua tinha montanhas, que o Sol tinha
manchæ, que o Júpiter tinha 4 satélites, fatos que pu-
nham por terra a concepção aristotólica de que os astros
seriam de natureza distinta dos corpos terrestres.

3 - O ESTUDO DO MOVIMENTO DOS CORPOS
NA RENASCENçA

Um outro campo da Física que se desenvolveu
bastante no perfodo renascentista foí o da Mecânica.

Neste campo sobressai o trabalho de Galileo, que
pæquisou extensivamente sobre a queda dos corpos. De
suas experiências em planos inclinados, Galileo concluiu
gue o movirhento de queda livre era uniformemente
acelerado e que este fato se devia à ação de uma força
constante, a gravidade.

Transparecía já nas experiências de Galileo o prin-
cfpio de inércia (que só foi formulado por René Des-
cartes, filósofo francês que viveu de l59B a l6b0),
segundo o qual um corpo que não sofra a ação de forças
lem mov¡mento retilfneo e uniforme, ou então perma-
nece parado.

A aceitação deste princfpio veio trazer elementos
novos para o estudo do movimento dos astros: se para
Ar¡stóteles os corpos celestes moviam-se naturalmente
em órbitæ circulares, tornava-se agora necessária a de-
terminação da forca que fazia com que os planetas tives-
sem o movimento elítico observado.

4 - A SI,NTESE NEWTONIANA

A resolução desta questâo foi apresentada por
lsaac Newton 11642-1727l, em seu livro "Phílosophiae
Naturalís Principia Mathematica" (Os princípios Matemá-
tícos da Filosofia da Natureza), editado em 1687.

Para Newton e para outros físicos como Hooke,
Huygens, Halley, a questão formulava-se do seguinte mo-
do: a partír das leis de Kepler e da necessídade da exis-
tência de uma força centrípeta responsável pelo movi-
mento elftico dos planetas, chegar à expressão matemáti-
ca desta força.

De exp€riências com pôndqlos, Huygens deduzira
a lei da força centrípeta: F =#, para um corpo em
movimento circular de raio R e velocidade v.

Esta lei, associada à 33 lei de Kepler sobre o mo-
vimento dos planetas levava diretamente a que a força de
gravitação seria do tipo:

1F - it (força proporcional ao inverso do quadrado' 
da distäncial.

Diz a lenda que foi observando a queda de uma
maçã, que ocorreu a Newton que uma mesma força seria
responsável tanto pela queda dos corpos como pelo mo-
vimento doa planetas. Seria uma força à distância e que
existiria entre duas massas quaisquer.

A partir desta hipótese arrojada, foi posível a
Newton comprovar a validade da lei do inverco do qua-
drado de distância. Para isso, calculou a força gravitacio-
nal da Terra sobre a Lua, utilizando a lei do inverso do
quadrado e o valor da força da gravidade na superfície
da Terra (este valor era conhecido a partir das exþeriên-
cias com queda de corpos).

Por outro lado, sendo conhecida a órbita da Lua e
a velocidade deste corpo, era possível calcular a força
centrípeta do movimento da Lua em torno da Terra.

Se estivesse correta a hipótese de uma gravitaçäo
univensal do tipo F - * estes dois cálculos paralelos
deveriam levar um mesñìo valor numérico. Foi realmente
isso que Newton encontrou: uma comparação de que a
gravítação é univensal e atua entre duas masas quaisquer,
sejam elas corpos celestes ou terrestrcs. Por fim, era
suplantada a idéia aristotélica de uma destinção essen-
cial entre corpos celestes e terrestres.

Numa fase final de sua pesquisa em gravitação,
Newton resolveu o problema inverso: como provar que
uma força do tipo ft era responsável por movimentos
elíticos? Para este paso, Newton contou com um novo
instrumento, o cálculo diferencial. Foi assim possível
provar que corpos submetidos à força de gravitação
t€r¡am movimento etítico: os planetas em suas órbitas
obseruadas; os cometas em órbitæ elíticas extremamente
alongadas, tornando-se visíveis apenas guando se apro-
xímam do sistema solar.

O movimonto dos satólites artificiais
também obedecg as leis da gravitação
universal.
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CAPITULO X

Equilíbrio estático de líquidos e
termologia ltemperatura e calor)

Estudaremos neste capítulo tópicos de fundamental importância para conhecermos mais intirnamente a Nature-

za que nos rodeia, Conhecer a natureza e colocá-la a serviço do homem tem sido uma preocupação constante da

Ciência. Os fenômenos tér¡nicos são de vital importância para a sobrevivência do próprio ho¡nem. Deparamo-nos na

vida diária com fatos corriqueiros que se processam graças a utilização siste¡nática quer direta, quer indiretanìente,

das fontes de calor: cozer aümentos, obter aquecimentos domésticos, îazer funcionar poderosas rnáquinas térmicas,

mover veículos através de ¡notores a explosão, etc... Os próprios processos biológicos (nascimento e desenvolvi¡nento

celulares) dependem da forma como ocorem as trocas de calor entre as células e o ambiente, e também da forma de

sua utilização. Nas indústrias, de modo geral, a utilização dos fenômenos térmicos é vital: utilização de co¡nbustíveis

diversos, produção de metais a partir de minérios, produção de ligas metálicas, soldas, produção de gelo, liquefação

de gases a baixas temperaturas, construção de estufas, fornos, etc.,., além dosinú¡neros fenômenosnreteorológicosque

se processam através das mudanças de temperatura.

Iniciaremos nosso estudo introduzindo, na l? PARTE, conceitos de empuxo e de pressão em um meio viscoso

(líquido), já que através da analogia hidrostática podemos compreender fenô¡nenos ligados ao comporta¡¡rento térmi-

co dos gases, bem como aqueles relacionados com equilíbrio térmico em tenn<¡s de calor. Esta pequena parte nos

servirá de pré-requisito para o estudo que a seguir desenvolveremos.

Caracterizaremos na 2? PARTE a noção de equih'brio térmico, introduzindo o conceito de temperatura, e

para medi-la, as defìnições das escalas e unidades mais usadas. Serão estudados os fenômenos de dilatação ou expansão

dos sólidos e líquidos devidos à variação de temperaturâ que os mesmos experimentam, bem conto o comportamento

térmico dos gases.

Analisaremos o calor como forma de energia e estabeleceremos quantitativamente as relações acerca das trocas

de calor acompanhadas ou não por mudanças de temperatura.

1s PARTE - Equilíbrio estático de liquidos (h¡drostática)

Nesta primeira parte iremos estudar alguns aspectos importantes da mecânica dos lfquidos em repouso, normal-

mente denominada de Hidrostática.

Nesta parte será desenvolvido o conceito de presão, de pressão exercida por líquidos e a pressão atmosférica;

e estudaremos o problema do empuxo que os llquidos exercem em todos os corpos imersos.

Após vencer com sucesso esta l? PARTE, você deverá ser capaz de:

a. definir e calcular a densidade de uma substância.

b. definir pressão de uma força e calculála.

c. determinar pressão de coluna h de um líquido.
d. defìnir pressão atmosférica.

e. descrever o Princlpio de Pæcal e descrever uma experiência ilustrativa.

f. resolver problemas sobre prensa hidráulica e explicar o princfpio flsico de seu funcionamento.
g. determinar a presão total em um ponto de um lfquido.
h. calcular a pressâ'o de gás contido num recipiente por meio de tubos em forma de U.

i. definir empuxo.
j. calcular o empuxo exercido por um fluido sobre um corpo.
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sEçÃo 1 - DENSIDADE, PRESSÃO.E PRESSÃO DE LÍOUIDO

Nesta seção estudaremos a densidade de substância de maneira bem sucinta, pois trata'se de um pré'requisito

para a compreensão.da pressãoexercida por líquidos; definiremos a presão e determinaremos a pressão de lfquidos a

uma profundidade h. Para maior. facilidade de estudo, esta seção está subdividida em 3 partes: A, B e C' Em cada parte

é deænvolvido o conceito básico e no final, problemas referentes ao contefido são propostos. ApÓs o estudo destæ

partes você deverá responder as questões de estudo'

A - DENSIDADE

I ¡ Um dos conceitos fundamentais da Física é o da densidade. A densidade de uma substância é definida como

sendo igual à massa por unidade de volume da substância. Matematicamente ela é expressa por d = $' Nesta

expressão, m representa

************
massa; volume.

2 r d =+. Se a mæsa for

eVo da substância.

expressa em g e o volume em cm3, então a densidade é expressa em

No SI a massa é expressa em-e o volume ern portanto a densidade em

************
g/cm3; kg; m3; kg/m3

3 r porexemplo, l,0gdeáguaa4,0oCocupaumvolumede 1,0 cm3. Logo, nesta temperatura, a densidade daâgua

é d =-. No SI, esta densidade é expressa por d =

************
l,Og/cm3; l,OX 103 kg/m3 (pois I cm3 = 10-6 m3 e I g = l0-3 kg)

4 r Sabe.se que 1,0 cm3 de Hg(mercúrio) possui massa 13,6 g. A densidade do mercúrio é d =-g/cm3ou
(sD

************
13,6; 13,6 X 103 kg/m3

5 ¡ Um bloco.homogêneo de alumfnio possui dimensões

especificadas na fìg. ao lado. Sendo m = 54 g a sua

ntassa, então a densidade do alumlnio é d =-
(SI).

****** ** * ** *
Y =20x 10-6m3; m=54X l0-3 kg; d=2,7 x l03kg/m3

O r d =S. A partir desta expresão (podemos; não podemos) determinar a massa em função do volume e da

densidade;entãom= '

************
podemos; d. V

7 r Sendo d = 0,91 X 103 kg/m3 a densidade do gelo, um bloco de2,O m3 de gelo terá massa m

************
= 1,8 X 103 kg (cerca de 1,8 toneladas)

5,0 cm

2,0 cm
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PROBLEMAS A RESOLVER

lrAmæsadaTerraém=6OXl02?g.SendoV=1,09X102?cm3oseuvolume,qualadensidademédiada
Terra?

2 r 10,0 cm3 de glicerina tem massa m = 12,69. eual a densidade?

3 r A bensidade de certo óleo é d = 0,90 g/c*t. Em 1,0 m3 de óleo, qual a massa correspondente?

4 r A densidade do álcool etllico é d = 0,789 g/cmg. Que volume corresponder â a 1,20 kg deste álcoöl?

5 r A densidade do chumbo é d = ll,3 g/cm3. Qual o volume ocupado por 2,269 de chumbo?

RESPOSTAS

1 r d = 5,5 g/cm3 â, 5,5 X lO3 kg/m3

2t d= 1,26X 103 kg/m3

3¡ m=9OX t02kg

4 r V = 1,52 X 103 cm3 = 1,52X l0-3 m3 = 1,52 lrtros
5r V=0,20cm3

B - PRESSÃO

em portanto, a pressão será expressa

************
N; m2; N/rn2

2 t A unidade N/m2 é denominada Pascal. uma pressão de l,0N/m2 ou 1,0 pascat corresponderá e¡rtão a uma
força de intensidade F =
2O N/mz uma força de

atuando em uma área A = lgm2. para que a pressão seja de

************
1,0 N; 5,0 m2

3 r Suponha um cilindro de peso p = 0,50 N apoiado
na rnesa. Se a área de contacto ê A = 2,0 cm2 , então a

pressão exercida pelo cilindro sobre a mesa será

P = 

- 

(SI).

************
2,5 X 103 N/m2

4 I Considere um outro cilindro de peso p = 0,50 N apoiado na mesa, porém com área de contacto duas vezes
menor (A = 1,0 cm2). Agora a pressão será P = (SI). A pressão agora é maior porque a
área (aumentou; diminuiu).

************
5,0 X 103 N/m2; diminuiu

5 r P =f,. fata a mesma força F a pressão será tanto maior quanto (menor; maior) for a área de atuação da
força. Por outro lado, analisando a cxpressão, para uma rnesma â¡ea a pressão será tanto maior quanto
(maior; menor) for a intensidade da força.

************
menor; maior

1 r A pressão é definida como sendo a intens$ade da força que âtua em uma área unitária. Seja cntão uma força Ê
atuando em uma área A. A presão r = I 

ll ou P = * . Ño st a força é expressa em e a'área

l0 N deve atuar em uma área de 2
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6 r Considere, para um mes¡no carro, pneus de t¿la fina e tala larga. Quando o cano ostiver com os pneus de tala

larga a pressão exercida sobre a pista será (maior; menor) do que com tala fina,

************
meno$ a superflcie de atuagão da força é maior.

Z ¡ p 
= t. Conhecendo-se a pmsão P e a área A (poiþmos; não podemos) determinar a força F. I¡go, F 3-.

***********
Podemos;P'A

8 r Sendo P =20X 103 N/m2 e a área A,=2,0 cm2, qurl a intensidade da força ço produz esta presão?

************
F=4gN

gr UmblocodeferocomvolumeV= lOX l0-2m3edensidaded=7,6.103 þm3 encontra-seapoiadonoso'

loporáreadecontactoA=2ocm2.Agravidadeég=loN/kg.Amassadob1ocoém=-þ;[ogo'
o seu peso é p =-N.Portanto, aforça que o bloco exerce na áreaA é F =-N e então a

pressão exercida é P = 

-(SD.

************
76;76o;?6O;38X ldN/m2

19 r eual seria a presão exercida pelo bloco de ferromencionadonoitemg æaáreadecontactofosæA= 40cm2?

************
P= 19 X ldN/m2

PROBLEMAS A RESOLVER

1r UmaforgadelntensidadeF= l0NatuanumaároaA= 2,0X lO-sm2.QualapresãodaforçaFnestaárea?

2¡ Umbloco de alumfnio (d,=2:l g/"mt) devolumeV= 100 cm3 está apoiado sobre uma tábua. Sendo a área

do contacto igual a 10 cm2 e g = l0 Nftg, qual a presão exercida pelo bloco sob¡e a tábua?

3 r Um liwo de massa 1,5 kg está sobro uma mæa. Sendo a ârea de contacto 200 cmt e I = l0 Nûq, quat a

præsão (Sf) exercida Pelo livro?

4 ¡ Se o livro da questão 3 fose apoiado pela área menor, de 80 cm2, qual seria a prosão?

O ¡ Um corpo de densidade d6 cvolume V6 apoia.se sobre uma mesa por áre¡ de contacto So em local de gravidade g.

Em fungão de dq, Vo, So e g, determine a expressão da presão exeroida polo corpo sobre a.mesa.

RESPOSTAS

lrP=s,OXl03N/m2
2¡P = 2JXl03N/m2
3rP=?,5Xt02N/mz
4r P = lslsx 102 N/mz = 19X tÚ N/m2

5r P = d¡Veg/S6
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C - PRESSÃO DE UM LI.OUIDO EM UM PONTO ABAIXO DE SUA SUPERFIUE

1 r Considere um lfquido de densidade d dent¡o de um

cilindro orja bæe tem área A (f¡S. ao lado). Qual é

a presão do lfquido no fundo do cilindro? A presão

nô fundo do cilindro (é; não é) dada pela divisão do

peso do lfquido pela área da base do cilindro.
h

I
************
é

2. O volume do lfquido no interior do cÍlindro éV =_. Corno a densidade é d, então a masa do

llquido é m = ;portanto, o seu peso é p =-
************
A.h;d.V=d. e. h;mg= d. A. h.B

3 r A força exercída pelo lfquido, no fundo do cilindro, é então F = Sendo a ârea A, então a

presão do lfquido é Pr =-.
************
d.A.h.g;d.g.h

4 r Pl = d. g. h. Bsta expressão nosþermitp calcular a 

-de 

densidade

a uma profundidade-num local de gravidade-. A pressão do lfquido (dependo; não

depende) da área A.

************
pressão do lfquido; d; q; g; não depende.

5 r No Sl, d é expressa em-; h em-
são do llouido é exoressa em

************

. Portanto, no SI a præ-

lqg/mt; m; N/kg; N/mz

6 r Qualéapressão aumaprofundidade l,0mdasuperffciedaáguadeumapiscina? Conside¡ed= IOX 103 kg/m3

eg= l0N/kg.

************
Ps = (lp X 103 tq/m3xlo N/kgxl,o m) = l0 x loe N/m2

7 r Um recipiente contém mercrlrio. Qual ê a.þiesão exercida por esse lfquido a uma distâric¡a de 76 cm abaixo

de sua superffcie? Considere g = l0N/kg e d = l3,6dttt.

************

egem
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8 r Que pressão a água exercerá sobre o seu corpo quando você mergulhar a profundidade de 0,50 m? Considerar

B = l0 N/kg e d = 1,0 Elcm?..

* *** * ** ** ***
PL = 5,0 x lo3 N/m2

9 ¡ A pressão do líquido em um ponto abaixo de sua

superflcie (depende; não depende) da ârea. Além da

gravidade, a presão do llquido depende da-
da A fìgura ao lado

representa o perfil de uma lagoa. Nos pontos A, B e

C a pressão (é; não é) a mesma pois estão a uma

mesma profundidade, isto é, num mesmo nlvel'.

************
não depende; densidade; profundidade; é

l0r Nahguradoitemg,seapressãodaáguaemGéPL= l,2X l05N/m2,entãonopontoFapressãoærá-

, poisG e F estão a uma-, isto é, num mesnro nível.

* * * **** *** **
l,2X 105 N/m2; mesma profundidade

ll r pontos de mesmo nfvel abaixo da superffcie de um lfquido (sofrem; não sofrem) mesma pressâo. Quanto

menor a profundidade (maior; menor) será a pressão. Na fìg. do item 9, a pressão em D é (maior; menor) que

a presão em C, pois a profundidade de D é

**********t*
sofrem; menor; maior; maior

oue a de C.

12.

13r

Na figura (a) ao lado temos um tubo contendo água.

Numa das extremidades existe uma rolha. No ponto E

a pressão é P¡ = (em função da densi-

dade e da profundidade e da gravidade). O ponto E

está no mesmo nível da rolha, portanto a pressão que

a rolha suporta deve ser:-'
*** ** * * ** ***
d.g.h; P=d'g'h

Na figrra (b) a pressão do líquido sobre a rolha (é;

não é) igual à pressão do líquido no ponto D, pois

tanto a rolha co¡no o ponto D estão num mes¡no nlvel

de um rnesmo lfquido. [ngo, a rolha suporta uma

pressão P =

h

(a)

h

bl
************
é;d.g'h

14rNafig.(b)acimaseolíquidoformercúrio(d=13,6Xl03kg/m3)eodesnívelentrearolhaeasuperfíciedo
líquido for h = 30 crn, então a pressão na rolha será- N/m2 (g = tO N/kg)'

************
P=4,1 X 104

181



15 ¡ A pressão do llquido depende apenas de sua densidade

e profundidade, além do campo gravitacional. Qual-
quer ponto do líquido, desde que à mesma profun-

didade, (terá; não terá) mesma pressão. Na fìgura ao

lado a pressão no ponto A é X; então a pressão no

pontoBé-poisAeB A B

************
terá; X; estâo h mesma profundidade
ou no mes¡no nível.

PROBLEMAS A RESOLVER

1r Qualéapressãodaáguaemumpontoa lOmabaixodesuasuperffcie? Considerâr g = l0 N/kg e d = 1,0 X
X 103 kg/rn3.

2r Considereumtanque deácidosulfilrico.Sendo d= 1,3 g/cm3 densidade do ácido e g = l0 N/kgagravidade,
deterrnine a pressão do ácido a 1,0 metro de profundidade.

3 r Uln reservatório de água encontra-se no telhado de uma casa. Qual a pressão exercida pela água numa torneira
que se encontra a l0 metros abaixo da superffcie da água no reservatório? (d = 1,0 g/cn:3 e g = l0 N/kg).

4 r Qual é a pressão da água na torneùa, se o nível da água no reservatório for igual ao nível da torneira?

5 I Uma represa está a I 000 metros acima do nfvel do mar. Qual é pressão da ápa em um cano ao nlvel do mar?

RESPOSTAS

lrP=l,0xlosN/m2
2tP = l,3Xl04N/nr2

3r P = l,ox los N/m2

4 t Zero

5 r 1,0 x l0? N/m2

OUESTÕES DE ESTUDO

8r
9r

10¡

Como é definida a densidade de uma substância?

Como se determina a massa em função da densidade?

Qual a unidade da densidade no SI?

Defina pressão.

De que depende a pressão que uma força exerce?

Quando se aumenta a área de atuação de uma força, o que acontece com a presgo?

Como você determina a pressão que um corpo exerce sobre uma superffcie, em função da densiclade, da gravidade,

do volume e da ârea de contacto?

Deduza a expresão da pressão exercida por um llquido a uma profundidade h.

De que depende a pressão do llquido e¡n um ponto abaixo de sua superffcie?

O que æ pode afirmar acerca da pressâ'o do llquido em pontos que se encontram em um rnesmo nfvel dentro do

llquido?

Após isso, você deve estar apto para:

a. defìnir densidade e calculáJa.

b. definir pressão de uma força e calculála.

c. definir a presão de llquido em um ponto abaixo de sua superffcie e calculá-la.

d. resolver problemas propostos.

1¡
2.
3r
4.
5!
6r
7.

182



PROBLEMAS A RESOLVER

l¡AdmitaqueaáreacleumaagulhadevitrolasejaA=0,8X10-8m2.Qualéapressãodaagulhasobreodisco
se o cabeçote possuir masa de 100 g? Adrnitir gravidade g = t0 N/kg.

2 r Sendg a densidade do óleo d = 0,8 X 103 kg/m3,qualéamassadeóleoexistenteeml litro? (Litro= 103 crn3)'

3r Qualapressãodevidaàáguaaumaprofundidadede l0metros? ConsidereS-l0N/kg edensidaded=1,0 X

x 103 kg/m3.

4 | Um tonel contém um líquido de densidade d = 1,3 X 103 kg/m3. A 80 c¡n abaixo de sua superffcie existe uma

rolha que veda a salda do lfquido. Qual a pressão do lfquido na rolha?

5 ¡ No tubo ao lado existe ¡nercítrio de densidade

d = 13,6 glcrn3. Calcule a pressão do llquido nos

pontos:

a) M b) T c) na rolha

RESPOSTAS

Rolha
2O cm

40 cm

t¡P = l,25Xl08N/m2
2r¡n= 0,8k9
3 ¡ PL = 1,0 X lOs N/m2

4 r PL= 1,0 X 104 N/m2

5 r a) PL = 2,'12 X 104 N/m2

b) PL = 5,44 X 104 N/m2

c) P¡ = 2,72X 104 N/m2

sEÇÃo 2 - PRESSÃO ATUOSFÉRICA
O PRINC|PIO DE PASCAL
O PRESSÃO TO,TAL EM UM PONTO DO LÍOUIDO.

O nosso planeta é envolvido por uma mistura de vários gases e vapores (nitrogênio; oxigênio; hélio; neônio; crip'

tônio; xenônio; radônio; vapor d'água; ... ) cc¡m predominância de nitrogênio e oxigênio' A essa mistura de gases e

vapores dá-se o nome de at¡nosfera terrestre.

A atmosfera da Terra atua de ma¡reira análoga aos líquidos, no que se refere à pressão. O peso da cantada de ar

que existe sobre nós exerce uma presão que podemos ¡nedir de maneira simples. Esta pressão é denominada de Pres-

são Atmosférica.

Nesta seção veremos ainda como os líquidos podem transmitir pressño (Princípio de Pascal) e qual é a pressão

total no interior de um líquiclo quando na sua superfície já atua a pressão atmosférica.

Para maior facilidade esta seção está subdividida em 3 partes.

A _ PRESSÃO ATMOSFÉRICA = PO

1 r Um tubo de vidro em for¡na de U, cont uma de suas

extremidatles vedada com rolha, é preenclúdo corn

mercúrio de modo que na parte com rolha não fique

vestígios de ar atmosférico' Veja a figura ao lado.

Passe ao item 2.

Fig, 1
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2 I O ¡ubo é colocado na vertical no local onde se quer

determinar a pressão atmosférica. O rnercúrio no

interior do tubo atinge o equilíbrio na posição indica-

da. No ramci esquerdo, entre a rolha e a superffcie

do mercúrio, não existe ar atmosférico, isto é, existe

vácuo. (Na realidade não é vácuo perfeito porque

existe pequena quantidade de vapor de rnercúrio).

Sobre a superfície de mercúrio no ramo esquerdo a

pressão é então praticamente zero, pois formou-se

entre a rolha e o mercúrio um vazio ou vácuo. A su-

perfície do mercúrio no tubo aberto (está; não está)

em contacto com o ar atmosférico. O al at¡nosférico

exerce então uma pressão sotrre esta superfície e é

esta pressão que deæjamos medir.

************
está

E L- a F

B
PA

c

A

h

I -PB

D

Fig. 2

3 r Considere o tubo do item 2. Os pontos C e D que pertencenì ao líquido (possuem; não possuem) mesma presão
porque estão num mesmo nfvel. A pressão no ponto E (é; não é) igual à pressão no ponto F porque, apesar de

estar no mesmo nível, F (petence; não pertence) ao líquido.

************
possuem; não é; não pertence

4 ¡ O ponto B pertence à superfície livre do líquido,que está e¡rr contacto conì o aratmosférico,eopontoA loca-

liza-se no líquido no ramo esquerdo do tubo. A e B estão no nlesnìo nível; portanto, a pressão em A (é; não é)

igual à presão em B.

************
é,

5r ApressãoemA(é;nãoé) devidoàcolunahde¡nercúrio. A pressão em lì édevidoàpressãoexercidapelaatnros-
fera. No ramo esquerdo do tubo d,a fig. 2, acima do nlvel de mercúrio, (existe; não existe) ar atmosférico; então,

aí (existe; não existe) pressão atmosférica.

************
é; não existe; não existe

6 I Dizemos então que a coluna h de mercúrio é equilibratla pela pressão atmosférica exercida no ranto direito do

tubo, isto é, tto ramo aberto. Determinando-se a pressão da coluna h de mercúrio, determinarenlos a pressão

************
atmosférica

7 ¡ Considere que realizando-se uma experiência para se determinar a pressão atnrosférica, nu¡n deteminado local,

obærvou-se Qu€ h = 72 cn. Sendo g = 9,8 N/kg, qual a pressão no ponto A?

************
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g ¡ portanto, a pressão atmosférica no local, é Po =- e ela está sendo exercida sobre a superffcie B

do mercririo.

************
0,96 X 105 N/m2

g r O aparelho indicado na îig. 2 do item 2 ê levado para uma outra localidade onde se quer determinar a pressão

atmosférica. Observa-se que o desnfvel é agora h = 740 mm. Qual a pressão atmosférica no local, sendo a gravi'

dadeg=93N/kg?

************
Po = Pe = 089 X l's N/m2

l0 ¡ A pressão atmosférica não é a mesma em todas as partes da Terra. Ela depende da altitude e da temperatura. Se

efetuarmos a experiência no topo de uma montanha, observaremos que a pressão atmosférica é menor que ao

nfvel do mar. À medida que alcançamos maiores altitudes o ar torna-se cada vez mais rarefeito e a presão

atmosférica torna.se cada vez (maior; menor). O aparelho que sewe para medir a pressão atmosférica é deno'

minado barômetro. A frg.2 (ilustra; não ilustra) um barõmetro.

* ***** * * ** **
menor; ilustra

ll ¡ Nós defìnimos a pressão atmosférica normal aquela que medimos ao nfvel do mar, à temperatura de 0"C e

num local onde a gravidade é 9,8 N/kg. Nestas condições, o barômetro da fig. 2 indicaria um desnível h =

= 76 cm e portanto, a pressão normal é P6 =

* **** * *** ** *
l,0l X 105 N/m2

12 r Na prática, utitizamos unidades de pressão diferente da do sI. Por exemplo, a presão nornral que corresponde

a um desnível de 76 cm de mercúrio, damos o nome de I atmosfera (l atm) ou pressão de 76 cm Hg (76 centf'

metros de mercúrio) ou 760mmHg. Para uma pressão de 29 atm teremos Hg=
mrn Hg.

************
2X 76; 2x 760

13 ¡ 1,0 at¡n = Converta 2,5 atm em N/m2.

************
l,0t x 105 N/¡n2; 2,5 x (1,01 x 105 N/m2) =2,5x lO5 N/m2

14. 76 cm Hg = N/¡n2. Converter 70 crn Hg em N/ltt2

*** * ** *** * **
l,0l x lgs N/m2: 70x (lpl-X l05N/¡n2) = 0,93 x lgs N/nr2'76

l S r O barômetro da fig. 2 do item 2 é levado para o alto de uma montanha e o desnfvel verifìcado é h = 650 mnt'

Considerando a gravidade g = 9,8 N/kg, deterntine a pressão atmosférica:

Po= mrnHg; Po =-- cmHg; Po =- atnt e Pq

N/m2

************
650; 65; = 0,86; 0,36 X l's N/m2
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PROBLEMAS A RESOLVER

1 I Qual a pressão que corresponde a um desnrvel de ¡nercúrio de 80 cm? Resposta ern N/nr2; cm Hg; mm FIg; c
atm (g = 9,8 N/kg).

2 t A pressão no i¡rte¡ior de um botijão de gás é, cerca de 3,5 atm. A qua.ntos cm Ilg corresponderá esta pressão?

3 ¡ Um barômetro é utilizado para medir a pressão atmosférica numa sala e observa-se que h = 700mm. eual é a

pressão atmosférica reinante na sala em N/m2 e enr atmosferas?

4 r Qttal é a pressão que equilibra uma coluna de ¡nercúrio de altura h = 20 crn? Resposta errr N/m2; crn gg e enr
atm.

5 I Numa cidade o barômetro acusa num certo dia uma pressão que corresponde a ?55 mm Hg. Converter
em N/m2 e em atm.

RESPOSTAS

1 I Po = l,O7 X lOs N/ln2i Po = 80 cm Hgl Po = 800 mnt Hg; po = 1,05 at¡n
2 I Po = 266 cm Hg (coluna de 2,66 m de nrercúrio)
3 I Po = 0,93 X tOs N/¡n2 = 0,92 at¡n

4r P = 0,27X lOsN/rn2; P=20cmHg; P=0,26atrn
5¡ P = l,0X lOsN/rn2 = 0,99atln

B _ PRINCI|.PIO DE PASCAL

1 I Ao lado temos um balão de vidro cheio d'água com
um êmbolo móvel e do balão saem tubos em forma
de U. No início, o nível de água, tanto no balão como
nos tubos, é o mesmo. Se empurrarmos o êmbolo
para baixo, isto é, exercermos uma pressão adicional

sobre a água, o nível de água nos tubos em U sobe

igualmente e isto signifìca que todos eles indicam
(um mesmo; diferente) acréscimo de pressão.

************
um mesmo

2 r Isto significa que a pressão adicional feita pelo

êmbolo foi transmitida a todos os pontos do lþido,
e, como o nfvel da água aumentou igualmente em

todos os tubos em U que se acham ligados ao balão,
csta pressão adicional foi transmitida (por igual;
desigualmente) a todos os pontos do balão. Veja a
figura ao lado.

************
por igual

ltt

P¡
/

P1

P¡

Pi PI
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3 r Modindo.se a ptessão em todos or¡ pontos do llquido, numa experiência mais elaborada, ve¡ificamos que não só

as paredes do balão recebem esta pressão adÍcional, mæ ta¡¡rbém todos os pontos do lfquido no interior do balão.

Estæ resultados coreqnndem ao Príncfpio de Pascal que pode ser enunciado da seguinte forma: "A præsão

aplicada num lfquido contido num recipiente é transmitida integalmento para todos os pontos do lfquido e do

reoipiente que o contér4". So fize¡mos uma presão de 1,0 atm numa garrafa de'ágra, om todos os pontos da

água, teremo3 uma presão adicional de-
************
lO atm

4 r Uma das aplicagões do Princlpio de Pascal é a da

prensa hidráulica. A figura ao lado esquematiza tal

prensa. Uma força F é exercida no pistão de á¡ea s

para se erguer uma carga de peso C no pistão de

área maior S. Quando exercemos uma forga F no

pistão de área s, a pressão corespondente exercida

é P =- Segundo o Prin

olpio'de Pascal, esta pressão (é; nlo é) transmitida

Íntegalmente a toda porção do lfçido e às paredes

no interior da prensa.

************

5 r Portanto, a pressão exercida no êmbolo de área S (é; não é) rgual a P =* . Por outro lado, este pistõ'o de área S

suporta um freso C, logo a pressão também pode ær expressa por-
************

6 ¡ l¡go, +=S. Dæta relaçlo temos que a carga C

éE
s

,c-rs

************

c=å. p
s

7 | Como a área S é maior que s, teremos que a foça F (é; não é) menor que a carga C.Portanto,podemoserguer

uma carga C com uma força F bem menor. É o caso dos macacos hidráulicos de car¡os: apenas com uma das

mão podemos erguer um automóvel.

************
é

I I Uma prensa hid¡áulica apresenta pistões de áreas 10 cm2 e lO cm2. Que força devemos exeÍcer para erguor uma

uma carga de 100 N?

1,0 cm2=-l0 cmz

I c

. l00N = 10N

78',



9 r Numa prensa hidráulica de pistõesapresentandoáreass =29cmz e S= l0cmz,com uma força F =20N que
.carga máxima podemos erguer?

** ***** *** * *
C = l00N

10 r Numa prensa hidráulica o pistão maior tem área S =2}cm2. Exercendo-se uma pressão adicional p =
2,0 X lOs N/m2 no pistão de área menor, qual é a carga máxima que podemos equilibrar?

**** ********
D-¡- c

s' c = P. s = (29 x los N/m2)(20 x l0-4 m2) = 400 N

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Numa prensa hidráulica é necessário exercer uma força F = 4,0 N para erguer uma carga de 100 N. Calcule a

razão entre as áreas dos pistões.

2rUmacargade500NésuportadapelopistãodeáreaS=40cm2deumaprensahidráulica.Qualéapressão
aplicada no outro pistão?

3 I Num sistema de freios hidráulicos, o motorista ao pisar nos freios exerce uma força de 60 N. Sendo a área do
pistão acoplado aos freios s = 0,80 cm2, qual é a pressão transmitida até as rodas?

4 I Numa prensa hidráulica o pistão maior tem área S = 3 000 cm2 e o pistão .menor s = I 5 cn'¡2. Para se erguer um
carro de massa m = I 500 kg num local de gravidade g = l0 N/kg, que força devemos exercer?

5 ¡ A relação entre as áreas dos pistões maior e menor é 50. Para se erguer uma carga de I 000 N que força devemos

realizar?

RESPOSTAS

I ¡S = 25
s

2tP = 12,5X lO4 N/m2 3 ¡P=75X l04N/m2 4 rF = 75 N 5 rF = 20N

C - PRESSÃO TOTAL EM UM PONTO DE UM LIOUIDO (PRINCÍPIO DE STEVIN}

1 r Já vimos que à profundidade h de um llquido de densidade d num local de gravidade g, a pressão do llçido
éP¡=
************.
d.g.h

2loPrincípiodePascaldizque..Apressãoadicionalexercidanolfçido

***********
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3 ¡ A fìgura ao lado representa uma barragem numa

represa de água. A pressâ'o atmosférica é Po. Qual é a

presâo total sobre a barragem a uma profundidade

h? A esta profundidade atua uma pressão do líquido

Pr =_e como na superfície da

água atua uma pressão atmosférica adicional Ps,

então a pressão total é P =-.
************
d. g'h; Po+Pr, = Po+ d' g' h

4rApressãototaléP=Po+PLporque,peloprincípiodePascal,apressãoatmosféricaadicionalsetransmite

************
integralmente

5. No caso da barragem, se Po= 1,0 X lOs N/m2, qual a pressão total a uma profundidade de l0 m se agravidade

é l0 N/kg e a densida<le da água é 1,0 X 103 kg/m3?

** ** *** * ** **
P = 2,0 X los N/m

6 r A fìgura ao lado ilustra um tubo em forma de U

aberto. O tubo contém água e a pressío atmosférica

é Ëo = l,OX lOs N/m2. Que pressão.adicional P4

devemos exercer no tubo A? Tanto em A como em

B (atua; não atua) a pressão atmosférica Pe. A
pressão total na superflcie da água no tubo A (é;

não é) igual à pressão total a uma profundidade h no

tubo B.

*** ** ** ** *
atua; é

7 r NotuboA,apressãonasuperffcie daâguaéP= Po+Pe. No tubo B, à prcfundide h, a pressão é P= Po+d.g.h;

como elas são iguais Então, Po.=

Substituindo-se os valores PA = - N/m'

******ìt*****

P0 + PA = Po * d'g'h; d 'g'h; 0,1 X lOs N/m2

I r A fìgura ao lado ilustra um tubo de forma U fechado

em um dos lados. Ele contém mercúrio e no ramo B,

acima do nível do mercúrio, existe ar. Sendo a

pressão atmosférica Po = 75 cm Hg, qual é a pressão

do ar no tubo B? A pressão no nível de mercúrio

do ramo A (é; não é) igual a pressão total à profun'

didade h no ramo B. No ramo A a pressão no nível

éP e no ramo B, å profundidade h,

I
P9

A B

h 10 cm

h

P4=?

A I

1
h= 1,0 m

t

é; Pe; P. + d.g.h; P.r + d. g.h

189



9 r A pressão do mercúrio corresponde à pressão de umaalturah= l0cm,portanto,emtermoscmHg,estapressão

é

************
l0 cm FIg

10 r Como Po = 75 cm Hg, e d. g. h = l0 cm Hg, então, P.t

************
65 cm Hg

11 r A figura ao lado ilustra um tubo de vidro em

forma de U onde um dos ramos é ligado a um

recipiente contendo gás e outro exposto à pressão

atmosférica Po = 750 mm Hg. O tubo contém mer-

cúrio e o desnlvel é h = 200 mm, como mostra a

fìg. Determine a pressão do gás.

***'*********
Pg¿, = Po + d.g.h = 750mmHg + 200mm tlg = 95gmmIìg

12. A figura ao lado representa uma situação análoga

à do item ll. Somente que agora o desnível de

200 mm é oposto. Qual é agora a pressão do gás?

I P6

Pgás h = 200 rfim

I Ps

h= 200 mm

*** *** *** **t
Pu6r+d.g.h=Pe . Pgâ =Po-d.g.h= 500mmHg

læia e observe atentame¡rte o Quadro I. Ele se refere aos itens 13 a 21.

13 ¡ Na fig. I temos apenas água no tubo, enquanto que na fìg. 2 temos água

As alturas neste caso são (iguais; diferentes).

************
óleo; diferentes

QUADRO I

1 2 1 2

fi6 f Íi9.2
ho

i
Um tubo cm forma de U
tem água no seu inte¡ior.
As altu¡as nos ¡anros I e 2
são iguais.

ha

- Coloca-se óleo no ramo I
e ol¡serva-se que as alturas
nos dois ¡amos ficam dife-
rcntcs. Os dois líquidos não
sao mlsclveß.

ooo

ooo o oo oooo oo
o

o o o
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14 I Quando colocamos água ou óleo no tubo, o llquido vai ter sua altura alterada até o instante em que as pressões

nos dois ramos se equilibram. Quando a pressão for igual nos dois ramos, o llquido cessa de subir ou de descer.

Na fìg. I as pressões nos ramos 1 e 2 são (iguais; diferentes). Da mesma maneira, na fig. 2 as pressões nos

ramos I e 2 são (iguais; diferentes).

************
iguais; iguais

15 r Fig.2.4 coluna de água no ramo 2exerce uma pressão dada por: Pa = d". g. ha, onde hr é aalturadacoluna
de água tomando.se como referência a linha pontilhada que separa os dois lfquidos não miscfveis no ramo l,
d" é a densidade da água e g o valor

* * **tr** *** **

campo gravitacional

16 r A pressão exercida pela coluna de óleo vale Pe = do. g. ho, onde he é a altura da coluna de óleo tomando-se

como referência a linha pontilhada, dq é a

tacional.
, e g o valor do campo gravi-

************
densidade do óleo

77 t Pa:ra que o líquido não se desloque, devemos ter Pu = Pe, ou substituindo-se os valores das pressões pelas

expressõesjá deduzidas, teremos: Pa = da . 8 . ha e Pe= do. 8. ho,logo: do . g . ha =-
(em funçâo da densidade do óleo, campo gravitacional e altura).

************
do'g'h

18 r da . g. ha = do. g. hq. Cancele o termo comum e escreva a expressão resultante

************
d. 'h. = do' ho

19 I da . ha = do.he. Esta é uma maneira de calcularmos a densidade do óleo (ou de outro lfquido não miscível)

Nocasodoôleo,tcmos:do=-(emfunçãodedu,lr9elru).
************

hada

ho

"L40 30 cm

20 . O tubo ao lado contém água no ramo direito e água

e óleo no ramo esquerdo. As alturas dos ramos com

relação à linha de separação valem 40 cm para o

óleo e 30 cm para a água. Ou seja, tais alturas valem,

respectivamente

0,40; 0,30 m

21. A, densidade da água vale l,0g/cm3 ou, usando unidades do SI, lgX lO3 kg/m3. Então, a densidade do óleo

me m.

************

no SI valerá d^ - da,'lta -- Ilo

************
7,5 X 102

kg/m3
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PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Qual é a pressão total exercida no fundo de uma

barragem à profundidade de 20 metros, sendo que a

pressão atmosférica é de 750 mm Hg?

(d = 1,0 X 103kg/m3 e I = 10N/ke).

2 I Na fìgura ao lado, qual é a pressão do gás, sabendo-se

que a pressão atmosférica é 75 cmHg?

3 ¡ Um tubo disposto verticalmente contém 7,6 cm de mercúrio e sobre o mercúrio 1,0 m de água. A pressão no

localénorrnal.Sendog=l0N/kg,dgg=13,6glcm3edgzo=1,0g/cm3,determineapressâototal:
a) no fundo do tubo;

b) sobre a superffcie do mercúrio em contacto com a água.

4 r Um tubo em U contendo mercúrio é ligado a um balão contendo certo gás que não reage com o mercúrio.

A superflcie do mercúrio em contacto com o ar atmosféríco encontra-se a 30 cm acima do nível do mercúrio

no outro ramo em contactq com o gás. Sendo a pressão normal, deterrnine a pressão do gás.

h= 10 cm

m0rcurlo

5 I Calcule a pressão do gás, se o nível do mercúrio

no ramo em que o gás estå em contacto com o
mercúrio estivesse 30 cm acima do nível de ¡nercúrio

estivesse 30 cm acima do nível de mercúrio em con-

tacto com a atmosfera (refere-se ao problema 4).

6 r O tubo em U ao lado contém mercúrio e âgua,

Sendo d¡¡g = 13,6glcm? e {HeO = l,Og/cm2, deter'

mine a altura h6 do mercúrio em relação ao nível

inferior da coluna de água.

RESPOSTAS

1 r P= 2,ggxl05 = 3,0x los N/m2

2r Pgás=85cmHg
3 r a) P = 20 336 N/m2 = zpx lO4 N/m2

b)P=l,0Xl04N/m2

I

Eo
N
Í\N
Is

Égua

,.T-
i !

merctrio

4 ¡ Pgás = l0ó cm Hg

5r Ps{s=46cmHB
6¡ ho=2,0cm

OUESTÕES DE ESTUDO

I r Qual é a pressão no vácuo?

2. O que é a pressão atmosférica? Qual o seu valor normal?

3 ¡ Defìua pressão atmosférica normal.

4 r Qual a unidade de pressão atmosférica no SI? Quais as outras unidades?

5 i Em cm de mercúrio, gual é a pressão correspondente a um desnível de mercúrio h = 20 cm?

I . n quantos N/m2 corresponde I atmosfera? e 76 cm Hg?

7 I Escreva o Princfpio de Pascal e descreva uma experiência que ilustra este princípio.

8 r Em que se baseia a prensa hidráulica?

9 r Por que os pistões numa prensa hidráulica devem possuir áreas diferentes?
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10 r lliscreva a equação de funciona¡nento da prensa hidráulica, caracterizando crda elemento dessa equação.

11 r Quat é a pressão total a uma profundidadc h de um líquido quando apressãoexternaé P0? Equandonão

existir prcssão externa'l

12 r Como devemos proceclcl para se tletcrminar a pressâ'o em tt¡bo em U? A ¡rressão na superfície do lfquido em

um dos ramos ó igual a pressão do desnivel h clo outro ramo? Esta pressão é a total?

13 ¡ Explique como se calcula a pressão do gás contido num resorvatório, através de tubo em U, com um dos ramos

exposto à atmosfera. L¡¡nbre-se, existem duas situações.

Após isso, você deve estar apto para:

a. defìnir pressão atmosférica ¡tormal.

b. descrevcr o processo pclo qual se determina a pressão atmosférica.

c. converter pressã'o em suas diversas unidades de medida.

d. descrevel o Princípio de Pascal e ilustrálo.
e. descrever a prensa hidráulica c equacioná-la.

f. determinar a pressão total no interior de r¡m lfcluido.

g. determinar a pressão dc gás num recipicnte, através dc tubos em fornra de U
h. resolvcr problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Num dcterminado local a pressão atmosférica equilibra uma coluna de mercúrio de 690 mm de altura. Qual o

valor da pressão at¡nosférica em mm IIg; cnr I{g; N/m2 c em atmosferas?

2 ¡ Você exerce uma pressão de 2,0 X lOs N/m2 na superfície dc um líquido estacionário. Qual a pressão total à

profuntlidade dc l0rn? Considere a densidade do líquido 2,0X 103 kg/m3 c a gravidade g = lON/kg.

3 r Numa prensa lúdráulica o êmbolo rnaior possui

área S =200c¡n2 c o ¡nenor área s =2,0cm2.
Com força F = 2,0 nv, quc carga podemos eqrrilibrar

ncsta prensa?

4 r Considere o sistema ao lado. Dctermine a ¡¡ressão

do gás no interior do balão. O líquido no tubo em U

ó mcrci¡rio e a prcssão atmosférica nornral.

5 r No tubo em U ao lado, os líquidos A e B não sÍo
núscíveis. Þternrine a densidade do lÍquido B, sendo

que o líquido A tenr densidade dn = 1,5 g/cm3.

RESPOSTAS

1 r P = 690 mnl llg = 69 cmllg = 0,92X lOsN/nr2 = 0,92atnr
2t P= 4,0X l0sN/¡n2

3¡C=200N

h=8Ocm

B

hA= 1o cm

hB= 5,0 cm

A

4 ¡ Pcás = 156 cm llg
5 ¡ d¡ = 3,0 g/cm3
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QUADRO II

25

Fig, I Um co^rpo cujo vo
lume é 1,0 I é suspenso
por uma mola calib¡ada cm
Ncrvtons. Seu peso (25 N)
é acusado pglo ponleiro.

Fig. 2 O corpo é totalmen-
te imc¡so em água. A mola
assr¡me uma fornra menos
distendida e o ponteiro
acusa 15 N.

sEçÃo 3 - PRrNCíplO Oe AROUTMEDES
O EMPUXO
O CÃLCULO DO EMPUXO EXERCIDO POR UM FLUIDO SOBRE UM OBJETO

Os barcos singando os ¡nares, rios e lagos; submarinos de todos os tipos, balões atmosféricos, "flutuam" imersos

nos fluidos (líquidos ou gases) sustentados por forças que iremos estudar nesta parte.

læia e observe atentamente o Quadro IL EIe se refere aos itens I a 12.

I ¡ Fig. L O peso do corpo faz com que a mola sofra uma distensão. A força peso tem direção (vertical;horizontal)
e sentido para (baixo; cima).

************
vertical; baixo

2 r Fig. I e 2. Opesodocorpo vale.--N. Quarrdocleéimerso nolíquido,aleituranaescalaé- N.
A diferença etttre as leituras no caso das fìguras I e 2 permite concluir qrre o líquido que envolve o corpo
exerce sobre o mesmo uma força (horizontal; vertical) dirigida de (baixo para cima; cima para baixo).

************
25; l5; vertical; baixo para cinra.

3lopesoverdadeirodocorpoé25N'Quandoimersott'água,temumpesoaparentede--N.
************
l5

4rIssosignifìcaqueaágraexerceumaforçadebaixoparacimacujovaloré-N.
************
l0

5 ¡ O volume do corpo litro, ou seja, 1000cm3. Quando imerso totalmenteno llquido, ele

desloca uma quantidade de água igral ao seu volume. Então o volume de água deslocada pelo corpo é- cm3.

************
1,0; I 000

6tAdensidadedaáguaé1,0g/cm3. Iogo,amassadeáguadeslocadaédadapord"=Ëousejam=da.V.
Substituindo-se os valores de densidade da água e o correspondente volume teremos o valor da massa:
m=

************
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7 r Seconsideramosg= l0N/kg,opesodaáguadeslocadapelocorpovaleráp = m.g que irá dar: p =-¡.
************
l0

8 r Comparando-se a força exercida pelo lfquido sobre o corpo com o peso da água deslocada, observamos que os

dois valores são (iguais; diferentes).

************
igrais

I r A força exercida por um fluido sobre um corpo charna-se força de empuxo, ou simplesmente empuxo. Então,

podemos dizer que o valor do empuxo é igual ao peso do volume do fluido-
(completar).

*****t******

deslocado

10 ! O ernpuxo é uma força que age sobre um corpo quando este é imerso num fluido (lfquido ou gás). O empuxo

atua de (baixo para cima; cima para baixo).

********** **
baixo para cima

11 r Quadro II. O peso do corpo é (maior que; menor que; igual a) o empuxo.

************
maior

12 r Então, se soltássemos a mola o corpo (afundaria; perrnaneceria na posição onde se encontrava; flutuaria), pois

seus peso é- que o emPr¡xo.

************
afundaria; maior

13 r No caso do empuxo ser maior que o peso - vocð

provavelmentc já tentou afundar uma bola de bor-

racha na água - a resultante dessas duas forças terá

dire$o vertical e sentido para (cima; baixo). Em

tais casos o corpo se elova no interior do líquido até

atingir a superffcie, para depois flutuar.

************
c¡ma

14 ¡ Vamos analisar um pouco mais detalhadamente a

situação do item anterior. Quando o corpo está

imerso no interior do lfquido e o empuxo é maior

que o peso, a resultante destas duas forças tem

direção- e é dirigida pa-

ra cima. Tal força faz com que o corpo se desloque

pafa

************

4
E

P-

-E

Ð
E

a-

vertical; cima
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15 ¡ ltem 14. Quando o corpo atinge o nível do lfquido e começa a emergir, a parte do corpo que fìca dentro da

âgua vai diminuindo enquanto que a parte imersa vai aumentando. Neste caso, o voltrme dc ágrra deslocado pelo

corpo vai ser (maior; menor; igual) que .anteriormente e o empuxo sofrido pelo corpo vai ser (maior; menor;

igual).

********i**r(
menor; menor

16 ¡ ltem 14. Então, à medida quc o corpo vai emergindo da água, o empuxo por ele sofrido diminui até o corpo

entrar em equilfbrio. Nessc instante, a força resultantc é zero e o corpo fica flutuando parcialmcnte imerso no

líquido. Nessas condições, o ernpuxo tem intensidade (maior que; menor que; igual a) o peso do corpo.

*****r*r**t
ipal

17 . O corpo indicado na fìg. ao lado irá flutuar, corrforme

o esquema. Nesta situação, o empuxo e o peso do

corpo têm módulos iguais. Em tal situação, a resul.

tante das forças sobre o corpo vale-
e o volumo do corpo é (maior que; menor que;

igual a) o volume do lfquido deslocado.

**t********r
zero; maior

18 I Suponha que tenlumos unr cubo de madeira de

l0 cm de lado. Seu volume vale--- cm3.

Dispomos também de um rccipiente corrterrdo água.

i***********

I 000

19 ¡ A masa do cubo vale 800 g, logo seu peso será

N

8,0 N

20 . Se colocarmos o cr¡bo dentro d'água, esta começará

a exercer uma força de empuxo sobre o mesmo.

Quanto mais imerso estiver o cubo (maior; menor)
vai ser o empuxo.

iguais ou æja: quando o empuxo tiver valor

************
8,0

*****.t******

-+
P

;
E

-l t r

************
maior

21. O cubo atingirá o equilíbrio quando o peso da água deslocada (ernpuxo) e o peso do corpo tiverem valores

+
G

N.



22. O peso da água deslocada na situação de equillbrio vale- N. Tal peso corresponde a uma

massa de água de- g ou

****i*******

8,0; 800; 0,80

23 ¡ Considerando que a densidade da água é 1,0 g/cm3, 800 g de água ocupanr um volunre de--
***i********

800

kg.

cm3

24. Tal volume d'água foi ocupado pelo cubo de madeira, então, na siiuação de equilíbrio,'o bloco de madeirafica

com 

- 

cm3 dentro da água e

*t**:t***tt***

800;200

cm3 fora.

25 r Vamos agora exprimir o empuxo por meio de uma fórmula. Como o empuxo é o peso do volume do fluido

deslocado pelo corpo, podcmos cscrever: E = mfluidodc$.X g. A massa do líquido deslocado pode serexpressa

em termos da densidade d do fluido e do volume V do fluido deslocado. Assim, Influidodesl. = 

-

(em função da densidade e volume).

***tt********

d.v

26 r m¡u¡¿q dest. = d . V (l) e E = mfl.desl . I l2). Substituindo (l) em (2) obteremos

þ=
************
d.v.g

27.8=d.V.g.Podemosconcluirqueoempuxo(depcndc;nãodeperrde)daprofundidadc.Oempuxorecebido
por um submarino a lOm da superfície (é; não é) o mesmo que a l00m da superfície.

*i**********

não depende; é

28 r Um corpo desloca 500 cm3 de óleo. O empuxo tem intensidadc igral a 

-

Considere dóleo = 0,80g/cmr e g = l0 N/kg.

**tt**i******

E = cl. V. g = (0,80X l03kg/m3). (500X 10-6 m3).(l0N/kg) = 4,C

29 r Um bloco de madeira de volume 120 cm3 flutua na ágra com dois terços de seu volume submersos. Considere

g = l0 N/kg e da = l,OX 103 kg/nr3. O valor do empuxo será E = .

***********i

0,8 N

3038=rl .V.g.Ummesmocorpoérmersototalmenteemdoislfquidosdiferentes.Ocorposofrerámaior
empuxo do lfquido que tem densidade (maior; menor).

************
maior

N.
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31 r Que fração do volume total de um "iceberg" fìca fora d'água? A densidade do gelo é d, = 9,99 g/cm3 e a da água

do mar é aproximadamente da = l,0g/cm3.

****t*******
E = Pi. Logo, como E = da. Va .B e Pi - dg. Vi. g (Pi = peso do iceberg).

Entõod.=Va.8=dg.V¡.g.Cancenlandootermocomumgesubstituindoosvaloresdasdensidades,
teremos:

I = * = # = 90Vo. Portanto lYVo do seu volume está acima do nlvel do mar.

OUESTÕES DE ESTUDO

lrOqueéempuxo?

2 . De que depende o empuxo recebido por um corpo no interior de um fluido?

3 r Exprima matemáticamente o empuxo, em função da densidade e volume do fluido deslocado e da aceleração

da gravidade local.

4 r Quando um submarino está submergindo, o valor do empuxo é (maior que; menor que; igual a) o peso

do mesmo. Já quando ele está em equillbrio no interior da ágra, o valor do empuxo é

ao seu peso.

5 r O que acontece com um corpo quando ele é mergulhado num fluido e o empuxo recebido é maior que seu peso?

6 r Um corpo é mergulhado em água (densidade da = l,0g/cm3) e em óleo (do= 0,80g/cm3).Em qual dos dois

líquidos receberá maior empuxo?

7 r Uma nave espacial no espaço interplanetário (admita a inexistência de matéria) receberá algum empuxo?

I ¡ Um balão de borracha cheio de gás sobe até atingir determinada altura. Fxplique por quê.

9 ¡ Se a densidade de um corpo é menor que a de determinada líquido, ele poderá afundar nesse líquido?

Após isso. você deve estar apto para:

a. definir empuxo.

b. calcula¡ o empuxo exercido por um fluido sobre um objeto

PROBLEMAS A RESOLVER

1 ¡ Um sólido flutua em água, tendo um quarto de

volume fora da água. Sendo l,0g/cm3 a densidade

da água, calcular a densidade do sólido.

2 r Quatro cubos idênticos são colocados conforme
ilustra a fìgura ao lado. Quando o conjunto é mergu-

lhado em água cuja densidade é 1,0 g/cm3, verifica-se

que dois cubos ficam totalmente imersos enquanto
que os outros fìcam fora d'água. Qual a densidade

de cada cubo?

';*-

¡
I

;'l-
I
I
I
,t-
I
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3. Na figura ao lado, o corpo mergulhado na água tem

peso p Para fazê'lo subir com velocidade constante,

aplica-se no fio uma força F constante. A intensidade

dessa força deve ser maior, menor ou igual ao peso

do corpo?

4 r Duas esferas A e B idênticas encontram'se no fundo

de dois reservatórios completamente cheios d'água'

O reservatório que contém A tem 4,0 m de profun'

didade e o que contém B tem 1,0 m de profundidade.

O que se pode concluir com respeito aos emPuxos

que agem em A e B?

5 ¡ Na ltgura ao lado, representamos um corpo de

volume I 000 cm3 suspenso em uma balança de mola

que registra l0 N. Se o corpo for totalmente mer-

gulhado em ágra cuja densidade é l,0g/cm3, qual

será a nova indicação da balança? Considere g =

= lo N/kg.

6 r Um corpo de volume 100 cm3 e densidade 0ó0

Blcms,flutua num lfçido cuja densidade é 0,8 g/cm3.

Determine a intensidade da força vertical necessária

para que o corpo fìque totalmente mergulhado no

llquido.

7. A esfera da fìg. ao lado, tem volume igual a 20cm3.

O líquido que a envolve tem densidade igual a

0,5 g/cm3. Calcule a intensidade da força que a

esfera recebe da base do recipiente.

10N

@

g r Um corpo homogêneo de ferro cuja densidade é 7,8 glcms é abandonado na superffcie da água contida num

tanque. Desprezando o atrito e supondo I = l0 m/s2, calcule:

a) a aceleração do movimento do corpo;

b) a velocidade do corpo, dois segundos após iniciado o movimento;

c) o deslocamento efetuado pelo corpo durante os dois primeiros segundos.

I ¡ Um cubo de aresta 20 cm feito de ferro flutua em

mercúrio conforme está indicado na fìgtrra ao lado.

Sendo 7,8 g/cm3 e 13$ glcms respectivamente as

densidades do ferro e do mercúrio, calcule:

a) a parte da aresta do cubo que fìca imersa no

lfquido;
b) considerando agora a presença de água (densidade

l,Og/cm3) sobre o mercúrio até cobrir a face

superior do cubo, qual deve ser a nova parte

da aresta imersa em mercúrio?

RESPOSTAS

1r d=0,75glcm3 2td=0,50g/cm3 3r F<P porque F=P-E
4 r Como as esferas são idênticas e o enrpuxo independe da profundidade, 5 ! zero

podemos concluir que A e B recebem empuxos iguais.

7¡l4N 8Ea)=8,?m/s2 b)173m/s c)17,4m 9ra)=ll,5cm

6r 0,2N

-)
F

fio

ágr¡a

b) = l0B cm
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sEÇÃo 4 - EUREKA!!!

Arqtrimedes (287-212 a.C.), nascido ent Siractrsa, capital dc uma colônia grega na Sicília, po<le scr cousiCcrado
o funclador da Mccânica' l)e¡ltre sêt¡s in(¡ntcros trabalhos, dcstaca-sc a lci rclacionada corn a pcrda apaícrltc de pcso
pelos corpos inlersos toial ou parciahtrentc cnt um fluido. Esta lci cstabclscc que toclo corpo quanclo in.lcrso total ou
parciahncnte em lrm fluido ent c<luilíbrio, r'cccbc por parte tlcste u¡na força vertical dirigida para cinra dc interr-
sidade igull ao peso do voluntc clo flr¡ido dcslocado.

Â descoberta de Arquimedcs tevc sua origem quartdo Ilicrão, o rei dc Siracr¡sa, crìtregou ao seu joal¡ciro unra
quantidade bcm dctcrnririada dc ouro para que cste ct¡nfeccionasse unìa coroa, Posterieq¡cntc eì c'trcga cla coroa,
surgiu a desconfiança dc quc o joalltciro lravia sttbstituido partc do ouro por or¡tro ¡rretal tnenos ¡obrc. O problenra
tle averiguar sc a coroa conti¡rha ou llão a qtrantidacle de ouro correta frii entregue a Arquimedcs. O sábio ficou dr¡rante
alguln temp(l pensando em como podcria resolver a qucstão. ató que nr¡m dia cnquanto tornava banho ¡runta tina,
obscrvou que quando submcrgia rla zígua csta () c¡npurrava para cinta. Esse fato indicou a Arqrrirnc¿cs o canrinlrtr para a
soltrça'o do problcma, e, scm hesitar, saiu para a rua despido, gritando c¡n voz rlta: I-URLIK^l titIIìtìK^! (palavra
grcga que signifìca ACIIEI! ACtlltt!).

soLuÇÃo DO PROBLEMA

Arquimcdcs pcsou a coroa'c depois suspendeu-a nrergulhada enr iigua ¡rara verifìcar qual a percla aparcntc de pcso
dcvitlo ao elnpuxo. A seguir, clc repctitr a experiência conr u¡na quanticlade dc ouro purcl clc pcse igual ao ¿a corga
Se o enlpux<l sobrc o corpo dc ouro fossc igual ao quc se vcrifìcou sobrc a coroa signifÍca¡ia isso que as dcnsidades cranr
iguais, logo a coroa scria de ouro pt¡ro. lìcgistra a história quc tal f:rto não sc dcu, ou scja. a coroír níio cra <ìe ouro puro
pois tl joalhciro. que acabou conf'cssanrkr. rìlist r¡r:rr¡r outro nìctal conì o ouro.

\
\ / ,2

AROUIMEDES

.æ

DEMONSTRAÇÃO DO
PRINCíPIO DE AROUIMEDES
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a

2q PARTE - Temperatura e

comportamento térmico dos corpos

Nesta parte, i¡riciarenros o estuclo introcluzintlo o conceito de tettr¡reratttra através da rtoção <le equilíbrio térnrico.

Ern seguicla defì¡rirenros as granclcz.as teuno¡nétricas e métodos ¡rara nredir tcrìlperaturas, estabelccenclo relações elitre

as escalas cle unidacles rnais usatJas. tjm dos f'enôl¡renos lllais eviclentes provetticntes da valiação cle terttperatt¡ra é a

expansão que ocorre, geralrnentc, nas tlimensões das sr¡bstûncias. Este fenô¡tterlo é de grandc intcresse na tecnologia,

desde o assentanrento ,Je tacos em pisos, pastilhas ctn ¡laredes, passando ¡>ela ertgerthatia de colrstruçlio cle dic¡ucs, pon-

tes, viadutos, etc, até os mais sofìsticados irìstrunrentos de engenltaria cle precisão c de cirurgia.

Â.nalisarenros, portanto esse ti¡lo de cornportanrento térmico de substâncias sólidas e líquiclas. lJint seguida, scrá

tlesenvolvi¿g o comportantento térrnico dos gases, estatlelece¡ldo relações entte as variáveis Prcssão, volttttre e tenrpera'

lura (P, V, T). Esta análise será de suma im¡lortância no desenvolvi¡nento dâ lenlroclirlân¡ica, ¡>articularnìente para a

análisc do comportarlre¡rto das ntáquinas tér¡tlicas.

Assinr, esta parte constará de quatro seções:

æção l: tc¡trperatura e grandezas ternro¡nétricas.

seção 2: equações termométricas e escalas.

scção 3: comportantento térntico das sut¡stâncias sólidas e líquiclas.

æção 4: comportamento térntictl dos gases.

Após vencer cotn sucesso essa 21 P^Iì.TE do capítulo, você devcrá scr capaz dc:

a. caracterizar ternperatura; definir escalas termontétricas; medir tetnperatttt'as'

b. caracterizar expatrsão de sólitlos e lÍquidos'

c. detìnir coeficientes de dilatação.

d. caracterizar varidveis cle estado de u¡rr gás (P, V. T).

e. descrever transforrnações isotér¡nicas, isotnétricas e isol¡áricas'

l. definir equação de estatlo de urn gás ideal.

g. resolver problentas propostos.

sEÇÃo 1 - TEMeERATURA, EoutLtBRto rÉRM¡co E GRANDEZAS TERMOMÉTR¡CAS

É muito comurn utilizarnros cxpressões co¡no "este corpo cstá qucnte" ot¡ "cste corpo está frio ou tì'lortìo", ctc.

Veremos quc tais expressões são relativas, pois utiliz,arnos nossos sentidos para aquilatrí'las, e cles são bastalltc lilnitados'

O cquilíbrio térnrico que definirernos nesta partc é dc grande irttportância para o cntendilne¡rto dos inúnrcros

fcnônrenos térnricos que se pro'lessarì'1, be¡rr co¡no ¡ros indicará a for¡na de estabelcccr¡nos nrétodos <¡ue pernritatn

a introdução do conceito de tetnpcratttra e sua lrtcdição.

1 r O ho¡nern percebe o ¡nundo físico que o rcrdeia atravós dc scr¡s ôrgãos se¡tsoriais: visão, audição, olfato, gtrstação

e tato. Quando nos utiliza¡lros do tato, recebemos iní¡nrcras infortttaçõcs. Por cxemplo: áspero, liso' dttro,

rtrolc, quente, [rio, etc. . . Dcnominarenlos estas írltimas (qucnte c frio) cle sellstções térmicas. A noção tlc

áspero (corrcspottde; não corrcspondc) a uma sensaçâ'o tér¡nica.

*******i****

não crlrrcspottdc

2 r Sc tocarmos cnì r¡rìì pedaço dc geto, este nonnahnenre protluzirá uma sensação tér¡nica fria' Ao tonlarmos

r¡nra chícara dc café. terentos, nor¡lralmcntc, uma scnsação tér¡nica (quente; fria).

************
quentc
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3 ¡ Existem várias outras graduações dc sensações térnricas, como por exemplo: morno, gelado, etc. . . um sorvetc
nos produz uma sensação ténnica (quentc; gelada; morna).

************
gelada

4 ¡ Geralmente, através de nossos sentidos (podemos, não podemos) aquilatar sc uma pessoa tem ou não febre.
Todavia, ne¡n sempre podemos dizer se um objeto é mais frio ou mais quente que outro.
************
podemos

5 ¡ O homem tem, intuitivamente, a noção de temperatura e pode avaliar grosseiramente se num dia determinado

Lcia e observe atentamente o quadro abaixo. Ele se refere aos itens 6 a 10.

QUADRO I

E¡n 1690, John Locke mostrou que as avaliações de temperaturas feitas pelo homem eram imprecisas.
Para isso fcz o seguinte: colocou uma de suas mãos em água quente e a outra em água fria (fig. l).
Em seguida colocou ambas as mãos em água morna (fìg.2). Esta água parecia fria para a l? das mãos c
(¡r(:nlc ¡xrr:r tr ?i!.

6 r lnicialnlentc, John Locke colocou uma de suas mãos no rcciprcnte quc co¡tinha
outra no de-----_-.
************
água fria; água quente

a temperatura é alta ou baixa. Nos polos da Terra a temperatura é

equatorial a temperatura é mais._ .

************
baixa; alta

, enquanto que na região

ea

7 r Em seguida, colocou (rrma de suas mãos; as duas mãos) em ágra rnorna. Na mão colocada inicialmcntc e¡n
água quente ele teve a sensação que a água morna estava_
ágra moma estava_.
************
as duas mãos; fria; quente

Ácue rRr¡AGun ouer.¡re

o

<)o

/
o
ç
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St
I

1
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I
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g ¡ A água morna causou em Locke (uma sensação; duas sensações) térmicas. Então, um objeto (causa sempre;

pode causar) uma única sensação ténnica bcm definida.

************
duas sensações; pode causar

g r Ao'lcvantarmos dc manhã e pisarmos o chão, descalços, teretnos scnsações divcrsas se o chão for de ladrilho

ou se houver um tàpcte sobre ele. C<¡nforme verernos adiante, ambos cstão a uma mcsnla temperatura mas

o chão de ladrilho nos dará uma sensação de estar ntais-----que o tapete'

************
frio

lO r Do que foi visto, podemos concluir que o tato (é; não é) um meio sufìcientemente apurado para avaliar

temperaturas.

************
não é

Leia e observe atentamente o quadro abaixo. Ele se refere aos itens ll a 15.

QUADRO tl

Fig, 1 - Temos uma chalei¡a contendo água quente e uma

vasilha contendo rígua fria.
Ftg,2 - A chalei¡a é colocada na vasilha. Depois de certo

tempo as águas dos dois recipicntes estão mornas.

11 I Inicialmente, a ágl¿ da chaleira está , enquanto a da vasilha está

************
quente; fria

12 r euando a chaleira é colocada dentro da vasilha e aguardado certo tempo, a água (da vasilha; dos dois recipientes)

fica morna.

************
dos dois recipientes

13 r A água da chaleira, à medida que o tempo pæsa, vai se tornando mais (quente; fria) ao passo que-

*t'****** ****
fria; a água da vasilha vai se tornando mais quente

14 r Então, se introduzíssemos uma de nossæ mãos na água da chaleira e depois na vasilha' teríamos praticamente

(a mesma ænsação térmica; sensações térmicas diferentes)'

************
a mesma ænsação térmica

203



15 r Quando chegannos a este ponto, diretnos que a água da chaleira está e¡r: equilfbrio térn¡ico conì a água da
vasillta' Mais adiante você verá que nesta situação todo o sistema estará e¡n equilíbrio tér¡nico (recipientes e
água), desde que o sistema seja isolado. Imeciiatanrentc após a colocação da chaleira na vasillra, seus contei¡dos
(estão; não cstão) enr equilÍbrio tér¡nico.

************
não estão

16 r Das situações descritas abaixo, identifìque aquelas que correspondem a corpos enr equilíbrio ténnico:
a) pedaço de gclo r¡o interior cle u¡n rccipiente contendo água quente;
b) uma alialça no dedo;

c) relógio no pulso;

d) os vapclres desprendidos de uma panela dc pressão e o ar existente na cozilùa;
e) café qucllte no interior de unta cafeteira e recipiente externo da r¡resma.

************
b; c;

17 r No item 16, vocé respondeu que tanto o anet como o relógio estão em equilíbrio térmico com o corpo
(dedo e pulso). Logo, (podemos; não podemos) concluir que o relógio no pulso e o anel ¡ro dedo de u¡na pessoa,
estã<¡ em'equillbrio témlico entre si.

************
podenros

18 I o resultado obtido ¡lo item 17, apesar de evidente, constitui um fato importanto na Físjca: é a l*i zl¿ro da
Termodinâ¡nica' Ela alìnna que dois corpos ern equilfbrio tér¡nico com unr tercciro estão crn equilfbrio térmico
entre si' Se tlm corpo A está em cquilfbrio térmico com um corpo B e B está em equillbrio tégnico com

(complete).
unì corpo C, então A e C ___
*t**********
cstão e¡n equilfurio térmico entre si

19 ¡ Como vimos' o honrem através de seus sentidos não é u¡n bom avaliador do estatlo térmico de um corpo.
Introduzircmos agora uma grandeza física gue caracterizará be¡n csse estado térmico. Tal gra¡cleza é a(massa;
volulne; temperatr¡ra; peso; aceleração) do corpo.

****t*******
ternperatura

20 r A temperatura é uma grandeza ffsica associada ao estado térnrico de um corpo. A cada estado térnlico ass<ria-
remos um númcro que coresponderá a uma dada tentperatura. Mais adiante ve.rcnìgs co¡no fazer essa associação.
Quando dizemos que o dia está frio, (estarnos; não estamos) associando um número a este estado térmico.
*** fr********
não estamos

21 ' A noção frioquente é, então, subjetiva, e dá uma idéia apenas qualitativa do estado térmico de um coqpo.
Se conseguirmos defìnir um número associado ao estado térmico terernos unra idéia (qualitativa; quantitariva)
desse estado térmico.

************
quantitativa
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QUADRO III

ti8. I - A figura rnostra unr recipicnte contendo um
gás num dete¡n¡i¡tado cstado tórmico c trnt tlispositivo
quc mede a pressão desse gás. O recipiente encontra-se
herlneticamcnte fechado.

l.g. 2 - O rccipiente é aquecido e a presõo tlo gás varia.

Fig. 3 - Um rccipientc contém um líquido.

Ftg. 4 - O rccipicnle é aquccido c o volume do líquido
varia.

Fig. 5 - Uma barra de ¡netal. FrC. 6 - A bara ó aquccida e seu comprilnento va¡ia'

Lcia e obscrve atentamente o quadro abaixo. Ele se refere aos ¡tens 22 a 33,

22 ¡ Nas figrras I e 2, o recipiente (está; não está) no mesmo estado térmico.

************
não está

73 3 
^ 

pressão do gás nas drtas situações (é; não é) a mesma.

**** ** ** * ** *
não é

24 r Nas fìgrras 3 e 4, quando o estado ténnico variâ, o do lfquido varia'

*********t**

volume
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25rNasfìguras5a6,temosumavariaçãodocomprimentodabarra,quando
(complete).

************
o estado térmico da barra varia

26 r Dci que foi visto no quadro III, (somos; nâo somos) capazes de medir variações de grandezas físicas que
variam quando o estâdo térmico de um corpo varia.

************
somos

27 r Nas fìguras 3 e 4 a grandeza que variou foi o_
foi a-.

e nas lìgura.s I e 2 a grandeza ffsica que variou

************
volume; prcssão

28 r Nas fìguras 5 e 6 a grandeza física variável foi _--..--_
************
o conrprinrento

29 r Tais variáveis irão nos permitir associar r¡nr nirmero a um dado estado térmico de um corpo. Atribuiremos
u¡n valor de temperattrra a u¡n valor detemlinado tlo volume do líquido, ou da pressão do gás ou ainda do

da barra.

************
comprimento

30 |r A telnpcratura pode então scr ¡nedida (dirctanrente; indiretanrerrte) através da mensuração <tireta da variação
de outra grandeza física (volumc, conrprimento, pressão, etc.).

************
indirctamcnte

31 ¡ Grandez,as que servem para medir temperaturas são chanradas grandezas termométr¡cas, O volume de u¡n
líquido é uma

************
grandeza termométrica

32 r gu¡tar exemplos de grandezas termométricas são:

************
comprimento; pressão

ÍXl ¡ No quadro III, as grandezas termométricas volume, pressão e comprimento sofrem alterações em virtude do
aquecirnento a que os cotPos foram submetidos. De um modo geral, as grarrdezas anteriormente citadas sofrem
aumento quando o corpo é aquecido; se o corpo for resfriado deveremos esperar (aumento; diminuição)
das mesmas.

************
diminuiçã<r
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OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você mesmo verifìque a sua fluência quanto

ao entendimento do assunto que acabou de estudar. Verifìcará que não é necessário mais que alguns minutos para isso.

Se encontrar difìculdade em alguma questifo, você pöderá verifìcar a respostå exata voltando ao texto.

1 r A sensação térmica é percebida pelo .

2 | A gradações de sensações térmicas são apenas de quente e frio? Explique.

3 r Nossos sentidos são sufìcientes para aquilatar o quanto um corpo é mais quente ou frio do que outro?

4 ¡ Relate a e:qperiência de John:I¡cke?

5 r Qual a conclusão da experiência de l¡cke?

6 I Dê exemplös próprios de corpos em equillbrio térmico entre si.

7 r Enuncie e l*i Zero da Termodinâmica.

8 r Dê um exemplo que ilustre a \.ei Zero da Termodinâmica.

9 r Qual o nome da grandeza ffsica que pode ser associada ao estado térmico de um corpo?

10 r ldentifique as grandezas termométricas na relação seguinte: massa, volumc, compritnentor peso, pressão,

aceleragão,. força, velocidade.

Após isso, você deve estar apto para:

a. identificar corpos que estão em equillbrio térmico.

b. cnunciar a l,ei 7*ro da Termodinâmica, ilustrando-a.

c. descrever as grandezas termométricas cujas variações poden ser utilizadas para medir temperaturas.

sEçÃo 2 - EOUAçÕES TERMOMÉTRTCAS E ESCALAS DE TEMPERATURA

Através da utilização dos conceitos de equilfbrio tér¡nico e temperatura, apresentaremos a equação termométrica

através da qual construiremos as inúmeras escalas termométricas: Escalas Cclsius, Fahrenheit, Kelvin e Réaumur.

Mostraremos conto tais escalas são contruídas e as relaçõcs entre elas.

A - EOUAçÖES reRnnoMÉTRICAS

Veremos, em seguida, como atribuir valores de temperaturas a estados térmicos, utilizando-nos unta grandez

termométrica.

Iæia atentamente o quadro abaixo. Ele se refere aos itens I a 32.

QUADRO tV
ãt1,(X) mm3

æ000
mm3 FA. I - Um tul¡o contendo

mercú¡io é coloc¿do ¡¡um
æcipiente com mistura de
gelo c água. Ao atingir o
cquilíbrio térmico, obtóm-
-se o volume indicado.

h'ig.2-Omcsmotuboé
em seguida colocado em
contato com água en¡ ebu-
lição. Quando o eguilíbrio
térmico é atingido, obtém-
-se o volume indicado.

P

f.c
e
oo

e
o

(llgua com gplol

água em ebuliç5o
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1 ¡ O volume do ¡nercúrio no tuuo indicado na lìg. I é . Nesta situação, o recipiente
contendo mercitrio eltcontra-se em--- com a mistura de gelo e âgua.

************
200,00 mm3; equilfbrio térmico.

2 ¡ O mercírrio foi colocado em prcsença de (um; dois) cstados ténnicos.

************
dois

3 ¡ As indicações do volume foram (iguais; diferentes) para os dois casos, uma vez que a grandeza temrométrica -
volume - (sofreu; nlio sofreu) variação.

************
difcrentes; sofreu

4 ¡ Agora, imporenos que esses dois estados possuern temperaturas detìnidas. Por exemplo, podemos inrpor que
o 19 estado tér¡nico tern um valor de temperatura 0" (zero graus) e o segundo, 1000. Quando proccdemos
dessa maneira esta¡nos construindo u¡na escala dc temperatura. A temperatura da água ern ebulição, desta
forma, valc-_.
************
100"

5 r Na temperatura 100", o valor do volurne do mercúrio é.----
o valor do volume é_-.

, ao passo que nâ ternperatura 0o,

************
201,00 rnnr3; 200,00 ¡nm3

6¡Simbolica¡nente,representandoportgeVratenrperaturaeovolumeparaoestadotér¡nicogelo+água,e
por tc e V" a tetnperatura e o volurne para o estado tér¡nico da água em ebulição, teremos:
tg=0"; Vg= r re- c V^=
************
200,00 nrm3; 100"; 201,00 nrm3 Temperatura

1000

500

Volume

201,00 lmm3¡

I r Entre 0' e 100" (gráfico acima), hot¡ve uma variação de volume rnnr3. Se a variação de tempera-

7 ¡ Adnritircmos que entrc a grandeza. tenno¡nétrica e as

temperaturas exista uma relação linear. O gráfico ao

lado (é; não é) unla representação de uma relação

linear.

************
é

,.t -
tura fosse de 50o, a correspondente variação de volu¡ne seria _mm3.
************
1,00; 0,50

9 r Uma variação de 0,20 cm3 corresponde a uma variação de temperatura de- ; ao passo que o volume total
dentercúrio,quandoatemperaturafor30",será-
*/.**i*******

20o; 200,30 nrrn3
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l0 ¡ Unra lìrnção linear tcm a forma y = ax + b. Na função construfda no itern 7 estamos usando como variáveis

t (temperatura) e v (volume); então a função será dada por t = a-+ b.

************
v

llrOponto(V=200,00,t=0o)(pertence;nãopertence)àretadográfico.Ooutropontopeloqualareta
passa é ).

************
pertence; 201,00; l00o

12 r Lembrando que a declividadea deuma retaé dadapor a =H, parao caso da retaconstruídanoitem?

temos:

4-
100" - 0"

-=
************
201,00; 200,00; 100

13 r Conforme já sabernos, uma reta que passa por um ponto (xr, yr) com declividade a tem uma equação dada

por y - yr = a(x - x¡); para o c:lso da reta traçada no item 7, tcremos:

t-0o=100(V--).
****tt***tt***

200,00

l4rAequaçãot=100(v-200,00),nospermitecalcularqualatemperaturaquandosoubermosovolume.Tal
equação é chamada equação termométrica. Quando o volume de mercúrio for 200,14 mm3, a temperatura

será 

-; 

ao passo que um volume de 19996 mm3 nos dará uma temperatura

************
l{"i 4

15 I Se atribuirmos o valor de 32o à temperatura do

19 estado térmico e 212" à do 29 estado térmico,

o gráfìco da temperatura em função do volume de

mercúrio seria o ilustrado ao lado. A equação termo'

métricaseriat= .

************
180(V-200,00)+32

15 r Qual seria o gráfìco temperatura X volume, e a

respectiva equação termométrica se tivéssemos atri'

bufdo o valor 0o para a temperatura do 19 estado

térmico e 80o para o 29 estado térmico?

************

tempofatufa

212

32 V

0 200,00 201,00

o

volume
; t = 80(V-200,00)
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17 r Se tivéssemos atribuído o valor 273" puaa tempera-

tu¡a do 19 estado té¡mico e373" à do 29, qual seria

o gráfico temporatura X volume e a respectiva equagifo

termométrica?

************
t

trrg
; t = lü)(V-2OO0O)+273

279 v(mm3l

2Ðl

t8 r Umabarade aço possuicomprimentol4 = 10090 cm

quando em equillbrio térmico com gelo + água e

L = l0l00cm quando em equillbrio com água em

ebuligão. Atribuindose os valores 0" e l00o às

temperaturas dos respectívos estados térmicos, qual

é o gráfico temperatura X comprimento, e a respeo

tiva equação termométrica?

************

t
r00

; t = 100(L- 100,00)

19 r Volte ao item 15. Qual seria o volume se a temperatura fosse 0"?

*****rr******
V = 199,81mm3

20 ¡ Volte ao item 16. Qual seria a temperaû¡ra se V = 2Ql, 25 mm3?

************
t = l00o

21 r No item 17, qral seria a temperatura se V = 2@p7 mm'2

************
t=30f

22 ¡ No item 18, para L = 10098 cm, qual é a temperatura?

************
t=80

fc¡nl
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B - EscALAs TERMoMÉrR¡cns

1 ¡ A equação termométrica, como vimos na parte anterior, (depende; não depende) da escolha arbitrária de

valores para as tenìperaturas dos dois estados térmicos descritos. Tais estados são chamados de pontos fixos

fundamentais.

******'******
depende

2 r Cada escolha de valores para os cha¡nados pontos fixos gera uma escala de temperaturas. A escala de temperatura

Celsius, formalmente denominada de escala centígrada, foi estabelecida por Anders Celsius, astrônomo sueco

qtre viveu entre 1701-1744. Ele atribuiu o valor OoC (zero graus Celsius) para o ponto de fusão do gelo

(rnistura de gelo + água em equilíbrio térmico) e l00oC para o ponto de ebulição da água. Portanto, nesta

escala de temperatura o intervalg entre os pontos fìxos é dividido em-partes iguais. Cada parte corres'

ponde a

* *** *lr* ** ***

100; loC

3 ¡ As divisões feitas entre os pontos fìxos são extrapoladæ para valores acima de l00oC e também abaixo de OoC.

Estas divisões são feitas num tubo de vidro contendo mercúrio, que é um dispositivo que (apresenta; não

apresenta) uma grandeza termométrica cuja variação podemos medir. Tais dispositivos são chamados termô'

metros.

* ****** ** * * *
apresenta

4 r No item 14 da parte A temos a equação termométrica para o termômetro de mercúrio em função do volume.

Tal equação é tç = Quando o volume é Y = 200,15 mm3, a temperatura

correspondente será t6 =

************
100(V - 200,00); l5oC

5 ¡ Uma outra escala, muito utilizada nos países de língua inglesa, foi estabelecida por Gabriel Daniel Fahrenheit

em 1724. Ncsta escala, denominada escala Fahrenheit, ao ponto de fusão do gelo foi atribuÍdo o valor 32"F

e ao ponto de ebulição da água, o valor 212"F. O intervalo entre os dois pontos fixos fundame¡rtais, nesta

escala, é-_ .

************
1800F

6 ¡ Na escala Fahrenlleit de temperatura, o intervalo ou distância termométrica entre os dois pontos fixos funda-

nrentais é dividido ent_partes iguais. Cada parte é denominada de-. No item 15 da parte A,

vocô estabeleceu a equação termométrica para esta escala. Esta equação é t¡ =

************
180; l'F; tr. = 180(V - 200,00) + 32

7 r Se o tubo deærito no quadro tV da pág. 207 indicasse um volume V=200,50mm3, qual seria a leitura da

temperatura em "C e oF?

************
tC = 50oC; tf = 122"F
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I r Observe que o volume V = 200,50 mm3 corresponde a (um; dois) estado(s) térmico(s). O valor nurnérico

atribuldo à temperatura deste estado térmico (depende; não depende) da escala termométrica.

************
um; depende

9 ¡ Portanto, tanto 50oC como l22oF (correspondem; não correspondem) à temperatura de um mesmo estado

térmico. Se a temperatura de um estado térmico fosse 50oF, por exemplo, qual seria a correspondente

temperatura na escala Celsius? Vejarnos como obter uma expressão matemática que nos permite fazer a

conversão. Pæse para o item seguinte.

************
correspondem

10 r Para o caso do quadro IV, vimos que a equação termométrica para a escala Celsius é tc = 100(V - 200,00)e
para a escala Fahrenheit é tp = 180(V - 200,00) + 32. Observe que, nestas duas equações, o termo comum

é(-).Tireovalorde(V-200,00)dal?equaçãoesubstituanase9tnda.Destaforma
teremos: tp = , que é a equação que permite converter tg graus Celsius no

correspondente Fahrenheit.

****i*******
v-2oo,oo; ìå$.," + 32 ou tu =|t" +:z

11 r Qual seria a equação que permite converter tp graus Fahrenheit em graus Celsius? tC =--.
************

ì33 uu - 32) ou t. = f {te - az)

12 ¡ Volte agora ao item l0 e determine a temperatura Celsius que corresponde a tp = 50oF.

************
tc =i (50 - 32) = lO"C

13 t Se tF = 5'l2oF, a temperatura em oC será tç =-
************
3000c

14 ¡ Se o termômetro graduado em escala Fahrenheit medir 0"F para um determinado estado térmico, quanto

mediria um termômetro graduado em escala Celsius a temperatura deste mesmo estado térmico?

************
tc =ó @ - 32) = -l7,8oC .

15 ¡ Converta a temperatura de -40oC em graus Fahrenheit.

************
q

tr =Í (-40) + 32 = -40"F
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16 r uma outra escala existente, mas de pouco uso, é denominada de eæala Ré¡umur. seus valores para (N coÌres-

pondenæs pontos fxos fundamentais são fR e 8fR. No item 16 da parte A foi estabelecida a equação

temométdcâ para ssta escala em relagão ao volume do tubo de mercú¡io mencionado no quadro IV. Tal

eguação é tR =-.
************
80(v - 200,00)

171 Bscreva uma equagão que oonverta g¡aus Réauml¡r em graus:

a) Celsius tc =

b) Fatrrenheit t¡. =

Proceda como no item 10.

************
tç= $.t¡ ou ,. =å(,*)

,, = S.t* + 32 ou to ={(ts) + rz

18 ¡ Converter 4dR em graus Celsius e Fahrenheit.

************
tC = 50"C; tç = 122"F

lg r No meio cientffico utiliza-se a escal¡ de tempenturas absolutas ou escala Keh¡in de temperatura. Nesta escala,

ao ponto de fusão do gelo rí atribufdo o valor 273K e ao ponto de ebuligão da água, o valor 373 K. Uma

definigão precisa desta eæala será dada adiante. No Sistema Intemacional de Unidades, a unidade padrão de

medida de temperah¡n é lK. O inærvalo entre os pontos fxos fundamentais, nesta escala, é dividido em

-partes 

iguais. Cada paræ é'-,
**********t*
100; lK

æ ! Observe que tanto a escala Celsius como a Kelvin ou Absoluta apresentarn 100 divisões iguais entre os dois

pontos fixos. A únÍca diferença é que à temperatura de fusão do gelo na escala Celsius é atribuldo o valor

-e 

na Kelvin, o valor . Portanto, a eæala Kelvin está deslocada, com relação à Celsius,

do- graus.

************
OoCi 273K; 273

21 r No item l? da parte A (pág. 210) foi estabelecida a equagão termométrica nesta escala Para o tubo

de mercúrio mencionado no quadro IV. Tal equação é tK =

************

k = 100(V -zoo0o) + 2?3

22 ¡ Bscreva a equação de conve¡são de graus Celsius em K. Proceda como no item 10;

************
t¡¡-=tg+273
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ß t Para uma temperatura de 27oc, qual a corespondente na escala absoluta?

********* ***
trc=27+273=300K

24. Pala uma temp€ratura de 0 K, qual a temperatura celsius correspondente?

************
tc= 473"C

25 r Vamos utilizar do esquema do quadro V acinla para desenvolvermos uma maneira prática dc converter tempe-
raturas de uma escala para a outra. Na figura I lemos a temperatura dos dois pontos fixos funda¡nentais.
Então, OoC, 32"F, OoR e 273K(eonespondem; não correspondcm) ås temperaturas de unl mesmo estado tér-
mico. O mesmo se pode dizer com relação a l00oC,2l?oF,80oR e 273K. O jntervalo de temperatura ou
distância termométricâ entre os dois pontos fixos, em cada escala, é respectivamente: 

--oC; 

_"F;

--oR 

e--K,
************
correspondem; 100; 180;80; 100

26 ¡ Na ñgufa 2, os termômetros (medem; não medem) a terrperatura de um mesmo estado térmico. A distância
termométrica ou o intervalo de temperaü¡ra entre o lg ponto fixo e a temperatura do estado térmico é,
respectivamente, (tç - O)oC;

************

273R

tF

il'-

QUADRO V

c

g2oFooc

tR

L-

tK

KRF

oooc
KRF

K

R

e:r--_

273K

gooR

Fig. 2 - Os quatro tcrntônretros
acusâm agora a tenperatura de
un¡ rnesmo estädo térnrico.

Fu¡õo
do gelo

ti¡g. I - Ao lado tcmos 4 termô-
metros nas escâlas dc lenrpcraturas
já analis:rdas e as respectivas tem.
pe¡atr¡ras dos dois pontos fixos
fundan¡entais.

Ebuliçâo
da ógua
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27 ¡ Como os termômetros medem â temperatura de um mesfno estado térmico, existe uma relação constante entre

o intervalo de temperatura deste estado térmico com o intervalo de temperatura dos dois pontos fìxos. Assim,

tr-0 lÊ-32
-iõõ- = -30-

************
tn-0.tK-2'13--gõ-' --T0î--

28 r Destas relações, se considerarmos duas a duas, teremos as equações de conversões respectivas. Por exemplo,

ff' = '*r-oft' . Destas duas, terernos tK =

************

ç(tr-32)+273

29 r Escreva a equação de conversão entre graus Réaumt¡r e graus Kelvin. t¡ - 

-

************

^tn=i(tK-273)

30 r Este tipo de racioclnio pode scr utilizado para

converter uma escala hþotética qualquer. Por exem'

plo, admitamos que construfmos um termômetro

atribuindo o valor l0oX para o ponto de fusão

do gelo e 60"X para o ponto de ebulição da ápa.

Qual é a temperatura. em graus Celsius, quando

este termômetro marcar 20oX? A figura ao lado

compara as duas escalas. A relação entre as distâncias

termométricas é:

t^-0-ftr=-

c x
oooc

tc= ? tx

ooc 100x

************
t--10 t--10
--4-- = -ô-60-10 50

31 r Portanto, a equação de conversão 'é tç =

*** * ** ** * t'**
; logo para tx = 20"X, tg = 

-
tc = 2(tx - lo); 2ooc

32 r Suponha a seguinte questão: unl termômetro calibrado na escala Celsius após certo tempo de uso apresenta

um deslocamento nos porrtos fixos; ao ser posto em equilíbrio térmico com água + gelo actlsa 2"C e ao

ser posto em equillbrio ténuico com os vapores da água em ebulição acusa 98oC. Qual é a temperatura real

na cscala Celsit¡s quando este termômetro acusar 26oC?

************

f*q = ''"Uã' (observe que o termômetro defeituoso está agora graduado numa escala diferente <la

escala Celsius).

,a = IP = 2soc .'. a temperatura real na escala celsius deve ser de 25"c
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OUESTÕES DE ESTUDO

1 r A grandeza termométrica utilizada phra defìnir as escalas de temperatura da seção que você acaba de estudar
foi (o comprimento; o volume; a pressão).

2 r Admitiu'se que entre a grandeza termométrica e as temperaturas exista uma relação matemática chamada

3 ¡ Para. a definição das escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit e Réaumur utilizou-se de dois pontos fixos
que correspondem a duas situações físicas distintas. Quais são elæ?

4 r Nas escalas Celsius, Fahrenheit, Réaumur e Kelvin quais os valores que foram atribufdos ao equilíbrio térmico
corn gelo + água? E ao equilfbrio térmico entre o recipiente contendo mercrlrio e os vapores de água em ebulição?

5 r Quando se constroem termôrnetros nas escalas Celsius, Réaumur, Fahrenheit e Kelvin, em quantas partes iguais
são divididos os intervalos existentes entre os pontos fixos em cada caso?.

6 r A Equação Termométrica depende da imposição dos valores que é feita para os chamados pontos fìxos?

7 r É possível converter a temperatura numa escala termométrica conhecida numa outra igualmente conhecida?

g r Quais são as relações de conversão dos valores de temperatura nas três escalas defìnidas nesta seção?

9 r É possível utilizar-se de um termômetro, cujos pontos fixos foram deslocados, para se medir temperaturas?
O que é necessário saber?

10 ¡ Os termô¡netros clínicos que os médicos utilizam para tomar a temperâtura de um paciente podem ser
utilizados para verificar as temperaturas do ponto lìxo inferior (gel<¡ + água) e do ponto fixo superior (vapor
da água cm ebulição)?

Após isso, você deve cstar apto para:

a. elaborar uma escala de temperatura.
b. estabelecer e utilizar uma equação termométrica.
c. defìnir termômetros.

d. defìnir escalas de temperatura, em particular as Celsius, Fahrenheit, Réaurnur e Kelvin.
e. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 | A equação t = 100(V - 200,00), nos permite calcular qual a tenìperatura, quando soubermos o volume.
Qtrando o volume for de 199,80cm3, qual é a tcrnperatura correspondente?

2 I Utna barra de metal te¡n comprirnento 100,00 cm quando colocada numa mistura de água e gelo. Seu compri-
¡nento é 100,01 cm quando colocada em presença de vapor de água em ebulição. Estabeleça as equações
termométricas para este caso:

a) na escala Celsius;

b) na escala Fahrenheit.

3 r Co¡n relação ao problenra do item anterior, qual o tamanho da barra quando t : ?goc?

4 r Uma pessoa' cm estado normal, apresenta a temperatura de 36,6"C aproximadamente. Exprima estes valores
em graus Fahrenheit e Réau¡nur.

5 r Como você classifìcaria a temperatura de um dia em que um termômetro acusasse 68oF, utilizando-se das
noções que temos dos termos: quente, frio e agradável ou normal?

6 r Em que temperattua as escalas Celsius e Fahrenheit têm o mesmo valor?
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7 r Construa uma escala de temperaturas com as seguintes caracterfsticas: ao ponto fìxo inferior atr¡bua o va.lor

2O"Xe ao ponto fixo superior atribua o valor 42OoX. Com um termômetro graduado nesta escala você verifìca

que a temperatura cle unt corpo vale l20oX. Converta este valor e¡n graus Celsius, Fahrenheit e Réaumur'

g ¡ Apôs ser utilizado durante certo tempo, um termômetro graduado na escala Ceìsius teve seus póntos fìxos

deslocados: ao ponto de gelo + âgua passou a registrar -5oC e ao ponto fìxo superior (equilfbrio térmico

,com os vapores d'água), passou a acusar 105"C. Ao ser utilizado para determinar â temperatura de um corpo

este termômetro registrou 22,5oC. Qual é o valor real da temperatura na escala Celsius?

9 r Converta 720oR em graus Celsius e Faltrenlteit.

10 r Converta l40oF em graus Celsius e Réaumur.

RESPOSTAS

1¡t=-20oC
2. a) 1= l00x 102(L - 100,00)

b):t= l80x 102(L- 100,00)+32

3r L= 100,002cm

4tt=97,9oF;t=29,3oR
5 I agradável ou normal

6¡t=-40oCou-40oF
7 t t =,25"C; t = 77"F; t = 80"R

8rt=250C
9rt=900'C; t=l652oF

10¡t=60oC; t=48"R

SEçÃO 3 - g9MPORTAMENT9 TÉRMlcg DoS SÓLlDoS E LIqUIDOS

A - DTLATAçÃO LTNEAR E COEFICIENTE DE DILATAçÃO LINEAR

O efeito mais comum que unra variação de temperatura de um corpo acarreta é a variação das di¡nensões

desse corpo. Quando uma tatnpa metálica de um frasco de vidro está fìnnemente presa ao ¡llcsmo de tal modo

qt¡e a sua rernoção é dificultosa, costuma-se colocar esse frasco ent um líquido qì.¡ente. Assim, o viclro c a tanlpa

se dilatarn; corno porém a dilata$o da tampa rnetálica é ¡rraior que a dilatação do vidro, ela pode ser removida'

Os trilhos das estradas {e ferro são colocaclos conì um pequeno afastamcnto entre si para impedir quc suas

dilataçe,es os entortem num dia ¡nais quente, ou devido ao aquecimento dos mes¡nos pelo efeito do atrito através

da passagem de unn composição ferroviária sobre eles.

Analisaremos, nesta seção, o efeito da variação de temperatura no comprimento de um olrjeto, bem como

unra relação entre ambos.

1¡.4, variação nas di¡nensões de um corpo é efeito da variação cle-. O au¡nento da

temperatura, com raras excessões, acarreta aumento nas dimcnsões do corpo. Ao contrário, a dinlintrição da

temperatura (acarreta; não acarreta) contração ou diminuição nas dime¡tsões clo corpo.

************
temperatura; acarreta

læia e observc atentamente o quadro abaixo. Elc se refere aos itens 2 a 5.

QUADRO Vr

þ'rg. I - À figura ¡nostra a junção dc drras porções de

uma pontc.
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(¡l
lc)

tb)

FtS.2 " A fig. (a) mostra uma roda de carroça sem a parte mctálicír cxte¡ior. Aquece*c a cinta metálica - fig. (tr).
A cinta é colocada na ¡oda e ao esfria¡ tixa-se sotidamente rla mesma - fig, (c).

2 I As pontes' em geral, têm emendas suportadas por roletes para cvitar que a cause
danos em sua estrutura.

***********r
dilatação

3 ! Fig. 2. Ncsta fìgura, a parte quc foi aquecida foi (a rod.a; a cinta; a roda e a cinta).

*******lt****

a cinta

4 ¡ Fig' 2' Quando a cinta é aquecida, ela (dilata-se; contrai-sc; permanece inalterada). Depois de encaixada na
roda c resfriada, a cinta (ctila-se; contrai-se; permanece inaltcrada).

************
dilata-se; contrai-se

5 r As substâricias, de um modo geral, ao serern aquecidas e ao serem resfriadas

******** * ***
dilatarn-se; contraem-se

Leia e observe atcntamente o quadro abaixo. Ele se refere aos itens 6 a 14.

QUADRO WI
A fìgura ao lado nìostr4 duas configurações de uma
mesma barra em temperaturas diferentes. Seus com-
prinrentos são L6 e L, respectivamente nas.tempe-
raturas tooC e t"C. Ao ser aquecida a bara sofre
uma dilatação AL. = L - Lo, pois passa da tempe-
ratura tsoC para toC sofrendo uma variação de

tempcraturaAt=t-tq.

to

t6.

L AL t
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G ¡ Þra estudarmoa somo as dimensões de um corpo variam, precisamoc medi¡ ecsas dimensões em temperaturas

dÍferentes. Esh¡daremo inicialmente através de uma experiência simples, utilizando'nos de uma ba¡ra onde

a dirpnsão crltica ó o seu comprimento.

No Quadro VII está esquematizada a variação de (unn'bana; duas bailas).

******i*****

uma barra

z r À temperatura de tooC, o coryrprimento da baua é 

-

L na temperstura 

-

, onquanto que ela tem o comPrimento

*******È****
Le; toC

g r A bar¡a sofreu uma variagão de comprimento AL = L - Lo quando passou da tomperatura tooC para 

-
Bsa variação do comprimcnto (seria; não seria) a mesma para duas situaç6es em quo a

barra tivesæ l0 cm e l0 m.

********t***
toC; não seria

9 ¡ A variação de comprimento de uma bana, portanto, (depende; não depende) do æu comprimento inicial'

Se houvessemos rosfriado a baga (colocandoa sobre uma bana de gelo, por exemplo) seu comprimento der¡e'

ria (aurnenta¡; dinúnuir; pennaneoer inalterado).

************
depende; diminuir

10 r AL é tanto maior quanto (maior; menor) for Le, ou seja, AL é (proporcional; irwersamsnte proporcional) a Le.

*** *****t* **
maior; proporcional

11 I A variagão de comprimcnto AL (seria; não seria) a mesma se a variação de temperatura fosse diferente, por

exemplo, 5oc e sooc.

************
não æria

12 ¡ Isso sþifìca que a variação <le comprimento de uma U"ro (depende; não depende) da variação de temperatura

at.
************
depende

13 ¡ Vedfica.se experimentalmente çe a variagão de comprimento AL de uma bæra é sensivelmente proporcional

à variação de teniperatura. Ou seja, quanto maior for Àt, (complete)'

********* t**
maior será AL

14 r Do $þ já foi vÍsto, pode+e concluir que a varirÉo do comprimento de uma barra depende do seu 

-
e da variaçâo de sua

************
comprimento inicial; temperatura
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15 r Estudando'se várias barras, de mesmo comprimento inicial e submetrdas ås ¡nesmas variações de temperatura,
porém constitufdæ de materiais diferentes (cobre, alumlnio, ferro, aço, latão, zinco) constata-se que elas

apresentam variações de comprimento difcrentes. Isso significa que L - Lo (depcnde; não depende) do material
de que é feito a barra.

************
depende

16¡

17.

18!

19r

Em resumo, AL depende do comprinrento _ da barra, da sua

de temperatura e da natureza .

************
inicial; variação; do material que constitui a bara

Os resultados obtidos anteriorrpnte podem ser traduzidos através de uma relação matemática: AL = a[o.Ât
Nesta relação, ÂL = L - Lo; Le representâ o ;
L representa o comprimento da barra na temperatura t; At representa a variação de
temperatura; e lìnalmente, c é uma constante que caracteriza o material que constitui a barra e representa
uma de suas propriedades ffsicas.

************
comprimento inicial da barra à temperatura b; t - to

Uma barra de aço de 5,0000m, quando submetida a uma variação de temperatura de l00oC sofre unla
variação de comprimento de 6,0mm. Se a bana tiver 10,0000m, a variação será de__mm.
************
12,0

Se a ¡nesma barra de aço com 5,0000 m for submetida a uma variação de 200oC a variação de colnprinrento
scrá nun.

****rt*:t****

12,0

20 r o alumfnio dilata-se cuas vezes rnais que o aço, ou seja podemos dizer que uill= 2. caçoi cntño uma barra
de alumínio com 5,0000m submetida a uma variação de 50oC sofre unra dilatação <le_-._-¡tun.
a é chamado dc coeficiente de dilata$o linear do ¡naterial.

**** *** * t* * *
12,0

21 t 61- = lo . a . Ât. Desta relação, podemos isolar c, isto é, c =

************
ALrî

22 t Através da relação. " = a$., podemos deter¡ninar a unidade de medida de c, ou seja:

(unidade dec) =,,,uni9dl d,t ÂL -' (unid. de Io) . (unid. de At)
******i*****

metro; oC
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29 ¡ Logo, (unidade de o) =$ ou, (unidade de c) = oc-r. se, em lugar de metros, utilizarmos centlmetros

para medir comprimentos a unidade de c (ærá; não ærá) a fnesma.

************
serd

24: AL- Lo.o.At. Se quisermos saber gual o comprimento que terá uma determinada bafia numa dada

temperatura, dwernos desmembrar AL em L - Lo e At em

************
t-to

26. L - Lo = clo(t - t6). Isolando'se L, teremos: l' - '

************
Lo+ I.a(t-to)

ZO. L= Lo* L¡c(t-t¡). Colocando{e Ls em eviilência no 29 membro, L = Lo(-)'
************
t+d(t-to)

Z7 . L= h[t + c(t - t6)1. Esta expæsão nos permite deterninar o comprimento final de uma barra L' q¡anilo

co¡rhecemos seu comprimento inicial L¡¡ sêu ¡

e, fìnalmente, suas temperaturas inicial e

************
coefìciente de dllatagão linear; fìnal

g. L= Lo(l +cAt).Dados: Ls = 5¡0000m;c ! 24 X l0-6oc-t (coefìciente de dilataSo linear do alumfnio);

to = ll0oC e t = 10oC. Determine o comprinrnto fìnal da bara'

************
L=Lo(l+c.At).ComoLo=5,0000m;to=llOoCot=l0oCtenroaqueAt=-l(X)o(howeum
¡esfriamento da bara).

L= Lo(l+cAt) = 5,@00(l +24X lO-ó(10-110) = 5,0000(l -24X 10-6'ld)
L = 5,0(X)(l -?A X 10-ô) = 4,9880m

A tabela abaixo aprcsenta duns coefìcientes médios de tllletagão linear

QUADRO VII

Substôncla

Alumfnio

Cobre

ZÅ¡co

Aço

Chumbo

I¿tão
Nfquel

Ouro

Coefìclente de
dílataçîo ünw (s)

24 X lO-ó oc-t

1? X tO-6 "C-r
26 X 10-6 .C-r

12 X.10-6 .c-r

29 x 10-6 .c-r

lg x 10-6 .c-r

13 x l0-ó "c-r
l4'x 10-6 .c-r

Substâncla

Pr¿ta

I\tnptênio
Vidro comum

Mercf¡rio

Vidro Phex

InVar 0igs de ferro e nfquel)

Gelo

Platina

Øeliclente de
dilata$o ltneu (a)

lg x 10-6 "c-1
4,6 X lo-c oc-t

?,0 x 10-6 oc-r

41 X 10-6 .C-t

3,2 X lo-c oc-t

0l x lo-e oc-t

5l x 10-6 'c-l
9 X 10-6 .C-t
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29 ¡ Uma barra de latão de 10,0000m está com 20oC. Qual será o seu cornprimento a l20oc? pela tabela,
ûlatão= ,logol-=
**********t*
18 X 10-6 "C-r; 10,0180m

l) r Uma barra de aço tem comprimento de 2,0000 m a 20"C. Aqucce-se cssa barra c seu comprimento passa a
ser 2,0012 nr. Qual a temperatura atingida? Tenros: eaço = (tabela);
L= iLo=-e to =
l,ogo, substituindo na expressão c resolvendo. teremos t =

************
12 X 10-6 oc-r; 2,0012m; 2,0000nr; 20oC; t = 70oC

31 r Tem'se duas barras, uma de alumlnio e a outra de cobre, ambas de mesmo comprimento a uma determinada
temperatura. Aquecidas, a barra de (cobre; alumínio) apresentará maior variação de comprimento porque
apresenta (complete).

************
alumínio; coefìciente de dilatação linear maior

OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você mesmo verifìgue a sua fluência do
assunto que acabou de estudar. Verificará que não é necessário mais que alguns minutos para isso. Se encontrar
difìculdade em alguma questâo, você poderá verificar a resposta exata voltando ao texto.

1 r Normalmente, uma substância sólida ao ser aquecida (contrai-se; dilata-se; perrnanece inalterada).

2 r Por que os trilhos das estradas de ferro são colocados corlr uma pequena folga um do outro?

3 ¡ Duas barras de nìesnìo comprimento A uma deternlinada tenrperatura, uma de aço e outra de níquel, são
aquecidas até atingircm unìa Incsma teln¡æratura. Qual tlas duas barras sofrerá u¡¡ au¡¡.¡ento de comprirnento
maior? (Sugestão: verifìquc a tabela constante no quadro VII).

4 r Como seria o gráfico do comprimento de uma barra em função da sua temperatura?

5 | O coefìciente de dilatação linear depende da unidade de comprimento r¡tilizada?

6 r ExPresse matcmaticamente a relação entre o comprimento final, de uma barra, com o inicial e as respectivas
variações de temperaturas.

7 a Qual a unidade que utilizamos para o coeficiente de dilatação linear?

8 ! O que é coefìciente de clilatação linear?

Após isso, você deve estar apto para:

a, tlefìnir dilatação linear.
b. definir coefìciente de dilatação linear.
c' calcular o aumento ou diminuição de comprimento de uma barra quando esta sofrer uma variação de

temperatura.

d' determinar o coelìciente de dilatação linear de substâncias, conhecendo-se seu comprimento inicial e
fìnal e as iorespondentes variações de temperatura.

e. resolver problemas propostos.
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PROBLEMAS A RESOLVER

I ¡ Uma barra de níquel tem comprimento 8,0000 m à temperatura de 30'C. Qual será seu comprimento a 33OoC?

2 r Qual será a variação de comprimento sofrida por urn fìo de chumbo de 100,0000 m quando passa da

temperatura de lO"C pua 60oC?

3 I O comprimento de um bastão de vidro comum a 80oC é lop000 cm. Quat será seu comprimento a 10oC?

4 r Um fio de platina tem 20,0000 m de comprimento a OoC. Qual será seu comprimento a 392"F2

5 I Uma barra de aço tem comprimento de 2,0000 m a 0"C e uma de alumfnio tem 1,9900 m na mcsma

temperatura. Aquece-se ambas até que as duas tenham o mesmo comprimento. Qual a temperatura para que

isso ocorra?

6 ¡ A fìgura ao lado mostra o que chamamos de par

bimetálico: duas lâminas de mesmo comprimento a

uma determinada temperatura são soldadas rigida'

mente uma à outra. Sendo aquecidas, qual das figuras

melhor representa o fenômeno: As lâminas são uma

de alumfnio e a outra de aço.

b) (bl {cl

7 r Uma bana de determinada substância é aquecida passando de 20'C para 22O"C. Seu comprimento à

temperatura de 20o é de 5,0000 cm e à temperatura de 22Oo é de 5,0020 cnr. Dctcrmine seu coeficiente de

dilatação linear.

I r Calcr¡lar o comprimento de uma barra a 10"C, sabendo-se que seu comprimento a OoC vale 50,0000 cm.

O coefìciente de dilatação linear do material vale 2,0 X lO-s (oC)-t .

g r Coloca-se no intcrior de um forrro uma barra de 41l4m que se encontra inicialmente a OoC e o seu

comprimento passa a ter 4,432m, Determine a temperatura do forno sabendo-se que o coefìciente de dilatação

linear da bana vale 1,2 X l0-s oC-t.

10 r O gráfìco ao lado ilustra 3 barras metálicas de

materiais diferentes e que se encontram inicialmente

a 0"C e nesta temperatura seus comprimentos são

iguais. Ao serem aquecidas, obsewamos que seus

comprimentos variam. Qual das 3 barras possui maior

coefìciente de dilatação linear?

RESPOSTAS

L

c

A

t

9rt=340oC
10¡ c

lrL=8,031 m

2rLL=0,145m
3¡ L=9,9951 cm

4rL=20,036m

srt=42locaprox.
6¡ (b)
lte=2,ox10-6oc-l
8rL=50,01 cm
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B - DILATAçÃO SUPERFtCtAL E DTLATAçÃO VOLUMÉTR|CA

Na seção anterior tratamos da dilatação linear, ou seja, apenas nos preocupa¡nos com unla dimensão clo

¡naterial em estudo: seu comprimento, lsto é posslvcl quando tratamos de objetos tais conro fios ou barras, nos
quais as variações de dimensões que não o com¡rrirnento são desprezfveis. Assim, quando estudamos um fìo de

cobre que sofre uma variação dc temperatura, geralmente, nossa atenção se concentra na variação de comprimento,
negligenciando desta forma a variação de espessura que é muito pequena, a não ser evidentementc que se produzam
gandes variações de temperaturas. Já ao estudar¡nos uma chapa metálica (o teto de um velculo, por exemplo)
estamos mais preocupados com as variações de sua área, uma vez que a espessura das mesmas pode ser desprezada

(uma chapa normal pode ter comprimento de 1m de'largura por 2 de comprimento e espessuras variáveis, mas é

normal situar-se entre I a 3 mm). Já com os sólidos de formas variadas, como é o caso de uma esfera, não nos

interessa apenas sua área; estaremos interesados na variação de seu volume. Nesta seção nos preocuparemos com
as variações de áreas e volumes qtte ocorrem com as substâncias quando estas sofrem uma variação de temperatura.

't I Consideremos uma placa metálica Se à temperatura
inicial tq, Ao ser aquecida, a área da placa (aumenta;

diminui; permanece constante). A temperatura fìnal
da placa é t.

** ** **'rt**** *

aumenta

,
l\.\

t
I

,i

$, to

2 I Sendo S a superffcie da placa do item l, à temperatura t, podemos dizer que a variação da área foi de
AS = S - S¡, enQüaîto que a variação de temperatura foi At
************
t-to

3¡AS=S-SoeAt=t-fu.Podemosdefìnirocoeficientededilataçãosuperficial,chamadodep,damesma
forma que definimos o coefìciente de dilatação linear de uma substância, ou seja:

^ASB = S.A, ou seja AS = .

************
pso^t

4 r 
^S 

= pso^t. Como AS = S - So, podemos escrever a ârea final como: S =_
************
So + Sop^t

5 r S = So + SopAt. Colocando 56 em evidência, obtemos finalmente a expressão que liga a área final de uma
placa, com a área inicial S¡, o coefìciente de dilatação superfìcial p e a vantção de temperatura At, ou Seja:

s=
************
So(l + pAt)

6rS=56(l+pAt).Estaexpressão(é;nãoé)semelhanteàjá.calculadaparaâdilataçãolinear.Otermopé
chamado de

**********È*
é; coeficiente de dilatação superficial
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7 r Vamos determinar a relação existente entre o coefi'

ciente de dilata$o linear c e o coefìciente de dila-

tação superfìcial 0. Considere a placa indicada na

figura ao lado e à temperatura t¡. Ao ser aquecida

até atingir a temperatura t sua área

. Vamos destacar um pequeno

quadrado da placa ao lado. À temperatura to, sua

área vale So = tf. Quando a placa é aquecida, sua

área varia e a do pequeno quadrado também. Sua

área à temperatura t vale S

************
aumentará; L2

8 r Sendo L o comprimento final do quadro à temperatura t, podemos exprimf-lo êm termos de dilatação linear,

ou seja, chamando de a o coeficiente de dilatação linear da placa: L

***** * *** ***
Lo(l + ûAt)

gr L = I{(l + c¡t). Como So = Ú e S = L2, podemoselevara relação L = Lo(l +cÂt)aoquadrado:ou

seja: L2 = '

************
rf(t + cat)2

10.l: = 4(l + aAÐ2. Vamos desenvolver o termo (l + cÄt)z, ou seja: (1 + cAt)2

************
l+2u^t+a2^t2

11t L2 = f8<f +2ßLt+c2At2).Comoaé pequeno, cerca de l0-ó (oc)-r,d é pequenfssimo ousejaéquase

nulo; desta forma (podemos; não podemos) desprezar o termo ú Ltz na expressão acima.

* *** **** * ** *
podemos

12 r Desta forma, podemos escrever: L, -- LÅ(l + 2cAt) (l) e a expressão para a dilatação superficial

S = So(l + pAt) (2). Comparando a expressão (t) e (2), podemos concluir que:

ß-
* * ** * *** ****
2-a

19. ß = 2.u. Desta forma, podemos substituir o coefìciente de dilatação superficial de uma substância pelo

coeficiente de 

-- 

da meslna substância, on seja:

S = (em termos de 56, a e At).

************
dilatação linear; 56(l + 2a At)

14 ¡ Uma chapa de aço de 500 cm2 é levada da temperatura de lOoC até atingir a temperatura de 60oC. Qual é

sua área nesta temperatura? S

************

\
I
\ I

$

L

-_J--l*.

I
LI

t
I
IL

S = Se(l + 2aAt). Como coro = 12 X l0-ó oc-t = 500(l + 2.12X 10-6'50) = 500,6cm2
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15 I Um disco de alumínio de raio l0 cm encontra-se inicialme¡rte à temperatura de 20"C. É aquecido até atingir
a temperatura de 270"C. Determinc a variação de área do referido disco.AS

* ***********
A área de um disco é dada pela expressão nR2, logo So = nRå ou Sq = 3,14 X 102 = 3l4c¡n2. Desta forma:
S = So(l + 2. ot¡¡. At) = 318 cm2 ; donde AS = 4 c¡n2

16 ¡ Uma aplicação interessante da dilatação superficial

é o fato que quando numa chapa existir um orifício,
a dilatação superficial ocorrerá como se o orifÍcio
não existisse, ou seja, como se nele houvesse o

mesmo material existente no resto da chapa. Desta

forma, ao aquecermos uma chapa em que existe

um orifício (podemos; não podemos) prever as novas

dimensões do mesmo se conhecermos o material de

que é feito a chapa, a variação de temperatura e a
área do oriffcio â temperatura inicial.

************
podemos

17 ¡ Uma aplicação industrial interesante do. fenônreno

descrito no item 16 é a quc é freqüentemente

utilizada quando se quer rebitar peças que não

podem ser soldadas. Descreveremos ulna das técnicas

utilizadas. Quer se introduzir um pino (rebite) num
orifício. À temperatura anrbicntc, o diâmetro rlo
pino é nnior que o do oriffcio. Aquece-se o oriffcio
(ou congela-se o pino) até que ele possa penetrar

no oriffcio. Desta forma, quando a temperatura
voltar ao normal ele ficará rigidamente preso ao

orifício. Este t'ato ilustra o fenômcno já descrito
segundo o qual o oriflcio numa chapa dilata.se da

mesma forma que o material de que a mesma é

feita (sim; não).

Rebite

Peça

Orif lcio

Rob¡to

Peça aquecida

Orif fcio maior que o
rsbite

** *** **** * * *
sim

18 r Vamos considerar agora a dilatação volumétrica. Nesta cæo (deveremos; não deveremos) considerar as três
dimensões do objeto.

************
deveremos

19¡Nadilataçãolinear,preocupavamo-noscomodoobjeto;nadilatação
superlìcial, nossa preocupação foi com a 

- 

, e com a dilatação volumétrica, conforme
o próprio nome indica estaremos interessados na variação de

quando sua temperatura varia.

************
comprimento; ârea; volume
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20 r Afìm de estudarmos a dilatação volumétrica de um

objeto qualquer, vamos supoJo dividido ou formado

por uma çantidade enorme de pequenos cubos de

arestas Ia, à temperaiura inicial te. Ao ser aquecido,

o corpo sofrerá variação de volume, o mesmo ocor'

rendo com esses cubos elementares. Chamando de

7 o coefìciente de dilatação volumétrica do objeto,

podemos, por analogia com a dilatação linear e

superfìcial, escrever:

V =--(em função de Vs,7, e Ât)'

Lg

h

uma substância com 1 e 
^. Podemos

i***********

Vs(l + 7At)

21 r v = vo(l + z at). Esta fórmula nos mostra a dependência do volume de

temperatura. Vamos determinar a relação entre 7 e c. Como Vo = Lf e V =

substituir estes valores na expressão: V = Ve(l + 7A); ou seja:

L3=

************
rt; r3(t + 7A.t)

22. L3 = ¡-8tt + 7At). Como L = Lo(l + aAt), podemos escreverl

rj(r * cat)3 =

************
ljlt + 7at¡

zg.lj(t+a^t)3=Ij(l+7At).Cancelandootermocomumlj,uern,(l+aAt)3=(l+rAt).Desenvol-
vendo o termo à direita, temos:

I + 3ûAt + 3dAt2 + c3Àt3 =

** **********
I + 7At

24 ¡ Comos os termos 3ú L( e c3 At3 são praticamente desprezfveis, devido ao fato de c ser (grande; pequeno),

podemos fìnalmente escrover: / =

************
pequeno; 3. a

2ïr,l = 3.c. Desta forma, podemos escrever a expressão anteriormente escrita V = Vo(l + 7At) como:

V =_ (em função de V6, c e At).

************
Ve(l + 3aAt)

26 r Uma esfera apresenta a OoC o volume de 100cm3. Que volume passará a ocupar' quando a temperatura for

de 500oC?

Considere a esfera de aço: V =

************
v = Vo(l + 3cat) = v = 100(1 + 3 x lzx 10-6x 500) = l0l,8cm3
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OUESTÕES DE ESTUDO

1 I Qual é a relação entre o coeficiente de dilatação superficial e o coefìciente de dilatação linear?

2 r Qual é a relação entre o coeficiente de dilatação volumétrica e o coeficiente de dilatação tinear?

3 r Exprima a expressão que relaciona a á¡ea em função da temperatura e o coeficiente de dilatação linear.
Idem para volume.

4 r Quando uma chapa possui um oriffcio e ela é resfriada, o que acontece com o oriffcio?

5 ¡ Por que quando deduzimos as fórmulas para dilatação superficial e volumétrica os termos que possuem a
com expoente maior que I foram desprezados?

6 r Um pino de aço é colocado em um orifício de uma chapa de cobre. Que efeito se observa na folga entre
o pino e a chapa nos seguintes casos:

a) apenas o pino é aquecido;

b) apenas a chapa é aquecida;

c) ambos são igualmente aquecidos.

Sugestão: Consulte a tabela do quadro MI
7 r Por que quando estudamos o comportamento de uma chapa sendo aquecida não cousidcrarnos sua espessura?

Após isso, você deve estar apto para:

a. defìnir dilatação superfìcial.

b. definir coefìciente de dilatação superfìcial.

c. defìnir dilatação volumétrica.
d. defìnir coeficiente de dilatação volumétrica.
e. estabelecer as relações entre os coeficientes.

f. estabelecer as relações entre áreas, temperaturas e coeficientes de dilatação.
g. estabelecer as relações entre volumes, temperaturas e coeficientes de dilatação
h. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Na fabricação de lâmpadas e válvulas há necessidade de soldar filamcntos metálicos ao vidro. Nas conclições
normais de funcionamento, as lâmpadas e válwlas trabalham com temperaturas elevadas. Qualquer metal
pode ser utilizado como filamento? Por quê?

2 r Se o vidro de que é feito um termômetro de mercúrio tiver o mesmo coeficiente de dilatação cúbica que
o mercúrio, pode-se dizer o quê?

3 r Qual a relação entre 7 e p?

4 ¡ A que temperatura devemos aquecer uma chapa de aço de 200 cm2 que se encontra a OoC de forma que ela
atinja a área de 202,4 cmz'l

5 ¡ Tem'se um disco de cobre de raio l0 cm, à tenrperatura de 100oC. Qual será a área do disco à tempcratura
de 0"C?

6 r Qual o volume de uma esfera de l0 cm de raio a OoC quando sua temperatura for de lO0'C? Considere o
aço o material de que é feita a esfera.

7 r Tem'se uma esfera de aço de raio 10,05 cm e unì aro de alumínio de raio l0 cm. A que temperatura devenros
aquecer o conjunto para que a esfera penetre no oriffcio? Temperatura inicial igual a 25oC.

8 r A 10oC um lfqrrido oct¡pa o volume de 60 cm3 e, a 50oC seu volume é de 70 cm3. Determine o coefìciente
de dilatação volumétrica do lfquido.
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9 r Tem-se uma panela de alumínio inteiramente cheia d'água à temperatura ambiente. O que acontecerá se

aquecermos o conjunto? Sabe-se que a4l ) oáguu.

10 ¡ O coeficiente de dilatação cúbica do mercúrio é llSSOoC-t. Variando a temperatura de 10c¡n3 de mercúrio

de l00oC, de quanto variará seu volume?

RESPOSTAS

I ¡ Não. Devemos utilizar mctais cujos coefìcientes de dilataçâo volumétrica sejam praticamente iguais. Porque

se o coeficiente de dilatação do metal for maior ele romperá o vidro e caso contrário ele se soltará.

2 r Que o termômetro não funcionará.

s.t=*p
4Á t = 500'C;

5r S = 313cm2

6r V=4201,8cm3
7 | t= 444"ç

8r7= fi""-t

9 r Transbordará.

10 r AV = 1,8 cm3

sEÇÃo 4 - CoTVTPoRTAMENTO TÉRMTCO DOS GASES

Na seção 4 estuda¡nos o comportarnento tér¡nico de corpos sólidos e dos líquidos em termos da mudança em

seus tamanhos como decorrência da variação de suas temperaturas. Vimos que, ern geral, tanto os líquidos como os

corpos sólidos aumentam de tarnanho, isto é, dilatam-se quando sofrem aumento de ternperatura. Contraem-se, isto é,

diminue¡n de tamanho quando sofrem diminuição de ternperatura. Tanto o aumento como a diminuição de tamanho

dos objetos, como conseqüência da vàriação de temperatura, foram estudados como dilataSo dos sólidos ou líquidos.

Vimos que cada material apresenta uma dilatação específìca e desta forma definimos o coeficiente de dilata$o que é

uma das propriedades térmicas do material.

Nesta seção analisaremos o comportamento térriico dos gaæs e, para facilitar o estudd, esta seção foi dividida

em 7 partes. Na parte A.caracteriztremos o que denominamos de rariáveis de estado de um gás, e nas partes B, C, p
e E estudaremos o comportanrento térmico dos gases ern função das variáveis de estado. Na parte C, verentos como a

Escala de temperatura Kelvin ou Absoluta simplifìca as leis dos gases. Na parte F, veremos a equação de estado de

unr gás, onde será relacionado o n9 de moles de gás com suas variáveis de estado. Na parte G, será apresentada uma

série de problemas a resolver.

A - VARIÁVEIS DE ESTADO

1 r Quando estudamos os sólidos e líquidos, vimos a dependência entre comprimento e temperatura; área e tempe-

ratura, e volume e tenrperatura. Por exemplo, se a tenrperatura de unr fio sofre um aumento, o seu comprimento

(aumentará; dinrinuirá). Analogamente, o volume cle uma deter¡ninada massa líquida sofrerá um acréscimo se

a sua temperatura_
************
aumentará; aumentar

2 r Sob ponto de vista preciso o volume ocupado por 5,0 gramas de água pura a 4,0"C é de 5,0 cm3. Se a temperatura

ar¡mentar, o volume será pouco maior que 5,0 cm3, devido à dilatação sofrida pela água. Portanto, a afirmação:

"o volume de determinada massa de líquido é 10,0 cm3" (estará; não estará)precisamente especificadaumavez

que a

************
não estará; temperatura

não foi nrencionada.
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3 r Da mesma forma, "o comprimento de uma barra metálica a 20"C é,2,O0 m" (está; não está) precisamente espe-

cificada. A 30oC esta barra (terá; não terá) comprimento de 2,00 m em virtude de sua

. ************
está; não terá; dilatação

4 ¡ Em geral, tanto lfquidos como corpos sólido's, não sofrem influência da pressão. O comprimento de uma barra

ou o volurne de um llquido não sofrerá alterações se, por exemplo, a pressão atmosférica âumentâr ou diminuir.

Entretanto, o tamanho de corpos sólidos ou líquidos (são; não são) suceptfveis a mudanças como conseqüência

da variação de temperatura.

*********.**
são

5 ¡ Um corpo sólido é caracteúzado, com relação ao seu tamanho, pelo seu comprimento (no caso de barra, fìos

etc); pelo seu volume ou pela sua área (no caso de uma placa). Um hquido é caracterizado, com relação ao seu

tamanho, que ele ocupa.

** * **** ** rt **
volume

6 ¡ No caso de gases (tem; não tem) sentido falar-se em sua "ârea" ou seu "comprimento". A dimensão física atribuí-

da a um gás, da mesrira forma que a dos líquidos, é o volume que ele ocupa. Uma das propriedades do gás é que ele

ocupa todo o volume do recipiente que o contém.

************
não tem

7 a Da mesma forma que os sóiidos e os hquidos, osgases sofrem aurnento ou diminuição no seu(volume;compri-

mento;área)comoconseqüênciadoaumentooudiminuiçãoda-.Mascomrelaçãoaos
gases, o volume também depende da pressão que é exercida sobre o gás.

************
volume; temperatura

I r A âfirmação: "o volume ocupado por uma determinada massa de hidrogênio é de 0,50 m3 " é uma afirmação

incompletaemvirtudedofatodeexistiraomissãodapresãoeda-.
************ 

o

temperatura

I ¡ Considere o gás (ar atmosféricQ contido numa bomba de bicicleta ou numa seringa de injeção. Se vedarmos o

oriffcio de salda e presionarmos o êmbolo ou pistão, o volume do gás irá (diminuir ouaumentar). Se encher-

mos com âgw a seringa e pressionarmos o êmbolo tomando o cuidado de vedar o orifício de saída veremos que

o volume da água não æ alterará. Os gases, diferentemente dos sólidos e lfquidos, (são; não são) suceptíveis de

modifìcar o volume como decorrência da modificação da pressão.

************
diminuir; são

10 ¡ Portanto, para os gases, além do volume e da temperatura, é necessário especificar a pressão para a completa

caractenzação. A afìrmação: "o volume ocupado por determinada massa de hidrogênio, a 30oC e sob presão de

I atmosferaéde0,50m3"(caracteriza;'não caracteriza) completamente o estado desta masa de gás.

************
caracteriza
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11 r O estado de determinada massa de gás estæá completamente especificada se for mencionado o

a temperatura e a

************
volume; pressão

12. O votume, a temperâtura e a pressão são æ variáveis que especificam o estado de determinada massa de gás.

Estas variáveis são denominadas de variáveis de estado. A massa do gás (é; não é) uma variável de estado.

************
não (pois a massa é invariável)

13 r Admita que o gás no interior de um pneu ocupa volume V¡ à uma temperatura T¡ sob. pressão P¡. O índicc I

caractefizaoestadoldestegás.Asvariáveisdeestadodogás,noestadoiniciall,são:-;-
e . Se devido ao aumento de temperatura, que passou paraT2, a pressão aumel-ltar panP2 e manti'

do o mesmo volume inicial, então no estado 2, as variáveis de estado serão_-; 

-e
************
P¡iTriV¡iPziYz=V¡iTz

14 r Em geral, quando uma das variáveis de estado de uma determinada mæsa de gás apresentar alteração, pelo me'

.nos uma dæ outras variáveis apresentarão alterações. No caso do item 13, o gás contido no pneu sofieu au'

mentoemsuatempefaturaecomoconseqüênciaî-semodificou.ovolumenãoapresentou
modificações porque estamos adnútindo que o pneu æja rígido.

************
pressão

15 r O gás contido no pneu mencionado no item 13, devido ao aumento de temperatura, passou de um estado inicial I

para um estado final 2. Nós dizemos entäo que o gás sofreu uma transformação. Sempre que um gás pasa de

um estado para o outro ele sofre uma

************
transformação

16 r Podemos identificar 4 tipos de transformações que uma determinada masa de gás pode manifestar:

a. Passar de um estado I para outro 2, mantendo constante o volume;

b. Pasar de um estado I para outro 2, mantendo constante a temperatura;

c. Passar de um estado I para outro 2, mantendo constante a pressão;

d. Pasar de um estado I para outro 2, apresentando variações em todas as variáveis de estado'

Em qualquer das transformações acima mencionadas, admite-se gue a massa do gás seja a mesma no estado I

como no estado 2. Na transforma$o à temperatura constante, as variáveis que se modifìcanr sâo:

e Na transformação à pressão constante, as variáveis que se alteram são: e;

E na transfornração a volume constante a- e 

-são 

æ va-

riáveis que se modifìcam. Em qualquer dos cæos a massa inicial do gás (se mantém; não se mantém) inalterada.

* ***********
pressão; volume; temperatura; volume; temperatura; pressão; se mantém.

17 r No caso'd" transformação citada no item 13, o gás contido no pneu apresentou uma transformação a 

--
constânte.

************
volume
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18 r Admita uma massa m¡ de determinado gás num estado de volume V,, temperatura T¡ e pressão p¡ . Se esta
massa de gás sofrer uma transformação a volume constante, no estado 2 terâ volume :

temperatura e pressão-. A massa do gás (continua; não continua) ændo.m¡. Este
tipo de transformação é denominada de isométrica ou isocórica (iso = nresmo; métrica = volu¡ne).

************
Vz = Vr i Tz I Pz; continua

19 r 5¡t6o¡icatnente, podemos expressar uma transformação isométrica da seguinte forma: p¡ , V, , Tr + p2, V¡ , T2 .

Nestatransfornração,avariável,deestadoquepermanecefìxaéo-.
************
volume

20 ¡ Admita agora que você tenha uma seringa de injeção contendo uma determinada massa m de gás (ar). Tapan-
do-se o oriffcio de safda, o volume ocupado pelo ar é V¡, â temperaturaéT¡ eapressãoP¡.Pressionando
o êmbolo da seringa, lentamente, podemos comprimir o ar até que ocupe um volume menor V2. O fato de pres-
sionarmos o êmbolo lentamente nos assegura que a temperatura do ar permaneça fìxa. No estado 2, a massa m
doarpodesercaracterizadapelasvariáveisdeestado:Pe-e-.Nestatransformação,ava.
riável que permâneceu constante foi a_
************
Yz',Tz = Tr; temperatura

21 ' A transformação mencionada no item 2O foi a (volume; pressão; temperatura) constante. Ela é denominada de
transformação isotérmica, isto é, mesma

************
temperatura; temperatura.

22 r Simbolicamente, uma transformação isotérmica efetuada por umâ nlassa ¡n de um gás, descle um estado I até
outro estado 2, é expressa por Pt, Vr , Tr -+ _, _
************
P2; V2; 'l'¡

23 r Uma outra transformação é aquela que se processa corn pressão constante. Tal transformação é denominada de
isobárica, isto é, mesma presão. Simbolicamente, se uma nassa m de um deterrninado gás transformar-se iso-
baricamente desde um estado I até outro estado 2, a transfonnação é expressa por P¡, V¡,T¡ +_;_;

************
P¡; V2; T2

24 | Na transformação isobárica a variável de estado que permanece constante é

************
a presão

25 t ¡ transformação geral que uma determinada massa de gás pode efetuar é aquela ern que todas às variáveis de

estado sofrern alterações. Si¡nbolicamente, P¡ , V¡ , Tl + _, _,
************
P2rY2,T2
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OUESTÕES DE ESTUDO

1 I Os llquidos e sólidos sofrem influência da pressão?

2 ¡ Os gæes sofrent intluência da pressão?

3 r Quais são as variáveis que especificam o estado de uma determinada massa de gás?

4 r O que se quer dizer com variáveis de estado?

5 r Qr¡ando urn gás sofre uma transformaçâo?

6 r Caracterize transforntação isobárica; isonlétrica e isotérmica.

7 r No cæo ¡nais gcral de transformação quais as variáveis de estado que se modifica¡n?

8 ¡ Expresse simbolicamente, em termos das variáveis de estado, as quatro transformaçÓes citadas no texto.

9 ¡ Dar nomes às transformações abaixo:

PA, VA, Tn * Pg, V3, T¡
PX, VX,Tx 

- 
PY,Y7,T7

P¡, V¡, T¡ 
- 

Pz, V¡, Tz

PA, VA, TA .---------> Pg, Vg, Tg

l0 r Nas transformações mencionadas no texto, o que podemos afìrmar com relação à massa do gás? Ela varia? Deve

permanecer a mesma?

Após isso, você deve estar aPto Para:

a. caÍacterizar as variáveis de estado de um gás.

b. descrever uma transformação isotérmica e¡n termos das variáveis de estado'

c. descrever uma transformação isobárica em termos das variáveis de estado.

d. descrever uma transforrnação isométrica em função das variáveis de estado.

e. descrever uma transformação gerat em função das variáveis de estado.

B - TRANSFORMAçÃO ISOTÉRMICA - LEI DE BOYLE-MARIOTTE

1 r Os gases são constituídos de pequenas partículas de-

¡rominadas moléculas. O gás hidrogênio compõe-se de

moléculas de hidrogênio (Hz); o gás oxigênio é co¡rr'

posto de ntoléculas de oxigênio (Or); o gás carbôni-

co é co¡tstituído de moléculas de dióxido de carbo'

no (CO2); etc. Estas partículas movimentam'se con-

tinuamente bo¡nbardeando as paredes do recipiente

que as contém. A pressão exercida pelo gás nas pare'

des do recipiente é resultado desses bornbardeamen'

tos, isto é, dos choques das moléculas com a parede

do recipiente. Quando o volu¡ne de uma determinada

massa de gás é diminufdo, conforme ilustram as fì'
guras acima, as colisões de cada molécula com as

paredes do recipiente sofre¡n um aumento' É atgo

æmel¡ante a você comprinúr uma bola de ping-pong contra a mesa enquanto ela esttver pulando: o número de

colisões entre a raquete e a mesa irão aume¡rtar de freqüência. No caso das fìguras (a) e (b) acima, a presão do

gás é maior no caso ( ).

************
b
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2 ¡ Tanto no caso (a) como no (b) das fìguras do item l, o êmbolo ficará em equiUbrio quando a presão interna do
gás se þalar à pressão externa exercida pelo êmbolo. Se a pressão interna for maior que a exercida pelo êmbolo
o volume ocupado pelo gás irá (aumentar; diminuir) até que as pressões se _.
****'t*******
aumentâr; igualem

3 r Portanto, quando o volume de determinada ¡nasa de gás aumenta, a pressão (aumenta; diminui) e quando o
volume diminui a pressão_.
************
diminui; aumenta

I¡ia e observe atentarnente o quadro abaixo. Ele se refere aos itens 4 a 26.

¿ r Fig. l. Sobre o êmbolo da seringa (existe; não existe uma massa M.

********* ***
não existe

5 r Colocando'se uma masa M sobre o'êmbolo, seu peso v¿i exercer uma força sobre o êmbolo e o mesmo vai
(aumentar; diminuir; permanecer constante) a pressão sobre o gás, até atingir o equilíbrio.
************
aumentar

QUADRO VIII
P¡

.<M

P4

Frs. I - Uma seringa de injeção tem
æu bico tapado por um pedaço de
boracha. A seringa aprisiona certo
volume de a¡.

FrS.2 - Colocando-æ sob¡e o êmbolo
da seringa uma massa M, seu peso
exerce presâo sobre o giís e observa-se
que o volume do gris diminui.

Figs. 3 e 4 - Colocando out¡as mas-
sas sob¡e o êmbolo, nota-s€ que o
volume do gás diminui cada vez mais.
A pressão exercida pelos pesos das
massas aumenta cada vez mais.

oBS': D¡da a simplicidade do mate¡ial que pode ser facilrnente obtido ¡eco¡nendamos ao aluno reproduzir o experimento
acima em sala de aula ou em cas¿¡.
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6 r Nota.æ também, da fìg. I para a fìg. 2, que o volume do gás (aumenta; <Iiminui; permanece constante) quando

a pressão aumenta. Nesta situação de equilíbrio a pressão clo gás (é; não é) igual à pressão exercida pelo êmbolo.

************
diminui; é

7 r Estamos influindo diretamente na presão e volume do gás mas não na slla temperatura' Temos portanto uma

transformação-, já que a ternperatura (permanece; não permanece) constante.

************
isotérmica; permanece

g ¡ Na realidade, existe uma pequena variação de temperatura quando comprimitnos o gás; todavia podemos espe-

rar que o mesmo volte a ter a temperatura anterior e então teremos efetivamente uma transformação (isobá-

rica; isocórica; isotérmica).

9 r À medida que vamos colocando rnassas sobre o êmbolo, a pressão do gás vai (aumentando; diminuindo) e seu

dininuindo. A temperatura, ¡¡essa translormação perlnanece

************
aumentando; volume; constante

l0 r Se quancto a pressão do gás aumenta seu volunre diminui, a pressão clo gás (é; não é) diretanlente proporcional

ao volume do tnesmo numa transtbrmação isotérmica.

************

não é

1l r Se obsewarmos os valores da pressão e do volume das figuras 1,2,3 e 4 e analisarmos esses valores, veremos que

pr. vl = pe. Vz = p¡.v¡ =p+.Vc = k.ouseja,osprodutos daspressõespelosvolumessãoæmpreconstan'

tes. Diremos então que a presão e o volume são inversamente proporcionais numa transformação isotérmica.

Assirn, se o volu¡ne de uma dada ¡nasa gasosa sofre uma transformação isotérrnica e aumenta de volu¡ne, isto

signifìca que a presão sobre o gás (aumentou; dirninui).

************
diminuiu

Suponha urn recipiente contendo inicialmente 4,0 cm3 de um determinaclo gás suportando uma pressão de I at'

mosfera. Se dobrar¡nos a presão sobre o gás, mantendo a temperatura constante, qual será o novo volume ocu'

pado pelo gás? V2 =-
************
P,v, = PrY, !. Y2 = 

tt; ut (.)
P2

como:P¡=lat[ì,V,=4,0"aur3eP2=2atnt.substituinclo-seent(a)terenìos:.Vz=2,0cm3

O resultado que mencionamos: "numa transformação isotérmica os volumes de um gás são (diretamente; inver-

samente) proporcionais à pressão que suportam", é conhecido como a I'æi de Boyle-Mariotte'

************
inversamente

A Læi de Boyle-Mariotte relaciona pressão e 

- 

numa transfor¡nação-'
Sua expressão matemática pode ser escrita como P. V = constante ou P¡Vr = PzVz = P¡Vr = constante'

************
volume; isotérmica

12.

13r

14.
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15r Seovolumedeumgásé5litrosesuapresão I atmosfera,quandoapresãofor l0atmosferas,æuvolumeserá
se a transformação for realizada à 

-constante.

************
0,5 litros; temperatura

16 ' A L¿i de Boyle'Mariotte rege a transformação (isobárica; isotérmica; isgmétrica).

************
isotérmica

17 ¡ Se fìzermos uma tabela dos valores da pressão em fun-

ção do volume para uma transformação isotérmica e

um gráfìco com esses valores, obtere¡nos uma fìgura
como a que está ao lado. Matematicamente temos
uma hipérbole mæ chamaremos essa curva de isoter-
ma, pois estamos tratando de uma transformação cha-
mada

************
isotérmica

18 ¡ o ponto (vt, P¡) (pertence; não pertence) ä isoterma traçada no item rZ
************
pertence

19 r Se a experiência descrita no Quadro vlII fosse repetida, mantendo a mesma quantidade de gás, mas com tem-
peratura maior, obterfamos outro conjunto de valores para P' e V', mas sempre terfamos: pi Vi = 

p| Vi = ... =
= consta¡lte. Isto signifìcâ que a lei de Boyle-Mariotte vale (para uma; para mais de uma) temperatura.
************
para mais de uma

20 r Se agora fizermos um novo
no Quadro VIII, obteremos

************
isoterma

uma nova hipérbole que é chamada

21 r As isotermas se colocarão da maneira da lìgura ao
lado ou seja, quanto mais alta for a temperatura mais
(afætada; próxima) estará a isoterma da origem dos
eixos.

*******)t****

afastada

grálìco com os valores da pressão e volume numa temperatura superior à descrita

P

--r
-J---L

I

P¡

P2

P3
Pa

o

I
-T

I v3 va V

t
\

\ \I
I

t
\

>T,T¡ )TzTa
I
I \

P

0 v
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************
Sim

24 I No estaclo I no gráfico do item 23, as variáveis de estado são P, = i Vr = 

--
€Tr=-.Duranteatransformaçãoatemperaturadogásmanteve.sesempreiguala-.
************
1,0 atm; 1,0 cm3; 300 K(2?oC); 300 K

25 ¡ No estado 2 a pressão do gás é Pu =--.
************
P¡V¡ = P2V2 .'. P2 = 0,5 atm

22r As isotermas traçadas no item 2l obedecem a lei de

************
Boyle-Mariotte

23 r Deter¡ninada massa m de gás aclta-se no estado I e

sofre uma expansão até atingir um estado 2 de volu-

me 2,0 crn3, confôrme ilustra o diagrama ao lado.

A seta na isoterma indica o sentido da transforma'

ção. A transformação foi isotérmica?

26 I Uma massa m de gás ocupa volume de l2X l0-3 m3

sob pressão de 50 X lO3 N/m2 à temperatura de

400 K. Essa massa de gás é comprimida isotermica'

nrente até que o seu volume seja 7,5 X l0-3 m3. No

gráfìco P X V, indicar a transformaçao, utilizàido'se

dos dados acima.

************

P(N/m2 )

\
\

Pz= 8o x 103 lzt

P(arml

1,0

Pz=?
T= 3OO K

0 1,0 2,o Vllitrol

I
It I

trl\-\

,lntt
\

t\
lr
't-

\\\

{r}

| ---T=4ooK

P

V

I

-- - -1- -Pt= 50 x

Vz=7,5x10'3 Vr= 12x10'3 V (m3)
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OUESTÕES DE ESTUDO

1 ! Explique corno surge a pressão exercida por um gás.

2 I Como varia a pressão de determinada massa de gás quanclo o volunre diminui?
3 r Como se denomina a lei que corresponde a uma transformação isotérmica?

4 I Qual é a expressão matemática que define a Iæi de Boyle.Mariotte?
5 r No diagrama P X V, qual o aspecto da curva correspondente a uma transformação isotérmica?
6 r Como se deno¡nina a curva que corresponde à Lei de ßoyle-Mariotte, no gráfico P X V?
7¡ Oqueéumaisoterma?
$ r Quantæ isotermas se pode traçar no diagrama P X V?

9 r Para cada temperatura, quantas isotermas correspondem?

10 r Desenhar no diagrama P X V uma:

a) compressão isotérmica;

b) expansão isotérmica.

Após isso, você deve estar apto para:

a. enunciar a Iæi de Boyle-Mariotte.

b. exprimir matematicamente a lei que rege a transformação isotérmica.

c. construir no diagrama P X V uma transformação isotérnúca.

d. resolver problemæ propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 ¡ Um recipiente co¡ttént l2 litros de ar e suporta uma presão de 1,0 atmosl'era. Determine o votu¡ne ocupado pelo
ar quando a pressão passar a 0,20 atnrosferas, mantida constante a tetnperatura.

2 r Tem-se uma bollta de ar no funclo de urn lago, a l0 nr dasuperfÍcie,ocupandounrvolumede4,0cm3.A bolha
atingc a superfície do lago, onde a pressâo at¡¡roslérica vale aproxilnadaluente l,O X t05 N/m2.
a) Qual a pressão no l'u¡rdo do lago? Co¡rsidere g = l0 N/kg e da = 1,0 X 103 kg/r¡3.
b) Qual o volu¡ne da bolha na superfície do lago?

3 o O grálico ao lado ilustra ulna isoterma de unra certa
quantidade de gás que é levado do estado Â para o lÌ.
Deterrnine a pressão do gás em lì.

4 r Unr recipierrte contém 5,0 litros de gás sob pressão de

2,0 atmosferas. Sem alterar a temperatura, qual o
volunre quqndo a pressão do gás for 0,40 atmcisl'eras?

5 I Uma æringa de injeção enceÍra 20 cmt de ar à pressão

normal ( I atmosfera). Qual será sua pressâo quando

seu volume diminuir Oe f da original?

RESPOSTAS

P{arml

1,0

?

o

I-l-

2,O VllStrosl

4r V=25 litros
5r P =Satmosferas

1rV=ó0litros
3lP=0,25atnr

, . a) 2,0 x los N/m2

b) 8,0 cm3
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c - TRANSFORMAçÃO ISOBÁRICA - LEI DE CHARLES OU 1? LEI DE GAY-LUSSAC

. TEMPERATURA ABSOLUTA OU KELVIN.

Iæia e observe o quadro IX. Ele se refere aos itens I a 20.

1 r Na experiência descrita acinra, a água, na qual o balão está imerso, se aquece e desta fortna aquece o 
----no interior do balão. 0 gás aquecido se (contrai; dilata; pern)anece inalterado).

***** *******
gás; dilata

2 ¡ Corn o aquecirrrento do gás, as ¡noléculas passanì a se ¡novi¡¡rentar conì ntaior velocidade e desta for¡na au¡nen'

tam o número de colisões conì as paredes do recipiente. Conro o êntbol<¡ é ntóvel, este é cmpurrado para cima

até atingir unra posição de equilíbrio. Na posição de eqrilíbrio a pressâo do gás (é; não é) igual à exercida pelo

êmbolo sobre o gás. Para cada temperatura teremos uma posição de equilíbrio e conseqüentemente um determi-

nado valor do-do gás.

*****t******
é; volume

3r A pressão queoêmboloexerce sobreogásé devida à pressão atmosférica dolocal onde seencontra o aparato

experimental, mais a pressão devida ao peso do próprio êmbolo. Se a pressão atmosférica não mudar e não for

acresciclo nenhum peso adicional sobre o êmbolo, podernos alìrmar que em cada posição de equilíbrio a pres'

são do gás (ærá; não será) a mesma. Esta experiência ilustra então uma transformação à pressão (constante; va-

riável), isto é, uma transformação_. As variáveis de estado que apreæntarão alterações são

***********:t

será; constante; isobárica; o volume e a temperatura

QUADRO IX

V

v3

v2

V¡ Fis.2

T¡ Tz T3

A fþura ao lado mostra um batão de vidro, tendo siclo

adaptado em suâ ¡ollta uma æringa. O conjunto está colo-

cado dentro d'águ. Um termômetro é colocado na água;

enquanto que esta é aquecida. O a¡ dentro do balão se dilata
e o êmbolo da seringa sobe. Sobre o ômbolo tcremos sempre

a prcssão atmosférica agindo. Se anotarmos os valores da tenl'
peratura e do volume do gás e conr csses valorcs construirnros
um gráfico, ele terá o aspecto acima.

Fis. 1
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4 ¡ Veremos agora como o volume e a temperatura da mæsa de gás estão retacionados entre si i¡uma transforrnação
isobárica. Já vimos, quando estudamos a dilatação volumétrica dos sólidos e lfquidos, que o coefìciente de dila.
taçãovolumétricaéexpressopor: 

. = v_Vo
' vo. t

onde Vs é o volume da mæsa de gás à temperatura de 0"C e V o volume b temperatura toC. O gráfico dañg.Z
no quadro IX admite, então, uma expressão da for¡na:
[ = (desenvolva a expressão acima).

************
Vo + Vo.7. t = Vo(l + 7. t)

5 ¡ Os resultados experimentais mostratn que, para todos os gases, o coeficiente de expansalo volumétrica vale

1= }:.CC)-t. Portanto, a equação da expansão volumétrica tornâ.se: V = Ve(l + _ì =_
(desenvolva os termos entrc parênteses colocando num mesmo denominador).

************
t -..273+t.

tU; vo\g)

6 I v = uo(#). Qual será o volume de uma massa de gás, que a OoC ocupasse um volume de l0 litros, quan-

do a temperatr¡ra aumentar pæa 136,5"C, mantida constante a pressão?

************
l5 litros

7 r Qual será o volume ocupado pelo gás mcncionado no item 6 quando, à pressão constante, a temperatura abaixar
pârâ t = -273"C2 O volume será V =
************
zeÍo

8 r Dizer que o volume do gás é zero ê o mesnìo que dizer que ele cleixou de existir. Então, à ternperatura de -273" C

o gás desaparece contpletamente? Na realidade, a esta temperatura todos os gases já se encontram no estado
Itqttido ou sólido e não tem sentido, sob o ponto de vista fßico, t'alarnros em gás a esta temperatura. Acre-
dita-se que t = -273"C seja o limite ¡nrnimo de temperatura e é exata¡nente neste ponto gue i¡ricia a escala
absoluta de temperatura or¡ escala Kelvin de temperatura. A temperatura t = -273oC corresponde, nesta nova
escala, ao zero absoluto ou zero graus Kelvin. Como já vimos no estudo das escalas ter¡nométricas, a equação
de conversão entre a escala Kelvin ou Absoluta e a escala Celsius é T =
************
273 + I (t ern grarn Celsius)

9 ¡ V =vo(ry). Se, nesta equação, substituir¡nos a temperatura expressa ern graus Celsius para graus Kelvin,
poderenros simplificar a equação. Vejamos como: 2?3 * t =--; logo, V = Vo(m).
************
T;T

10 r A temperatura de OoC corresponde a umâ temperatura Ts =- K; logo, a equação V = Vo fr oo.t. ser escri-
ta:V =
************
ZIS;VsJ"*

240

(substitua 273 = To)



11 r Reagrupando os ternros de nresnro índice, teremosf =

************
vo
1ì

tr.+=+

paruronaar; é; f

Nesta expressão, V é o volume da nrassa de gás à temperatura T, e Vs é o

T e Ts são temperaturas expressas em graus_
************
volu¡ììe à temperatura'[e; Kelvin ou Âbsoluta

13 ¡ A razao ) arJquire deternrinado valor para determinada ntassa de gás, tnas desde que a tnassa seja mantida
To

constante dura¡tte a transfbrmação esta razão (permanece; não permanece) constante. Então, podemos escre-

ver que a razão entre o volunre V e a temperatura absolutâ correspondente T, (é; não é) constante. Sinrbolica-

rnente,*= .t.. Este resultado exprime a l*i de Charles ou l? l-ei de Gay-Lussac para a transformação isobá-

rica. Parà unr novo valor cle volunre V¡ :ì tenrperatura T¡, terernos v¡ 
= 

v0 
: Dara outro estado, Vr,T",#=

= * u assinr sucessivamente. curnn $ é uma constânte, então poÏ¿molirå"r, que para u¡na transforma.Ts 1'6

ção isobárica, desde unr estado (l) até butro estaclo (2), a l.e,i de Charles pode ser escrita da seguinte forma:
v,=
'l'¡

************

14 ¡ Portânto, quando unrs massa.nr de determinado gás evoluir desde umestado(l)atéoutroestado(2),mantendo
consta¡ìte a pressão, a lei que rcge esta transfornração é denonlinada de

e nratematicanrente é expressa por_onde a temperatura é expressa enr

************
Iæi de Charles ou I? Lei de Gay-Lussac; + =Ë; graus Kelvin ou Absoluta.

15 r Seja uma massa nr de determinado gás ent um esta-

do (l) corn volume Vr = l0 litros; pressão P¡ =

= 1,0 atnr; e tenrperatura I = 27oC ou T =_ K.

Iste gás sofre uma transformaçâo isobárica até unr

estado(2)de tenrperatura t= l2?oc ou T2 =-K.
No diagranra P X V ao lado esta transformação é

representada por uma linha perpendicular ao eixo das

pressões porque a pressão se_--

************

P(atml

t
I
t

t
\

1,0

tt.,rr tt.- 
,r,-ìi)-l-
I
I

-l-

\-------T2=4OO
K

K-----___Tt= 300

t=1O Yz=? V(litrosl

300; 400; manténr constante

16rNatransforntaçãoindicadanodiagrantaPXVdoiteml5,noestado(2)atenrperaturaéT2=-;
a presão é Pz =-- e o volu¡ne é Y2 =

************
400 K; 1,0 atm; + = + doncle V2 = 13 tirros

(aplique a lei de Charles).
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17 . Determinada massa m de oxigênio ocupa, no interior

de u¡n cilindro de êmbolo móvel,um volume inicial de

5,0 litros à pressão de 1,0 atm e tenrperatura 27"C.

Mantendo-æ constante a pressão, a temperatura é

abaixada até que o volume seja de 4,0 litros. No dia-

grama P X V, indique esta transformação cotando os

valores.

************

Pela [¡i de Charles:

Y2 Vl

-=-Tz Tl
i, T2=lQQ(

1,0 1)

P(atml

P

v
I
I
t
I
I
t
I

'-l - -ì _:::.::- r¡ = 3oo K

f2= 24oK

V{litrosl

18 r Deternúnada ¡nassa de gás tlélio possui noestado(l)
V¡ = 5,0 litros, T¡ = 300 K € P¡ = 1,0 atnt. Ogásé

expandido isotermicamente até que num estado (2)

tenha volume V2 = l0 litros. Em seguida o gás é

conrprinrido isobaricamente até que no estado (3)

tenha volume V¡ = 8,0 litros. No diagrann P X V ao

lado, a transformação isotérmica é representada pela

linha que acompanha a isoterma T¡ = 300 K desde (l)
até (2). Qual é a pressão no estado (2)? Parà tal,

devemos aplicar a Iæi de

****rt*******

isobárica; Charles; a temperatura é T3 = 240 K

20 ¡ Deter¡ninada masa de gás está nurn estado inicial
(rl) e sofre as transformações indicadas no diagra-

ma P X V ao lado. A transformação (A) + (B) é

A temperatura '[g = f" =

=_e O volunre VC =_1.

******t*****

P(atm)

1,0

0,5

Tr=300K
T¡= ?

5,0 8,0 10.0 Vllitrosl

I

\tt..

\
\

I
I
I

\\

0

PrVt
v2

Boyle; a presão é P2 = = 0,50 atm

19 . No diagrama do item 18, a linha que une o estado (2) ao estado (3) representa uma transformação-
Qual é a temperatura no estado (3)? Para deternrirtála devemos aplicar a l-ei de-
*********:t**

de (B) até (C) a transfurmação

t
t
t
\
\

\
\
\
\\
\\

2,O

1,O --r-- \s-Tg= ?

\:- TA= 300 K

0 4,0 8,0 Vc=? Vllitros)

é
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1r
2.

OUESTÕES DE ESTUDO

Por que a transformação descrita no quadro IX é à presão constante?

Em cada posição de equilíbrio do êrnbolo, isto é, para cada temperatura do gás dentro da seringa, qual é a relação

entre a pressão do gás e a presão exercida pclo êmbolo?

Qual é a expressão que define o coeficiente de dilatação volurnétrica dos gases? Identifique os elementosdesta

expresão.

Quanto vale esse coefìciente? Ele é igual para todos os gases?

Tcoricanrente, qual é o volume do gás à temperatura t = -273"C?

Qual é a ternperatura, em grâus Celsius, do z.ero absoluto?

Como foi estabelecida a escala Absoluta ou Kelvin de teurperatura? Qual é a expressão de conversão entre graus

Kelvin e graus Celsius?

Descreva a L¡i de Charles.

Desenhe no gráfico P X V urna expansão isobárica.

Desenhe no gráfico P X V uma "cornpressão" isobárica.

3¡

4.
5r
6r
7.

8r
9r

10r

Após isso, você deve estar apto para:

a. descrever uma transfornração isobárica e expresá-la matematicamente.

b. descrever a Lei de Clrarles.

c. escrever como surgiu a cscala de Temperatura Absoluta.

d. representar no diagranra P X V uma transforrnação isobárica.

e. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Um cilinclro de paredes rígidas e ênrbolo ¡nóvel sem

atrito, contérn enr seu interior gás oxigênio. Quando a

ternperatura do gás é de 27"C.o volt¡me ocupado pelo

gás é l0 litros. Qu:rl deve ser a tentperâtura pâra que

o gás, à pressão constante de 1,0 atm sofra uma

expansão AV = 2,5 litros?

2 u Determinada rnassa de gás encontra.se em u¡n estado

A de tetnperatura T¡ = 200 K, pressão P¡l, = 2,0 at¡¡r,

e volunle Vl = 0,5 litros. Se a r¡ìassa de gás for
comprinrida, co¡¡fornre ilustra o diagrama ao lado, no

estado B, quais os valores das variáveis de estado do
gás?

3 ¡ Considere unla massa de gás à temperatura de 0"C,
pressão de 2,0 at¡n e volume 12 litros. A massa de

gás é cornprilnida isoter¡nicamente até que a pressão

seja P = 1,0 atm. Enr seguicla, a tentperatura do gás

é aunrentada atê 27oC.

a) Qual o voh¡¡ne final ocuprdo pela massa de gás?

b) Esquernatize as transformações no diagrama P X V.

P(atm
I
I
I
I
t
I
t
t
I
\

I
¡

I
I
t
t
t
t
I\

------ t¡
-- Tg

P

0 0,25 V6 Vllitros)
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4 ¡ Uma massa m de certo gás encontra-se nunr estâdo A

e é levada, por transformações sucessivas, até unr

estado C, confornre esquematiza o diagrama ao lado.

Determine os valores de Tg e Tç e o valor de Vç.

5 r Uma seringa de êmbolo móvel e sem atrito contém

20,0 cm3 de ar à temperatura de 20"C. O conjunto é

aquecido à pressão constante, até que a temperâturâ

seja de 88,5o. Calcule o aumento de volume da masa

de ar.

RESPOSTAS

1¡T = 375Kout=l02oC
2t Ps = 29 atnr; VB = 0,25 litros; Tg = 100 K
3r

4l Ts - Tc = 600 K; Vc = å X l0-3 r¡r3

SrAV=5c¡n3

2

I--'î ---300 K--zlsr

D - TRANSFORMAçÃO ISOMÉTRICA -2? LEI DE GAY.LUSSAC

Leia e observe atentamente o quadro abaixo. Ele se refere aos itens I a 15.

1 | Da fìgura I para 2, a transfor¡nação (ó; não é) isornétrica, pois quando o êmbolo se desloca, o volume do
gás (aumenta; diminui).

************
não é; aumenta

1

PIN/m2 t

\
t

I
\
\

3,0 x los
\

1,O x los
"'i.

- - --+-
I
I
I

-----_TB=?

---J =30OK

?oxto'3 4,oxto 3 v(m I

QUADRO X

FtS. I - Um l¡alão de vidro é coloca-
do dentro d'rígua.

Fig.2 - O conjuntoéaquecidoeo
êmbolo sobe, aumentando o volumc
do gás.

FE. 3 - 
^r¡menta-se 

a pressão do
êmbolo até que o voh¡mc do grís seja
o inicial
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2. Da fìg. I para 3, o volume (é; não é) o mesmo. A pressão e a variaram' então a

transfonnação ê 

-

************
é; temperatura; isométrica ou isocórica

3 ¡ A pressão do êmbolo (aumentou; diminuiu) pois foram colocadas massas sobre o mcsmo' Se medirmos os

valorcs da pressão e da tenrperatura pæa cadavezque realizarmos a operação descrita no quadro X, podemos

organizar uma tabela.

* *** * **** * **
aumentou

4 ¡ Os valores dc uma tal tabcla, colocados num gráfìco

cartesiano, tcrão o aspecto do diagrama ao lado' Isso

nos leva a concluir que a dependôncia entre presão

e o volume de rrm gás quando o volume é constante

(é; não é) uma rclação linear.

*r **********
é

5 r Ainda ¡nais uma vez tcrenos uma relação sinlilar às usadas na expansão de sólidos, líquidos e gases' Sendo Pe

apressãodogás â te = 0"C e Pa pressão a uma temperaturat, então aexprcssão matemática é:

P = Po(l r' 1v t)

sendo que .fv = "f = h (.c)-t. o índicc v ¡ro coefìcientc ? indica que se trata de coefìciente de dilatação

a volu¡ne constante, ,íor"po, felicidade da física, é igual ao coefìcie¡ttc de dilatação h pressão constante v¡sta

na parte anterior. Analogáilcnte ao que foi fcito na parte anter¡or, para simpli{ìcar. podemos introduzir a

temperatura Absoluta e desta fonna a expresão acima tomará a seguintc forma e constituirá a 2? l*i dc

Gay-Lussac:
P=

**t***t*****

o=!''-]L'To

6 I Reagrupandose os ele¡ncntos de ¡nesmo índicc teremos:
PT=-.

************

7 r Analogamente à transformação isobárica, se um gás de u¡n estado (l) passar a u¡n estado (2) mantendo o

volunre constante, podemos escrever:

************

Po

To

P?

T

P

T

Pr

T¡ = _ (24 Lei dc Gay-Lussac).

245



8 r Eentro de um cilindro fechado ex¡ste uma massa de gás ocupando volume de l0 litros à pressão cle 0,50

atmosferas, à temperatura de 27oC. Se o cilindro for aquecido até atirrgir 127"C, qual será a pressão do gás?

Admita que o cilindro mantém fìxo o seu volume.

** ******i***

estado inicial como no fìnal o volume é 

-

\

I
\\

P(atm)

o,7

0,5 Te=4o0K
Tr=30OK

v¡ = !2= t$ v(lirros)

n&= t'. ?2 =fr .r, = *åx 4oo = o,7arm

9 r Vejamos no diagrama P X V co¡no representar u¡na

transformação isométrica. No diagrama ao lado está

reprcsentado a transformação mencionada no item 8.

A linha representativa é vcrtical porque ta¡tto no

************
o mesmo ou constante

10 r Dentro de u¡n botijão existe deter¡ninada massa de

gás ocupando volume de 6,0 litros à tempcratura dc

350 K, à presão de 7,0 atmosferas. O botijão é

esfriado até que a temperatura seja de 200 K. Consi-

derando invariável o volume do botijão, detcr¡nine

a pressão final. Indique a transformação num gálìco

P X V cotado.

************
Platml

7,O

4,O TA=350Kì----___-_.
=200K

V(litros)

11 r Um cilindro contém 3,0 litros de determinado gás sob pressão de 2,O atmosferas e temperatun de 27"C.

As segrintes transformações são processadas:

a) aquecido à presão constante até T = 500 K;

b) esfriado a volume constante até 250 K;

c) comprimido isotermicamente até que o volume seja 2,01.

A primeira transformação é (isobárica; isotérmica; isométrica); as variáveis no estado (l) são V¡ = 

-;
Tr =-; & =-, e ao fìnal desta transformação, Vz =- iTz = 

-i
P2

************

6,0
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12 r Na segunda transfonnação, o gás pæsa do estado (2) até um estaclo (3) onde V3 = 

-- 
i T¡ =_-

e P3 = . Esta transformação é

t***********
5,0litros; 250 K; 1,0 atm; iso¡nétrica

13 ¡ Na terceira transformação, que é--,
o gás passa do cstado (3) para um estado (4) onde

V¡ =---i Tq =-c
P¿=

*******l***t

isotérmica; 2,0 iitros; 250 K; 2,5 aüu.

14 ¡ Construa no diagrama P X V cotado as transforma'

çöes do problema ntenci<¡nadas no item 13.

*********t**

P(atm)

2,5

2,O -----__S00K
t-----goor

V(litrosl
I

2,O 3,0 5,0

15 ¡ Detemrinada nlassa de gás sofre as transformações

i¡¡dicadas no diagranra P X V esqtrelnatizado ao lado'

Dctenni¡te as tenrperattlras llos estados B e C.

************
Tn ='120 K; TC = 900 K

Platml

c
1,2

=? Tc=?

TA = 3ooK

8r0 t0 V(litrosl

OUESTÕES DE ESTUDO

I ¡ Caractcrizc a transfonttação isométrica.

2 ¡ euat é a expressão matemática quc exprime uma transformação isométrica? Como se denomi¡ta a lei

correspondetrte?

3 r Se unta ntassa dc gás evolui, isometricamente, desde um estado À até outro B, como se exPressa n¡atellratica'

mente esta transforrnação?

4 r Desenhe no diagrarna P X V uma trattsformação isomótrica.

5 r Desenhe no gráfìco P X. V as seguintes transformações sucessivâs sofridas Por uma massa de gás:

a) aquecido à presão constante desde o estado A até B;

b) expandido à temperatura constante até o estado C;

c) esfriado a volume constante até o estado D.

6 . Em cada transformação, das mencionarJas na questão 5, escrever a expressão matemát¡ca correspondente.
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Após isso, você deve estar apto para:

a. dcscrevcr utna transfonnação isornótrica e expressá-la ¡nate¡naticarnente.

b. representar no diagrama P X V esta transformação.

c. resolver problema.s propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Tem-se um recipiente contendo uma deter¡ninada massa de gás sob pressão tle 2,0 at¡n e temperatura de QoC.

O recipiente encontra-se hermeticamente fechado e é indefor¡nável. Aquece-se o sistema até atingir uma
temperatura de 127"C. Calculc a pressão lìnal.

2 t Certa massa de gás sofre uma transfonnação isomé-

trica, passando sua pressão de 2,0 atnì para 1,5ätrn.

Calcule a temperatura fìnal da ¡nassa de gás, sendo

que 70oC era a sua temperaturâ inicial.

3 r Uura tleternril¡ada massa gasosa encontra-se inicial-
nrcnte no estado A e sofre sucessivas transfornrações

confonne esquematiza o diagrama ao lado. Dctermine
os valores de Pq i Vç e V¡¡.

lrP=2,9atm
2.T=257K
3 ¡ PC = 25 atnt; VC = l0 litros; VD = 25 litros
4¡T=400K

Pc = Pr = 1,0 atm

5 ¡ P = 19,8 = 20 libras

P(atml

30
I
l

I
t

Pg

10

Vg Vp vll

P

1,O

600K
400K
300K

4 ¡ Detcrminada massa gasosa cncorttra.se à temperâtura T = 300K, pressão P = l,0atrn e ocupa u¡n volu¡re
V = 6,0 litros. A ¡nassa é aquecida a volunte constante até a tcmperatura de 600 K; em seguida é cxpaudicla
isoternlicamente, até que o volume seja de 12,0 litros, e fìnalmcnte é comprimida à pressão constante até
que volume æja cle 8,0 litros. Qual a pressão e temperatura final? Esquematize as transformações ¡um
diagranra P X V.

5 ¡ tl¡n plteu de automóvel conté¡n ar à pressão de 18 librase temperatura2?"C. Supondo o pneu indeformávet,
qual a pressão no interior do ptreu, em litros, quando â tcnìperatura aumentar para 57oC?

RESPOSTAS

2,O

I

l-
\ -r\...$\11
lzt\

\

2ß

8,0 V



E - TRANSFORMAçÃO GERAL - EOUAçÃO DE GASES IDEAIS

1 r Vamos analisar agora o caso geral de transformação

que determinada massa m de gás ¡rode cfetuar: o

caso em que todas as variáveis de estado apresentartr

variações. No diagrama P X V ao lado, a massa rn

de u¡n gás pasa de um estado A para outro C.

Analisando o diagrama, podentos dizcr que a presão

(aumentou; diminuiu); o volume--
e a tetnperatura

Qual a expressãcr matemática gue relaciona as variáveis

nos estados A e C? É o que iremos estabelecer.

*** **** * ** **
aumcntou;, aumentou; au¡nentou

2 r A transforrnação descrita no item I pode ser decom-

posta em duas outras: â massa do gás pode ser

expandida isobaricamente desdc o estado A até um

estado B cle mesrna ternperatura do estado C, e enl

seguida colnprirnida isoter¡nicamente até o estado C.

Veia o diagrama ao lado. Qualquer que scja o cami¡tlto

seguido, ¡ro estado ztr as variações que especifìcam o

cstatlo do gás são P¿, V¡ e Ta e, no'estado C,

P

Pç

P4

V¡ vg V

-iÀ--

tq---

c

II

P

P6

PA=PB
TB=Tc

T¡
V4 Vg Vg v

B
\

--;
,l\\

I
1
\
\

I
t
I
t

Pçi Vçi Tç

3 r Na transformação isobárica de A até B, a equação que rclaciona as variáveis de estado é--
************
v4= vo
TA TB

4 r Mæ corno Tg = TC, então )to = 

- 

. 1l¡

************
vB

T6

5 r Na transfomração isotérmica de B para C, a cquação que relaciorra as variáveis ê,: 

-,

************

************

PsVs = PgVç

6 I Mas conro P4 = PB, €ntão PCVC =

**** *.â* *****
PaVn

(I I)
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7 r 'femos cntão dr¡as e<¡uações: (l) 

- 

=

Da cquação Il podemos explicitar o volurne Vg =

após reagrupado, os elementos do nresmo índice:

(ll) 

- 

=

, que srbstituído na equação I nos dá,

; e se a transformação for

*ti*********

+ = +' PnvB = Psvçi un - T3,
I ¡ A equação n+Ïn = PË.j c a equaçâo geral dos gases. Ela é geral porque engloba todas as transformações

vistas antcrioríiìente. VeJanros: se a transforrnaçã'o entre os estados A e C for isotérnlica. I; = Tç, logo,

na equação geral T¡ ó cancelado. por Tg, então PnVo = PçVg, que é a Lei de Boyle; se a transformação

lôvn = 
Pcvc.

ïi rç

for isobárica, P.{ = , c a e<¡uação geral torna-se

isométrica, c a eqrração geral torna-sc

**********r*

t",*=f' å
T,\

Ie-
Tc

V¡ = Vg',
P

V

9 I Dcter¡ninada lnassa dc gás cncontra-se à pressão de

1,0 atn'¡, tcrnperatura de 300 K c ocupa um volumc

dc 12 litros. Por um processo qualquer a prcssão é

dirninr¡ída para 0,50 attn e a tempcratura para 200 K.

Qual ó o volume fìnal? No diagrarna P X V cotado,

csquematizar a trarrsfornração.

****f****i**

Platml

1,O

0,5

P,Vr
l¡

tx12- 30õ-
_ 0,5 v2

200

P,vr _ P2v2
Tr T2

PrX500 _ l,0x4g0
-28õ-- - -T-

= 
P'Vt

T2

Vz = 16 litros

P, = 0,93 atrn

-----------+ Tl =300K
Tz = 2(X) K

V{litros)

10 ¡ Na cidadc de São Paulo, detenninada ¡nassa de gás ocupa um volumc de 500 c¡n3 à tetnpcratura de 7"C,

no interior dc um cili¡tdro de êmbolo móvel dc peso desprezível. Eln Sautos, quando a temperatura é lToC ¡ì

pressño de 1,0 atmosfera, o volunte é dc 480cm3. Detennine a pressâo na cidadc de Sã'o Paulo.

** t*********

11 r Dctcrnrinada ¡nassa rn dc gás ocupa l000cm3 de volu¡nc quando a prcsão ó ?20rnm llg e telnpcratura <tc

27oC. Que volurne este gás ocuparia nas condições nor¡nais de pressão c tcnìpcratura (CNPT), isto é,

P = 760 nrrn llg ou 1,0 atnr c T = 273 K ou 0"C?

************
PåV, = PLv, 720 x 1000 = 

tóO=I. u, :. v2 = g62cm3T, T2 " 300 - 273-

250



12. Aequação 
thY, = ff e vflida aproximadamente todos os gascs (reais) encontrados nâ nâtureza. Dclìni¡tros

o g¿" ¡¿"uf od.l"t, qu" obcdece exatamente a equação acinra exposta. Em todos os nossos problemas estarcnlos

ad¡nitindo quc os gascs sejarn idcais, isto é, obctlecctn

****i*t*tttt

exatamente u Lrt+ =W = constântc

OUESTÕES DE ESTUDO

1 r Deduza a equação geral dos gascs'

2 r Deduza a equação geral dos gases desclc u¡n estado A até outro C, Inas considerando entre A e B uma transfor-

mação isobárica e e¡rtre B e c, u¡na traltsfortnação isomótrica.

3 I A eqtração geral engloba as outras particulares? Iìxpliquc'

4 r o que se quer rlizer corn cNPl'? Expliquc.

5 r A equação gcral é obcdeçida rigorosamcnte por todos os gases reais?

6 r O que se qucr dizcr corn gás idcal?

Apôs isso, você deve estar aPto Para:

a. deduzir a equação gcral dc gás ideal.

b. rcsolver problcluas proPostos'

I r Determinada ¡nassa de gás sofre a transtbrnlaçdo

csquematizacla no diagranìa ao lado. Determine a

prcssão fìnal.

z . À pressão de 1,80 at¡nosferas e tcnrpcratura de OoC

o volu¡nc ocupado por 64 gralllas tlc oxigênio é de

44,8 litros. Quc volume o gás ocuparia à pressão de

230 atrnosferas e te¡ìtperatura de -23oC?

3 ¡ Certa ¡nassa dc gás ocupa unr volume de 1,80 X

X ld cm3 à pressão de 1,37 atnlosferas e telnPera-

tt¡ra de 2?oC. Que volunte ocuparia tal gós nas CNPT?

PROBLEMAS A RESOLVER

PIN/m2,
t

2,5xî05

PB=? -----t--

I
\l

I
I
t
I

\*-360 K

---- 
-- 300 K

o 2

4 r Dcterminada mæsa de gás ocupa unr volt¡nre cle 0,84 nr3 à tcmpcrattlra de 20oC e pressão tle 1,0 X 105 N/rn2'

O gás é expandidg âté ocupar um volume de 1,2m3, quattdo a sua presâo é de 0,7 X 105 N/m2' Qual

deve ser a nova temPerâtura do gás?

S r Ccrta massa de gás ocupa, à ternperaturade2T"Ce prcssão tle 760¡n¡n de llg, unr volume cle 1,8 X 103 cm3'

O gás é expandido até uma temperatura de 400K, quando o seu volume é 2,a X lO3 cm3. Qual a nova

pressão de gás?

RESPOSTAS

1¡ Ps = l,2X l0sN/¡n2 = l,2atm

21V e 30,7litros
3 r V = 22,4X l03cm3 = 223 litros

4r T -293K=2O"C
5 r P = 760nult llg = ¡,Ourt
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F - EouAçÃo oe EsrADo DE UMA MAssA oe cÁs TDEAL

1r A fórmula molecular do oxigênio é, C,2. 
^ 

massa molecular do oxigônio c M = 32g, pois o peso atömico
do oxigênio ê 16. I mol de gás oxigênio corresponde então a 32 g de oxigênio. A masa dc 2 motes de
oxigênio é

************
64e

2tOgáscarbônicopossui fórrnulamolccularCO2.ScndoC-l2cO=16,um¡nol dcCOzterámassaM=
O número de ¡noles que existe etn Z20g de CO2 é n = _.
************
49; s

3s Em geral, se M ó a ¡nassa molccular do gás, I mol do gás terá massa tn = 

-_;2 
moles tcrá m = _;

3 ¡noles terá massa rn = _-c n moles do gás terá massa m = 

--_.************
M; 2M; 3M; n.M

4r A expressão quc relaciona a rnassa m do gás, o número de moles n e a massa molecular M desse gás ó

************
nl = n.M

5 a t¡t = n'lvf. O número dc moles n que existe em rn gramas de um gis de ¡nassa rnolecular M gramas é
n=_.
************

6 r A ¡nassa molecular do hidrogênio (Hz) é M = 29. Quantos moles cxistc¡n e¡n l0 g de hidrogênio?

************
l0ll=7=)

7 r O nitrogênio (N2) tem ntassa molecular M = 28g. Quantos granras de nitrogênio correspondem a l0 lnoles
do gás?

t*****t*****
m=nM=2809

8 r 6 moles dc gás Hélio correspondem a 24 gramas de ¡¡rassa. Qual é a ¡nassa lnolecular do Hélio?

************

m
M

M=l=4gramas

I ¡ Então, a expresão n = # permite deter¡ninar o
do gás de massa molecular

************
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l0 r Estamos agora interessados em determinar uma expressão que relacione a massa do gás ou o número de molcs

do gás com suas variáveis de cstado. Por excrnplo, se n lnoles de determinado gás ocupa um volume V, à

pressão P e temperatura T, qual a relação existente cntre n, P, V c T?

É csta relação que iremos definir. Siga no item ll'

ll r Com relação aos gases, existe uma conclusão, denominada l.¡i de Avogdro, que você já deve ter estudado

na Quí¡nica, que diz: "ca{a mol de qualquer gás, nas condições llonnais de pressão e temperatura (CNPI')'

ocupa um volume de 22,4 litros". Então, I mol de oxigônio 't 273K e 1,0 atmosfera de pressão ocupará

um volume de 

--.************
22,4 litros

12 r Se tivermos2 nrolesdc oxigênio nasCNPI, istoé; T6 = .-- e Po = 

--'ovolume 

Vo = .-.-

***********t

273 K ou 0"C; 1,0 atlr.¡; 2 x 22A = 44,8 litros

13 r se tivermos, seguindo o raciocínio, n moles de gás nas CNPT, o volu¡nc ocupatlo será v =

***t********
n.22,4 litros

14 ¡ Vamos adnritir que I mol dc gás passa de um estado ini.cial nas CNPT onde To = 

- 

; Pe = 

-

€ Vs = __ para outro de pressão P, volume V e ternperatura T. Pela lei geral dos gases ideais temos:

Como Te, V6 e Pe são constantes para I mot de qualquer gás, então *fnt não é) constante. Denominaremos

esta constante de R. Logo R =

***t********
273K; l,0atm; 22A9;

15 I Portattto, para I mol de gualquer gås podemos escrever:

P
v

************
R

P+=

+'é;R=+

T

16 ¡ Se tivermos, ao invés de I mol, n ntoles de qualquer

Sendo o volume nX 22,4P, erttão anzio$ será

************
nX22,49; n.R

gás, então o volumc ocupado, næ CNPT, será de

(quantas vezes maior que R? ).

17 r portanto, þara n moles de qualquer gás à temperatura T, pressão P e volume V, teremos:

V

************
nR; nRT

P T
ou PV=
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18 r ¿ expressãoPv= nRTretacionaapressãop, ovolurnev, a temperaturaTcom o _
Esta expressão corresponde à equação de estado de quatquer gás ideal. Nesta cquação, R é uma constante e
é chamada de constante dos gases.

t*********i*

o número n de moles

19 r g valor da constantc tlos gaæs R dcpende das unidades cm quc forern expresos o volume e a prcssão, uma
vez que para os gases a temporatura é sempre expressa em graus . Sc a pressãofor exprcssa enl atmosferas e o volumc em litros, então, nas CI.¡PT, ¡ror mot de qualquer gás tcremos:Vs=Z2,4flmol; Po=.- e Ts= eloso p.= PoVo=-T************
Kelvin ou Absolutos; 1,0 atm; 273K, R = g,2 X lO-2 #ä++

20 r Se o volume for expresso em cm3
por mol de cada gás teremos Vo =

c a pressão em mrn de llg (milímetros <tc mercfrrio), cntão, na$ CNPT,
(l litro = l03cm3); To = ----

= 760 mm FIg) e logo R = -_--

22,4X lO3cnr3/nrol; 273K; ?60¡nnr IIg; R =62,4, tga c¡n3 T.pn Il8
molXK

21 r D¿1s.,nine o valor de R para:

a) T em K; P errr mm Hg; V e¡n litros

b) T em K; P em cm IIg," V e¡n cm3

c) T enr K; P em cm I.Ig; V e¡n litros

******t*****

621 1å#'+s;

ft=
R= ---
p.=

62,4 X t02

22 I Seutilizarmosextrita¡nenteæunidadesdoSl,então teremosPo = I atm = 1,013 X 105 N/m2 ;y =22,4X l0-r rlr3eR=
****t**r*t**

Devcmos usar R =

gd} :m He
molXK or, 0 X cm Hg

¡nol X K

=8,3r%¡å-F1 = 8,3r# =8,3r**T
23rp6¡1¿ttto,aequaçãoquedefìneoestadodenmolesdequalqucrgásavolumev,pressãopetemperaturaT

é = _--. R é uma constante dcno¡¡inada de .--
não depende) das unidadcs utilizad¿s.

t*******i***
PV = nRT; constante dos gases; dcpende

24 r Quantos moles de hidrogênio são necessários para enctrer um recipiente de volume 5,0 litros de rnodo que à
temperatura de 27"C a pressão seja de 2,0 atmosferas?

**** ********
g,2v ¡921{,11!}; pv=nRT n=*ry=ø#1400

2V

o 0,041 nroles ou rn = 0,082 g de H2



25 ¡ g,0 gf¡unas dc tfélio (M = 4,0 g) ocupa urn volu¡ne de 20 titros à tctnpcratura de 27"C. Qual a prcssão, em

atrnost'eras, do gás?

O número tle rnoles é n = ----; V = 

-; 

| =

logoP= ¡

* t*i***i****

2,0moles; 209; 300 K;8,2X lO-2 ##t P=2,5atm

26 r U¡n cilindro conténr 0,50 rnolcs de nitrogênio a27oC'

O cilindro é provido de um êmbolo môvel sem atrito

de modo que a pressão scja sempre I atm. O gás é

aquecido até que a temperatura seja T = 400 K'

Esquematize a transfornração no diagrama P X V
cotado.

************
P(atm)

1.0

e R=

400 K

V,= # = 12,3R

vr= ff= 16,4ç
300 K

16¡ Vllitrosl

27 r euantos moles de hidrogênio são necessários para manter uma pressão dc 20 X lOs N/m2 em unl recipiente

de 4,0 litros a 27"C?
rn3;

Como a presão é dada em N/m2, o volume deve ser expresso em rn3. 4,0 litros =

R---eetttãon=--.-'
************
v = 4,0 X l0-3; R = 8,31 #ik; n ê,3,2 moles

2g . 2,56 X lO3 g de oxigêrrio (M = 32 g) ocupam 82 litros de volume num rccipiente à ternperatura de -23"C'

Qual a pressão no interior do recipiente?

************
P =.H - 80 X o'qq2 x 259 

= 2oatm

OUESTÕES DE ESTUDO

I ¡ Como se dctennina o n9 de noles, conhecida a tnassa do gás e sua rnassa molecular?

2 I Qual é a Lei de Avogadro?

3 I Nas CNPT, qual o volume ocupado por um mol de co2? E por I mol de H2?

4 I Qual é a equação de estado de um gás ideal? Identifique os elementos da expressão'

5 I Como se deternina o valor da constante dos gases? PrcPare'se paro fazet os cálculos'

6 r Se a temperatura for expressa cm K, a pressão em N/# e o volume em m3' qual o valor de R?

P

v
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Após isso, você deve cstar apto para:
a. detcrminar o ng de moles, dada a massa do gás e sua massa molecular.
b. calcular o valor da constante R em diversas unidades.
c' escrcver a cquação de estado de um gis ideal e identifìcar pelo nome os elementos dessa equação.
d. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 t 2,0 gramas de nitrogênio (M = 28 grarnas) ocupam volume de 820 cm3 à temperatura de 2g0 K. f)etermine:
a) o número cle moles do gás;

b) a pressão do gás ern N/m2.

2 r Dentro de u¡n botijão de capacidade 10,0 litros existe gás nitrogênio à pressão de g,3l x lgsN/m2 à
temperatura de 7,00oC.

a) Qual é o número de nroles de gás?

b) Qual a massa dc nitrogênio?

3 r As dimensões de uma sala de aula são: altura = 3,0 rrr; largura = 5,0 ¡n e comprimento = gO m. A pressão
do ar dcntro da sala é de 750 mm Hg e a tempcratura é de 27oC. Suponao quc a massa molccular do ar
seja M = 30 g, determinc:
a) o volume ocupado pelo ar em m3 e em litros;
b) o número dc moles de ar existente dentro da sala;

. c) a mæsa dc ar dentro da sala.

4 r No problema l, qual seriam as respostas aos itens (a) e (b) se ao invés dc Nitrogênio o gás fose lliclrogenio
(M = 2gX

5 r No interior de um botijão encontra-se dcterminada masa de gás dióxido de enxofre So2 (M = 64 g) sob
pressão de 76 cm Hg e temperatura de 27"C, ocupando um volume de 25 X l0-3 m3 . Calcule a massa dc SOz .

RESPOSTAS

t . a) n = l/14 moles b)p = 2,0 X l05N/m2 = 2,0atm
, . a) n = 3,57 moles b) nr = 100 g
t. a) Y = 1,2 X 102 ¡n3 = 1,2 X lOslitros

b)n=4,8X l03rnoles
c) nr = l44kg

O. a) n = 1,0 rn<¡l b) p 
= 2g X lgs N/m2

5 r ¡n = 649

G -PROBLEMASARESOLVER

1 r Um recipiente eontém 50 I de gás sob pressão de l0 atmosferas. Sem alterar a temperatura, qual a pressão
para reduzir o volume a 40 Q?

2 r Um gás sob pressão normal ocupâ u¡n volume de l0l. Se a pressão for reduzida para lgcm dc Hg sem
variar a temperatura, qual será o volume ocupado pelo gás?

3 ¡ Um certo'volume de gás está a uma temperaturâ constante de l00oC e sob rrma pressão igual a l5atrn.
Qual deve ser o aumento de prcsã'o para reduzir o volurne a um quarto do valor inicial?
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4 r Assinale os grálìcos que estão relacionados com a transfonnação isotérmica.

P v P

il) ilrl llil)

T T V

T T PV
ilvl vt (vD

P v0 V

5 r Uma seringa contém 6 cm3 de ar sob pressão ¡lormal e temperatura ambicnte. Fecha'se a saída da seringa e

comprimi-se o êmbolo até que o. ar ocupe 2 cm3. Calculc a pressão adicional quc foi aplicada no êmbolo.

6 ¡ Asinale os gráfìcos que estão relacionados com a trarsfornração isobárica.

P V v

ilt ilD lllt)

v T(KI P

V P P
0vt tv)

(vr)

tlocl v 0 TIKI

7 r Unra dctenninada quantidadc de gás ocupa um volume de 20cm3 à tempcratura de27"C. Considerando que

a pressão é lnalrtida constante, determine o volume do gás quando a temperatura passar para 227"C.

I ¡ IJ¡n litro de ar a 30oC é levado, sob pressão constante, a uma temperatura cujo valor na escala Celsius é

4 vezes maior. Qual o volurne de gás no estado fìnal?
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9 ¡ Assinale os gráfìcos que estão relacionados com a transformaçâo isocórica.

P v P

il) ilil fiil

V T(K) t(oc)

P t P
(vl

{rvl lvrl

V V TIKI

19 r Um recipiente her¡neticamente fechado encerra uma massa gasosa à temperatura dc -23"C e sob pressão de

40 cm de Hg. Qual é a presão exercida por cssa massa gasosa, quando a temperatura atinge 500 K?

11 ¡ U¡n gás sob pressão de 70cm de tlg ocupa um volume de 5l a 0"C. Qual a temperatura necessária para

quadruplicar a pressão?' (Considere a transformação isométrica).

12 ¡ U¡n volume de 20 cm3 de um gás encontra-se a OoC. Sabendo-se quc a pressão é triplicada quando a ternperatura

passa a 187"C, qual será o novo volume do gás?

13 ¡ Utna quantidade de ar está co¡ltida nu¡n tubo graduado em cm3 ao qual está adaptado um êmbolo estacionado

na rnarca 2c¡n3. O ar está a 27oC, exerccndo uma presão igual a 75cm de IIg. Se o ar for resfriado

a - 13"C, a pressão se reduz para I 5 cnr dc IIg. Qual devc ser o volume ocupado pelo ar nas novas condições?

14 r U¡n mol de um grís sofre a transformação I -+ 2 + 3

indicada no gráfìco ao lado. Considerando que a

ternperatura inicial é T¡ = 300 K, determine:

a) a temperatura no estado 2;

b) a temperatura no estâdo 3.

P

2

3 isotorma

/

vtlt

15 r Dois moles de nitrogênio, a 27"C, ocupam um volume de 22.
a)Qualéapressão?
b) Se ovolumeé duplicadoea temperaturâpassar pan22l"C.qual anovapressão? Considere R =0,082ffi*

16 r Comprimem-se isotermicamente lOQ de um gís, a27oC sob pressão inicial de I atm até um volunìe de ig;
expande-se então o gás, isobaricamente, até o volume inicial. Mostre a transt'ormação em um diagrama P X V
e calcule a temperatura lìnal.
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17 ! Uma quantidade de gás ocupa inicialmente uma esfera de raio I cm à temperatura de 300 K e prcssão de 2 atm'

Essa massa de gás é transferida para outra esfera de raio 2 cm numa tcmperatura de 600 K' Calcule a presão

exercida pelo gás na segunda esfera.

18 r O recipiente de vidro esquematizado a<¡ lado (fig. l),
tem capacidade 50 cm3. Adapta-se ao mesmo um

tubo vertical graduado em cm3 de modo a obter o
conjunto da fig. 2. Colocandose uma goú d'água no

tubo, verifìca-se que ela estaciona na marca 1,0 cm3

quando a temperatura é l0oC. Colocando-se o con-

junto num determinado recinto, observa-se que a

gota sobe até atingir a divisão 40. Desprezando a

variação do recipiente, determine a temperatura no

recinto.

19 ¡ O gás contido no recipiente esquernatizado ao lado

encontra-se a -73"C, ocupando o volume de L6,49..

A presão atmosférica local é I atm e a constante

dos gases é R = 0,082 #. Determine o número

de moles do gás.

ã) r No sistema esquematizado ao lado, a capacidade do

balão é 500 cm3 e do tubo vertical é desprezível.

O gás encerrado no balão encontra-se a 27"C e a

pressão atmosférica local é 70 cm de Hg.

a) Calcule a presão exercida pelo gás.

b) Se a temperatura se elevar para l27oC, qual será a

nova altura da coluna de mercúrio no tubo?

RESPOSTAS

1- cm

d'água

OA
0,3
o,2
o,1

I

¡,li
Fig. 1 Fig.2

cm

mercú¡io

16rT=1500K=T¡

P(atm)

10 v{Qt

1r
2t
3r
4.
5r
6r
7.
8r
9r

10¡
11 r

P = 12,5 atm

V = 401
ÂP = 45 atm

(lll); (IÐ; Cu)
AP = 2atm

0I); (Ir); (IÐ; CY)

V = 33,3 cm3

V = 1,3 g

0I); (nI); (IÐ; (u)
P = 80cm de Hg

t = 8l9oC

V = 11,2 cm3

Y = 2,2cm3

a) T = 450K
b)T=300K
a) P = 24,6atm
b)P=20,5atm
P = 0,5 atm

I = 26,6oC

n = 0,5 mol

a) P = 10cm de Hg

b)h=13,3cm

12.
13¡
14.

15r

17.
18¡
19 I
20.

2

I
f-
I

1 1
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3q PARTE : Energia térmica - calor

Quando estudamos o Princípio da Conservação da

Energia Mecânica, virnos que a soma das encrgias cinética e
potencial de um sistema isolado se mantinha constante.

Entretanto, na prática, tal situação não é observável, unta

vez que sempre constata¡nos um decréscimo da energia

mecânica total do siste¡na. Considere o exemplo de um
pêndulo posto a oscilar (fìg. l). Se não houvesse atrito,
o pêndulo fìcaria eternamente oscilando entre os pontos
A e B; entret¿utto, na presença do ar, surge a força de

atrito (iesistência do ar e o et'eito de fricção no ponto de

apoio O) que ocæiona o retarda¡ne¡rto do movimento, le-

vando o pêndulo ao repouso ao fìm de certo tempo. Asim,
em virtude do atrito, a energia mecânica do pêndulo desaparece como tal e ressurge corno energia das moléculas do

fndulo,do apoio e do ar.No exemplo, a dissipação da energia ¡necânica é constatada através daverificação do aque-
cimento do pêndulo e do ar que o envolve.

Quantas vezes você csl'regou suæ mãos, num dia frio. para aquecê-las? Na realidade, através do atrito, você es-

tava transformando energia mecânica enr calor ou energia calorífìca.

Quando dois objetos, unt quente e outro frio, são

colocados um em contato com o outro $tg.2), observamos

que o objeto frio torna-se quente e o objeto inicial¡nente

mais quente, esfria-se. TaI situação evidencia um fenômeno
que pode ser traduzido pelo que chamamos transferé¡rcia de
energia. Uma parte da energia itìterna do corpo quente flui
para o corpo frio. Tal fenô¡nenc¡ é chamado fluxo de calor.

O termo c¿lor será utilizado quando nos referimos a este

tipo de energia em trânsito.

0

I

I
I

I

I
I
I
I
I
I

J-.-
tir\A (( I I

---7
!É-_--l

fig. 1

corpo quonto

corpo frio

calor
lig.2

Experiências cuidadosas mostraram que energia mecânica e calor são cquivalentes; isto conrprova que o calor é

um tipo de energia. Assim, constata-se que quando unra certa quantidade de traballìo mecfulico é converticlo enl calor
obtém'se sempre a mesma quantidade de calor. Resumiclamente, o calor é delinido como a energia em trâ¡uito entre
um objeto e outro ou sua vizinhança, quando entre eles houver diferença de temperatura.

Nesta parte será desenvolvido, inicialme¡ìte, o conæito de calor cono lorma de energia e será definicla unla unicla-
de para medí-lo. Destacaremos em seguida os conceitos de capacidade térnlica e de calor específico conto grandezas
características das substâncias.

Em seguida analisaremos algurnæ propriedades físicas que as substâncias expcrirnentaln quanclo elas sofrern pcrda
ou ganho de calor. l'ais são as mudanças de estado, o Princípio da lgualdade das Trocas de Calor c a trasnferê¡tcia de
calor,

Após vencer com sucesso esta parte você deve ser capaz de;

a. conceituar calor.

b. defìnir unidade de medida de calor.

c. definir capacidade térmica de um corpo.
d. definir calor específìco de uma st¡bstância.

e. caracterizar æ fæes de mudança de estado.

f. relacionar trocas de calor com o Princípio da Conservação de Energia.
g. caracterizar a influência da variação da pressão næ mudanças de e.staclo.

h. definir as formæ de condução térmica.

i. resolver questões e problemæ propostos.
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sEÇÃo 1 - CALOR E SUA MEDIDA

A- CALOR - UMA FORMA DE ENERGIA

O CALOR E VARIAçÃO DE TEMPERATURA

O VARIAçÃO DE ENERGIA INTERNA DE UMA SUBSTÂNCIA

Dstudarenros nestâ parte alguns efeitos da transferência de calor de um corpo para outro e seus efeitos sobre os

estados físicos da matéria.

1 r Um refr¡gerante â 5oC é rctirado de unla geladeira e após certo ternpo verifica-se que a temperatura do mesmo é

tle 20"C. Dizenros que a energia interna clo refrigerante (aumentou; diminuiu; permaneceu constante). Esta energia

foi (recebida dos; cedida para os) corpos de sua vizinhança sob a forma de calor.

************
aurne¡ìtou; recebida dos

2 t O calor recebido pelo refrigerante aumentou a sua energia intenra e constatamos uma variação na sua temperatu'

ra. Se o refrigärarrte fosse retornado ao interior do refrigeraclor e sua temperatura voltasse a S"C,suaenergia

interna (aurnentaria; diminuiria). A mesnu quantidade de calor recebida para levar o refrigerante de 5"C para

20"C (seria; não seria) cedida quando ele passasse de 20"C para 5"C.

************
diurirruiria; seria

3 r Ao lnisturarmos um pouco de café a 80oC com leite a2O"C observamos que após certo tentpo a mistura atinge a

tenlperatura de 45"C. Nestas coudições, a energia interna do café (aumentou; diminuiu; permaneceu a mesma)

ao passo que a do leite _.
************
diminuiu; aumentou

4 r Ao colocar¡nos rro fogo unra panela com água, nolanros uma variação de tenlperatura da água, graças ao

de sua energia interna.

************
aumento

5 r Obseryamos que quando a temperatura de um corpo aumenta, a sua energia interna

ao pâsso que quando a temperatura de u¡n corpo diminui, sua energia interna . No pri-

calor.meiro cæo dizenros gue o corpo (recebeu; forneceu) calor, e no segundo caso, ele

************
aumenta; diminui; recebeu; cedeu

6 r Nem sempre a variação de energia interna de um corpo é acompanhada por urna variação de temperatura. Sabe-

mos que quando um corpo sofre mudança de estado à presão constante, apesar de lhe ser fornecido ou retirado

calor, sua temperatura não varia. Assim, quando se fornece calor para gelo a OoC ele se funde transformando-se

em água a 0"C. Enquanto se processa esta mudança de estado sua temperatura não varia, apesar de se estar

fornecendo calor para ele, ou seja (aumentando; diminuindo) sua energia interna. Este fato foi visto na termo-

metria quando você estudou pontos fìxos em escalas terno¡nétricas,

************
aumentando
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7 t Para se transformar uma certa quantidade de gelo a OoC em água também a OoC deve ser fornecida uma certa
quantidade de calor para que este fenômeno (fusão) ocorra. A mesma quantidade de calor deverá ser retirada
da água a OoC se quisermos novamente transformá-la ern gelo a OoC; este fenômeno é chamadodesolidificação.
Na fusão, a energia interna da substância (aumenta; diminui; permanece constante), ao passo que na solidifìca-

ção a energia interna da substância

************
aumenta; diminui

8 r Ambos os fenômenos, fusão e solidifìcação se processam (com; sem) variação de temperatura.

************
sem

9 r A água, quando atinge a temperatura de l00oC à pressão normal (l atm), novamente sofre mudança de esta.

do - transfotma-se em vapor d'água. Tal fenômeno é conhecido como raporização. Já a transforrnação do
vapor em lfquido recebe o nome de liquefa$o ou condensaSo. Através de vaponzação, a substância absorve

calor e sua energia interna , ao p¿rsso que com a condensação ou liquefação, a substância
e a sua energia intema

************
aumenta; cede calor; diminui

10 ¡ Todas as substâncias, ao sofrerem mudança de estado, absorvem ou cedem Enquanto se

processa uma mudança de estado, se a pressão não varia. a temperatura _
************
calor; não varia ou permanece constante

Iæia e obærve atentamente o quadro L Ele se refere aos itens I I a 20.

QUADRO I

1 r Considere o sistema representado ao lado: um re-

cipiente contendo gelo a - 20oC e um termômetro
para o registro de temperaturæ. A pressão ambien-

te é normal (l atm).

2 r Uma fonte de calor (chama) passa a fornecer calor
ao gelo e a temperatura cresce até atingir 0"C.
Nesta temperatura, embora o gelo continue a ab.

sower calor, não hâ variação de temperatura, pois
está ocorrendo mudança de fase (fusão).

3 r Após a fusão, nota.se que se a fonte continuar a
fomecer calor, a temperatura recomeça a crescer.

Tal fenômeno continuará até a água atingir IOO"C.

Nesta temperatura a água entra em ebulição e se

processa uma nova mudança de fase: a água trans
forma-se em vapor e, novamente, enquanto isto
acontece, a temperatura da água em ebulição não

se altera.

loo"c

- 2ooc

eolo + águr
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4 ¡ Se recolhermos o vapor dãgua a l00oC e con'

tinuarmos o fornecimento de calor, a sua tempera'

tura subirá. Entretanto, enquânto existir água, a

temperatura desta não se altera.

5 ¡ O gráfìco ao lado ilustra o fenômeno descrito aci-

ma. Nele estamos representando a variação de

temperatura da substância descrita no item I em

função do calor recebido.

tfcl

gelo + água

água + vapor Yapor

quantidade de calor-

11 r O geloa'-20"C, ao receber calor, (sofre; não sofrQ variação de temperatura. Sua energia interna (aumenta;

diminui; permanece constante) e a sua temperatura (aumenta; diminui; permanece constantQ.

* ***** * * *** *
sofre; aumenta; aumenta

12. A experiência descrita permite concluir que quando a substância H2O sofre mudança de estado, a sua tempera-

tura (varia; não varia). Este fenômeno é comum a todas as substâncias'

************
não varia

13 r Enquanto ocorre mudança de estado, a substância (pode; não pode) existir em dois estados distintos simulta'

neamente, à mesma Desta forma, podemos verificar gue na fusão a substância coexiste no

estado 

- 

e na vaporização, a substância coexiste no estado líquido e

************
pode; temperatura; lfquido; vapor

14 r A maioria das substânciæ apreænta mudança de estado em temperaturas bem determinadas, desde que sobre

elæ também exista uma pressão bem determinada. O aumento ou diminuição de pressão sobre uma substância

determina uma alteração na sua temperatura de mudança de estado. Em toda mudança de estado há variação

da energia intema da substância (com; sem) a variação de temperatura.

* ***********
sem

15 r Se tivésemos certa quantidade de vapor d'água a

l20oC e o resfriásemos até atingir a temperatura de

- 20"C, estarfamos (retirando; fornecendo calor)calor

da substância, e conseqüentemente, a sua energia

interna (estaria; não. estaria) diminuindo. Faça um

esboço da referida curva de resfriamento.

*** * **** ** * *
retirando; estaria

120

100

-20

t(ocl

O (calor retir¡do da subst)
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16 ¡ A quantidade de calor necessária para variar a energia interna de uma substância não depende apenas da te¡n-

peratura ou do estado em que se encontra a substância. Asim, para elevarmos a temperatura de 20 g de água de

OoC até l00oC devemos fornecer muito mais calor do que para elevar a ¡nesma massa de cobre ta¡nbérn dc OoC

até 100"C. Da mesma forma, se 20 g de cobre fosemlevadosde l0O'Caté 50oC, liberariamumaquantidade de

calor (maior quc; ¡ncnor que; igual a) 2O g dc água que tambérn fosse levada a l00oC até 50"C.

t***********

menor que

17 ¡ Se 200 g de água a 30oC fossem jogados sobre um grande bloco de gelo a 0"C, fundiria uma determinada quan-

tidade de gelo. Se tivéssemos lançado o dobro de água à mesma temperatura, a quantidade de gelo fundido
seria (maior; menor; a mesma). Logo, quanto maior a rnæsa de uma substância, maior é a quantidade de calor
que ela necessita receber ou fornecer para se obter uma variação de temperatura.

************
mÍuor

18 ¡ Um objeto terá mais energia interna quanto maior for sua massa e maior for sua temperatura, Dois pedaços de

alumfnio estão na mesma temperatura. O que tiver maior terá mais energia interna.

************
massa

19 I A energia inter¡ra de um objeto está associada à energia potencial e cinética das partículas que o compõenr.

Já a energia térmica está associada apenas à energia cinética das partículas. Portanto, quando um objeto recebe

ou cede calor, isto é devido à variação das energias individuais das partfculas que o compõem. A quantidade de

energia interna de unt objeto determina sua temperatura; a mesma quantidade de energia interna possuída por

diversos objetos não implica, entretanto, que eles estejam a uma ¡nesrna temperatura. Ao au¡nentarmos a te¡n-

peratura de uma substância suæ partfculas (ganharn; perdem) energia.

************
ganham

20 r Podemos concluir que a relação entre energia interna e temperatura é diferente para materiais distintos, depen-

dendo também da ¡nassa dos objetos. A absorção ou transmissão de calor pode. além de produzir mudança dc

estado físico da matéria, alterar sua

*******t****
temperatura

OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você verifique a sua fluência quanto ao entendi-

mento do assunto que acabou de estudar. Verifìcará que não é necessário mais que alguns minutos para isso. Se en-

contrar difìculdade em alguma questão, você poderá verificar a resposta exata voltando ao texto.

1¡Oqueécalor?

2 ¡ O que acontece com a energia interna de um corpo quando a sua temperatura aumenta? E quando di¡ninui?

3 I Quando uma substância absorve calor, sua temperatura se¡npre varia? Quando isto não ocorre?

4 I Quando está ocorrendo uma mudança de estado a substância não está nem recebendo nem cedendo calor?

5 I Quando a energia interna de um corpo varia e sua temperatura diminui, ele está recebendo ou fornecendo c¿lor?
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6 r Duas substânciæ às mesmas temperäturas e posuindo iguais massas Possue¡n necessariamente a mesma quantidade

de energia interna?

7 ¡ De que depende a energia interna armazenada num corpo?

g ¡ Imagine uma substância no estado sólido e forneça-lhe calor até transfor¡ná-la em vapor (mais tarde você verifìca'

rá que isto quase sentpre será possível) e esboce a correspondente curva t X Q. Enl seguida inragine a mesma subs-

tância no ponto ou temperatura que você a deixou e resfrie-a até o ponto de putida.

g ! Pode uma rnesma substância existir e¡n dois estados? Quando isto é possível?

10 I A pressão exerce alguma influência no ponto de temperatura de muda¡rça de estado?

11 ¡ Defìna: fusão, vaporização, liquefação e solidificação'

Após isso, você deve estar apto ParJ:

a. defìnir calor.

b. identifìcar as variações de energia interna de uma substância.

c. identifìcar, através de u¡n gráfìco t X Q, o que está ocorendo nas várias fases do processo de aquecintento

ou resfriamento da substância.

d. construi¡ curvas de aquecimento e de resliiamento.

B - MEDIDA DE OUANTIDADE DE CALOR

o UNIDADE DE MEDIDA DE CALOR: CALORIA

Embora não existam aparelhos capazes de medir diretamente o calor absorvido ou liberado por um objeto durante

um fenômeno qualquer, podenros medir os efeitos que a absorção ou liberação de calor produzem nu¡n dado objeto.

Assim, já constatamos que ao fornecer calor a uma substância esta poderá sofrer uma variação de temperatura ou so'

frer uma mudança de estado. Estudando a variação de temperatura que experimenta uma substâ¡rcia ao ceder ou

absorver calor, poderemos introduzir unidades de quantidade de calor e a partir daí realizarlnos ¡nedidas acerca da

transferência de calor de uma substância a outra. Quando uma cefta quantidade de calor provocù apenas variação de

temperatura de uma substância, ele recebe o nome especial de calor sensfvel. Se o calor fornecido a t¡ma sul¡stância

ou dela retirado produzir uma'mudança de estado físico, ele é chamado de calor latente. Ambos representam uma mes'

ma folna de energia, apenas os efeitos que eles produzem são distintos: um provoca uttta variação de temperatura e o

outro uma rnudança de estado físico.

1 r A água foi utilizada co¡no substâ¡rcia padrão para a definição de unidade de quantidade de calor' A unidade de

calor chama-se caloria (slmbolo: cal), e é defìnida como sendo a quantidade de 'calor necessária para elevar

1,0 g de água pura da temperatura de l4,5oC para l5,5oC, sob pressão normal. Logo, para eleva¡ 2.0 g de água

de l4,5oC para l5,5oC deve¡nos fonrecer

************
2,O

2 ¡ O comportamento térmico da água, entretanto, não é regular. Isto é, para se elevar a temperatura da água pura de

60oC para 6loC necessita-se uma quanticlade de calor que é ligeiramente diferente daquela ¡recesária paraelevá'

Ja de 14,5"C para l5,5oC. Entretanto, para propósitos práticos considera-se o comportamento térmico da água

conto unifonne, ou seja, admite-se que no intervalo de temperatura compreendido entre OoC e 100"C, 1,0 I
de água absorverá ou cederá 1,0 cal para cada intervalo de temperatura de l,OoC. Desta forma tem'se que' para

uma variação de 10"C de temperatura em qualquer intervalo compreendido entre OoC e l00oc, 1,0 g d'água

cal.

absorverá l0 cal, e 2O g de água, nas mesmas condições, absorverão

************
200

cal
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3 ¿ Um bloco de chumbo é lançado sobre 50 g de água aZ}'C e obserya-se que a água atinge a temperaturade
22oC. Podemos observar que o chumbo transferiu calor a água. Nestas condições, a âgua recebeu

cal, que foram cedidas pelo chumbo,

************
100

4 r 1,0 cal provoca uma variação de 
----oC 

em 1,0 g de água. 30 cal provocam uma variação de l5oC em
g de água

************
l,o; 2,0

5 r Utiliza-ie também a quilocaloria (sfmbolo: kcal) como unidade de calor, que é defìnida como ændo a quantida-
de de calor necessária para elevar 1,0 kg de água de l,0oC. Pela definição, podemos verifìcar que a cal é um
(múltiplo; submúrltiplo) da kcal. Entretanto, a kcal é uma unidade de calor muito grande paru a maioria das
transl'ormações que estudaremos, motivo pelo qual utiüzarcmos preferentemente a caloria.

************
subrnúltiplo

6 | 500 g de água estão inicialmente a 30oC. Sua temperatura se eleva para 31"C. A quantidade de calor recebida pela
águaé-calou
************
500; 0,50

kcal

7 ¡ Um objeto é jogado dentro de um recipiente contendo 200g de água inicialmentea23"C.Depois de certo tem-
po o sistema atinge o equilfbrio térmico a23,5"C. A quantidade de calor transferida paraaâguafoi 

- 

cal;
esta quantidade corresponde a um aumento de sua energia interna. A quantidade de calor cedida pelo objeto
foi ---- cal, que corresponde a (um aumento; uma diminuição) de sua energia interna.

************
100; 100; uma diminuição

8 ¡ Podemos observar que quando dois objetos trocant calor entre si, a quantidade de calor cedida por um é
(igual a; diferente da) quantidade de calor absorvida pelo outro.

************
igual a

9r Um objeto é jogado dentro de um væilhame contendo âguaa 40oC. Depois de certo tempo,osistemaentraem
equillbrio térmico à temperatura de 36oC. Sendo a mæsa de água igual a 400 g e considerando que as trocæ de
calor são realizadæ apenas entre o objeto e a âgua, a quantidade de calor (fornecida; recebida) pela água foi de

cal e a quantidade de calor pelo objeto foi de

************
fornecida; I 600; recebida; 1,6

kcal.

10 r Como o calor é uma forma de energia, qualquer unidade de energia pode ser utilizada como unidade de calor.
A caloria foi definida antes que os cientistas soubesem que o calor é uma forma de energia. Conhecendo este
fato, podemos medir calor em (joules; newtons; metros).

************
joules
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11 r

12t

A relação entre as unidades de calor e as unidades mecânicas de energia foi determinada experimentalmente

através da transformação de energia mecância em calor. Observou-se que cada 4 186 J de energia mecânica, quan'

do transformada inteiramente em calor, elevava 1,0 kg de água pura de l4,5oC para 15,5"C. Diantedestefatoe

lembrando a definição de caloria, conclui-se que:

I cal = 4,18ó J

lkcal=4186J
Deste modo, quando 4,186 J de energia mecânica são convertidos em calor, a temperatura de 1,0 g de {gua

se elevará de __=.-.--oC.
************
1,0

t cal = 4,186 J . l0 cal =-- . Se 20 g de água receberem 418,ó J de calor, sua temPeratura se elevará

de

************
41,8ó J; 5"C

13r I cal=4,186J.8,0g de águarecebemdeterminadaquantidade decaloresua temperaturaseelevade50".A

água recebeu cal ou J

************
400; I 674,4

14 ¡ I cal= 4,2 J (neste caso estamos apresentando uma simplificação do valor de I cal, ou seja, o valor em joules

está sendo apresentado com apenas 2 algarismos significativos, em vez de 4). A energia cinéiicâ de um objeto de

massa 8,4 kg animado de velocitlade de 100 m/s vale J

************
__t,
E"= à. m. v2 = 4,2 X 104 J

15 r ldem t4. Se o objeto penetrasse em l0 kg de ágrra e toda sua energia fosse transferida para ela, o aumento de

temperatura água seria de

** ** * ** *** **
4,2X lO4 ! = lOa cal = l0 kcal

I kcal aumenta I kg de ágva em.loC, logo l0 kcal aumenta l0 kg de água em l"C.

16r I cal=4,2 J. Quando l,0kgdeáguacaidaaltura de42m,admitindo-seainexistênciadeforçasderesistência

e que toda a energia mecânica seja utilizada para a variação da temperatura da ágrra, esta variação será de

(ConsidereS=l0N/kg).

** **** ******
Ep = m.g.h= 1,0. 10.42=420 J = 100 cal

logo, a água variará de 0,1"C sua temperatura.

OUESTÕES DE ESTUDO

1 r Calor é uma forma de energia (certo; errado).

2 r Defìna caloria.

3 r Def¡na quilocaloria. Qual a relação entre caloria e quilocaloria?

4 r Qual é a relação entre caloria e joule, e kcal e joule?

oc.
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5 r Onde a temperatura da água deverá ser maior: no topo de uma cachoeira ou embaixo, após ela ter sc cafdo tá

de cima?

6 r Quando um lfquido perde 600 joules de calor, sua energia interna aumenta ou diminui?

Após isso, você deve estar dpto para:

a. definir calor latente e calor sensível.

b. definir caloria e quilocaloria.

c. relacionar caloria com joule.

d. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Transforme: a) 5,0 kcal em calorias; b) 5,0 cal em kcal.

2 r Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 200 g de água de OoC até 100oC?

3 r Qundo t0 g de água a 50oC são levados para 30"C, qual é a diminuição de sua energia interna? Dê a resposta em
cal e joules.

4 r Em virtude do atrito, um objeto de mæsa 8,0 kg e velocidade 5,0 m/s disipa toda a sua energia cinética em calor.

Qual a quantidade de calor desenvolvida, em joules e calorias?

5 r Um objeto de massa 6,0 kg atinge 600 g de água com velocidade de 100 m/s. Se toda energia cinética do obje-
to for transformada em calor e transferida para a massa d'água, de quanto será o aumento de temperatura da
água?

6 r Um objeto com umâ energia de 4 186 J penetra em 800 g de água. Se toda a energia for absorvida pela água,
de quanto será sua temperatura fìnal sabendo.se que ela se encontrava a l8,0oC?

7 r 400 g de água sofrem uma variação de temperatura de 50oC.. Se todo o calor utilizado fosse transformado em
energia cinética e transferida para um objeto de 4,2 kg, qual seria sua velocidade?

RESPOSTAS

I r a) 5,0X 103 cd b) 5,0 X 10-3kcal
2¡ Q =29X tOacal

3 r 200 cal;837,2 J

4 ¡ Q = 100 J; =23,9 cal

SrAt=ll,goc
6¡ t=i9,25oc
7tv=200m/s.

sEçÃo 2 - cApActDADE TÉRM|CA DE UM CORPO E
CALOR ESPECÍFICO DE UMA SUBSTANCIA

Já vimos que quando temos gelo a OoC e sob pressão normal, se lhe for fornecido calor, ocorrerá fusão. A
quantidade de gelo fundido dependerá da quantidade de calor fornecida a ele. A 0"C o gelo coexiste com a água
também a, zero graus Celsius. Somente ocorrerá variação de temperatura após todo o gelo ter-se fundido. Na
solidifìcação, ocorre o contrário: a água a ooC, por um processo de retirada de calor, se transforma em gelo. O
fenômeno da fusão do gelo pode ser utilizado no cstudo das trocas de. calor. Assirrr, sabe¡r¡os quc sc dispuzermos
de gelo a 0"C e se lhe for fornecido calor por qualquer processo e após isto ainda tivermos gelo, podemos concluir
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que a tempefatura de equitÍbrio é de 0oC. Bvidentementc, estas propriedades são contu¡ts a praticamentc todas as

substâncias mas nos utilizaremos da substânci¡ H2O erir estado lfquido, sólido c vir¡ror, pcla lacrlidadc crn obtê'la

nestes três estados. Para ilustrarrnos, podemos citar o alutnínio, cujo ponto tle ftrsão ó dc 659,7oC c o ponto cle

evaporação à pressão atmosférica é de I 800"C. Nesta parte aborclarernos a ¡natéria quc softe variação de tcmperalura

guando recebe ou pertle calor.

I ¡ Tem-se objetos tle nrcsrlras rnâssAs, porénr fcitos tle nlatcriais distintos: ferro, cobrc, alun¡í¡litl, zinco' latão,

. granito, etc. Estes objetos são colocados dcntro tle unl rccipicrttc t¡uc contónl água cttt cbuliçño iì ¡xcssño

normal, para que toclos cles aclquiram a ¡ìrcs¡na ternpcratura. Após certo tcnlpo, intcrsos na água cm ebulição,

todos os corpos terão a temperatttra de oC.

************
100

2 r Os objetos citados acima sã'o retirados da ágra cnr ebutiçã<l e lançados sobre grartclcs blocos de gclo a OoC.

Utilizamos a expressão "grandes blocos de gelo" apenas ¡rara previnir o fattl de <¡ue o calor cedido por

qualquer dos objetos nâo ærá sufìcielrte para derreter t<¡tlo o gelo, e alénr do tttais, provocar uma variação

de temperatura na ág¡a resultante. Assim, após cert<l tenìpo os objctos entranì crtr cquilibrio térmico com o

gelo, tendo cada unr deles fun{i{o certa quantidade do ntcs¡uo. A tern¡rerattrra dc equilíbrio dos corpos

foi de-
**********t*
00c

3 r Observamos que as quantidades dc gelo fundido e, conseqiienternente, a quarìt¡dí¡de de á$ra resultaltte de

cada bloco não são iguais: o alu¡nínio funde ¡nais gelo quc o ferro, logo a quantidade de calor ceclida pelo

alunlfnio ao gelo foi (maior que; menor que; igual) à ceclida pelo bloco de fcrro, apcsar de ambos os objetos

possuirem ntesntas ¡nassas e terem sofrido a nìesrna variação de temperatura.

************
maior que

4 r Verifica-se que o ferro functe mais gelo que o cobre. Logo, quanto maior a quantidade dc gelo derretida

maior será a quantidade de

******.******
calor

cedida pelo corpo ao gelo

S r Apesar dos objetos possuirem massas iguais e ter havido a mesma variação de temperatttra, cada um delcs

liberou quantidades de calor (iguais; diferentes).

*********t**
difcrentes

6 r Sc os objetos fose¡n levados novamente e¡n contacto com a iigua em ebulição, eles receberiam calor (em

quantidade igual; em quantidade diferentd daquela cedida ao gelo. Isto nos leva a concluir que substâncias

diferentes absorvem ou libertam quantidades de calor diferentes, mesmo que apreselttern a mesma massa e

sofram a mesma variação de tenrperatura.

************
enr quantidade þal

Z r Com relação à experiência descrita nos itens I e 2, se a massa de cada objetO fosse dobrada, poderlamos prever

que a quantidade de gelo derretido por eles seria (a mesma; a metade; dobrada).
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************
dobrada

8 r Logo, a quantidade de calor cedida ou absorvida por um corpo numa transformação (depende; não depende)
de sua massa, alóm de depender da sua natureza. 100 g de feno inicialmente a 100"C devem fundir (maior;
nrenor; igual) quantidade de gelo que I 000 g de'ferro nas mesmas condições.

************
depcndc; menor

9 ¡ Se a temperatura dos objetos descritos no item I fosse de 50"C, após entrarem em equillbrio térmico com
o gelo, a quantidade de calor cedido para ele por esses objetos æria (a mesma; o dobro; a metade).

****** ******
a nretade

10 r A experiência descrita anteriormente nos permite generalizar o resultado para qualquer substância e defìnir
uma grandeza, caracterfstica do corpo, chamada capacidade térmica ou copacidade calorffica. Fisicamente,
ela significa a quantidade de calor que deve ser fornecida ao corpo para provocar um acréscimo de l,0oC
e¡n sua ternperatura.

(Capacidade térmica: slmboto C) = *. Onde Q é a quantidade de calor necesária para provocar uma

variação At na temperatura do corpo.
Utilizando para unidade de calor a cal e para variação de temperatura t, a unidade de capacidade calorffìca
será

** * ***** ** * *
caVoC

11 I C = Q/At. O corpo de alumínio na experiência descrita no item I forneceu uma quantidade de calor Q
(maior gt¡e; menor que; igual) a fornecida pelo ferro. Logo, sua capacidadc calorífìca é (maior que; rnenor
que; igual) a do objeto de t'erro.

************
maior que; rnaior que

12 t C = * . Unr objeto ao sofrer uma variação de tenrperatura de 4,0oC para 8,0oC absorveu uma quantidade
decalorQ=60cal.Acapacidadetérmicadesseobjetovale:C=cal/"C.

************

^46060'=m= õ¡-+;õ'=46-=t)

13 r C = 15cal/oC. Isto sþifica que para elevar ou abaixar de l,OoC a temperatura dese objeto devemos fomecer
ou retirar cal.

************
l5

14 I c = lScal/oc. 300cal provocam nesse corpo uma variação de temperatura Ât =

************
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lS ¡ Um recipiente de cobre encontra-se a 2O"C. Recebe 100 g de água inicialmente a 30"C' Ao fim de certo tempo

o sistema entra em equillbrio térmico â temperatura de 25oC. Admitindo as trocas de calor apenas entre o

recipiente e a água, podemos afìrmar que a ágra cedeu

absorveu

************
500; 500 cal

16 r ltem 15. A capacidade térmica do recipiente vale C =

************

c = -Q-= =50td= - 
Soo-cal 

= loocaU"c" - 
^t 

- 
3ooc - 2soc s,ooc

cal e o reciPientc

lZ r C = $. Um corpoencontra-se inicialmente a40"C. Sabentlo que a suacapacidade ténnicavale C = l0cal/"C,

quat ærá a sua temperatura fìnal quando perder 80 cal? tf = 

-oC.

************ ,

O, = å= iffi = -8,0oC. Co¡no Àt = tr - ti, temos

tf = At + ti = -8,0oC + 40oC = 32"C (o sinat (-) para variação de tcmperatura foi utilizado para indicar

que a substância cedeu calor e não absorveu, ou seja, a temF)ratura final t¡ ó nlcnor que a tcmperatura

inicial t¡).

18 ¡ Q = C. At. A quantidade de calor nccessária para

produzir urna variação de tempcrattlra At nullla

deter¡ninada substância é (dirctanrcnte; inversalnente)

proporcional à sua capacidade térnlica.

****** ******
diretarnentc

19 r Un¡a fonte térntica fornecia calor a u¡n determinado

corpo, a uma taxa constänte. O gráfìco t X Qé dado

ao lado. Inicial¡nentc, a temperatura do corpo era

de

l"cl

20 o

50 100 150 200 (cal)

************
20"c

20 ¡ Itenr 18. Para passar de 20"C para 80oC o corpo (absorveu; cedcu) cal. Pelo gráfìco, podemos

ver que a capacidade térmica é numericamcnte igual a declividade da reta que corresPonde a uma variagão de

temperatura. Nessas condições C =- cal/oC.

************
absorveu; 150; 2,5

21 r Item 18. Ao atingir a temperatura de 80oC, a substância (continua; não continua) a receber calor. Entretanlo,

sua temperatura (perrnanece; não permanece) constantc. Ao atingir 80oC a substância (sofre; não sofre)

mudança de estado. A capacidade térmica (é; não é) defìnida para utna substância que está sofrendo mudança

de estado.

**r*******.**

continua; permanece; sofre, não é
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23. A capacidade tér¡nica dos 5009 dc água ó C =

************
500 cal/oC

22r Q = C.At. 5009 de água a l00oC são lançados sobro u¡n bloco de gelo e oequilíbrio térmico se faz a0"C.
A quantidade de calor cedida ao gelo é

************
5,0 x 104

cal.

a

^t

24 r Se dobrásse¡nos a quantidade de água do itern 22(lO0Og), a quantidade de calor liberada até a água atingir

o equilíbrio térmico corn o gelo seria evidentemente dobrada. Logo, podemos concluir que a capacidade

térnlica de um corpo (depende; nâo depende) da lnassa do corpo.

************
depende

25¡ Q=C.At. Se dividirmos a capacidade térmica (C) pela correspondente massa do corpo, terenros: ,=*,
oltdc c é unra constante que depende da natureza da substância e denomina-se calor especffico da substância.

Da defìnição de calor específìco, podemos escrever que C =

************
m.c

(em funçâo dc c e m)

26r Q = C.At (l) c C = m.c (2) Substituindo (2) em (l) teremos

(ern função de m, c e At).Q=
*******t****.
¡rr. c. Ât

27. Q = nt.c.At. Bsta exprcssão relaciona a quantidade de calor Q responsável gcla variação dc temperaturaAt

dc uma substância dc nlassa m e calor específìco c. Tal expressão (é; nâo é) aplicávcl para u¡na substância

que se encontra em mrrdança dc fase, uma vez que nessas circunstâncias (ocorre; não ocorre) variação de

temperatura.

' ******i*****

não é; não ocorrc

28 I Q = fit. c. At. Isolando o valor de c, teremos: c =

************
a

m. Àt

29t . = #¡t. Considerando Q em cal, m enr gramas e At enr 
oC, 

substitr¡a na exprcssã'o qr¡e nos dá o calor

específìco e deter¡nine as unidades do calor especÍfìco: (unidade de c) =

**t*********

caVg"C

A tabela seguirttc indica os calorcs cspecíficos de alguntas substâncias. Devc-se rcssaltar que tais valores podem

variar, dependendo das condiçõcs sob as quais se fornece calor. Enl condições normais de pressão, os valores dados
abaixo podem ser considerados constantes para os i¡ltervalos de tcmperaturas considerados. Fora destes intervalos,
as discrepâncias são sensíveis. utilize a tabela abaixo para a solução de questões.
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Ág,r"

Alumfnio
Ábool etflico
Amõnia

Bonacha

Chumbo

Cob¡e

Ferro

Gelo

I¿tão
Madei¡a

Mercrlrio

Vid¡o

Vapor dnágua

1,0

a2'9
0,548

1,126

018
0,031

0,093

0,110

0,55

0,094

0,42

0,033

420
oA2t

0a100
15 a 185

0

20

20 a 100

04100
0a100
0a100

-20a0
t5al@

0

0a100
19 a 100

100 a 120

Substtucia
tomperahrra

oc
Calor especffìco

(c¡/g.c)

g' r Q¡al a quantidade dé calor necesá¡ia para elevar 500 g de cobre de OoC para IOO'Cf q =

************
e = m.c.Àt = (500d(0,093caVg9(100"C - OoC) = 4650cal ou 4,650kcal

31 ¡ 660 cal são fornecldæ a 60 g de gelo a -2O"C. Admitindo que todo calor seja absorvido pelo gelo, sua

temperatura final será t¡ =

************
Q = m.c.Àt ou 660 - (609)(0,55cat/g"C)[t¡-(-20'C)¡ =

= 660cal = (330caV9(rf+20oC) = (330.t¡cal) + 660cal
J. t¡ = Qoç

æ r Q = rl. c. At. 420 J de eneryia são fornecidos a uma corta massa de latlo. Absorvendo esta energia sob a

forma de calor o latão passa da temperatura de 20oC para ?OoC. A masa do latão vale:

J¡I = g (Considere I cal - 42Ð.

************
Q= m.c.At.Como 42OI = lO0cal, temos que: 100 = m-(0,094)(50). Resolvendo, ternos m=2lg

3 r Quando duas substâncias trocam calor entre si, a quantidade de calor perdida por uma delas é exatqmonte

rgual à quantidade de calor recebida pela outra. Este fato ilustra o prlncfpio geral da conærvação da energia:

não podemos criar ou fazer desaparecer energia, apenas transformá-la. Assim, colocando-æ 50 g de água a

60oC num vaso de ferro inicialmente a 20"C, obtém+e o equilfbrio térmico a 40oC. A ágrra perdeu

Q= cal, que foi ganho pelo vaso de feuo.

************
e = m. c. At - (50 g) (1,0 caVg"C) (40oC - 60oC) = -t 000 cal. O sinal (-)
índica apenæ que a ágra cedeu calor.
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Iæia e obærve atentamente o quadro abaixo. Ele se refere aos itens 34 a 4l

QUADRO I

I r A fìgura ao lado ilustra um modelo bastante

simplifìcado de um aparelho chamado calorf-

metro, que se destina ao estudo do calor

espccífìco de substâncias e as trocas de calor

em geral. Ele consta essencialmente de um

recipiente de vidro que contém uma determi

nada quantidade de um lfquido conhecido:

água por exemplo; um agitador e um termô-

metro para o registro de temperaturas.

2 ) O recipiente de vidro, que é chamado de vaso

calori¡nétrico, é colocado sobre material iso-

lante (cortiça, isopor) no interior de uma caixa

feita de material também isolante. Estes cui-

dados são necessários para se tornar mínimas

as perdas de calor para o exterior,

35 r A água contida no vaso calorimétrico absorveu

************

agitador 

-

t€rmômatro

vaso c¿lorimótrico subsÎôncias
isolsntes

cal.

3 r Com um calorímetro pode-se determinar o calor específico de sólidos e lfquidos e realizar outros

experimentos. Para se utilizar u¡n calorímetro deve-se primeiramcnte determinar sua capacidade

térmica, ou s€ja, quantas calorias ele absorve ou cede (todo o conjunto, exceto a âgua no seu

interior) para cada grau de temperatura que aumenta ou diminui.

34 r Va¡nos estudar uma forma para se determinar a capacidade térmica de unr calorfmetro e, determinado esse

valor, podemos utilizá-lo para a determinação de calores especffìcos de substâncias. Suponhamos quc o vaso

calorimétrico contenha 100 g de água inicialntente a 20oC, Misturando-se no vaso 50 g de água a 60oC

observa-se que o equilíbrio térmico estabelece-se em 32,5"C. Nestas condições, os 50 g de água inicialmente

a 60oC cederam à água contida no interior do vaso calorimétrico e ao próprio calorfmetro uma quantidade

de calor igual a Q =

************
Q = m. c. Ât = 50. 1,0(32,5 - 60) = -1375 cal

Q = m . c. At = 100. 1,0. (32,5 - 20) = 1250 cal

36 I A água quente cedeu_ cal. A ásua contida no vaso calorimétrico absorveu

cal'cal. Logo, o calorlmetro em si absorveu

************
1375; 1250; 125

17 t O calorfmetro absorveu 125 cal quando a variação de temperatura sofrida pelo mesmo foi de

lngo, lembrandoqueacapacidadetérmicadeumcorpoédefìnidaporC=f,,rcapacidadetérmica
deste calorlmetro vale C =

************
12,5; l0 cal/oC
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38 ¡ C = l0cal/oC.Isto signifìca que para cada variação de l,OoC o calorlmetro absorve ou cede- cal.

cal.Se a variação de temperatura fosse de 20"C para 50oC, o calorfmetro absorveria

************
l0; 300

30 r Agora podemos estabelecer uma relação, utilizando a capacidade térmica do calorfmetro, para o estudo de

trocas de calor entre substâncias. Seja um calorfmetro de capacidade térmica C, possuindo uma massa de

águam.SeforfornecidaouretiradaumaquantidadedecalorQdocalqrfmetroteremos:Q=m.c.At+C.At.
Considere que o calorlmetro em estudo contém l00g de âgua à temperatura de 25oC. Um corpo metálico

à temperatura de 55oC e de 200 g é lançado no interior do calorímetro e verifìca-se que o equilfbrio térmico

estabelece.sea30oC.Determineocalorespecffìcodestasubstância:c=

************
Chamando:

Qs = calor cedido pelo sólido = mscsAt5;

QC = calor absorvido pelo calorfmetro = C. Atç¡st¡rgt.;
Qn = calor absorvido pela água do calorim. - m¡ c¿ At..¡or¡¡,
teremos: Qs = QC + Qa. Substituindo os valores:

m.cr^t" = CAt+mA c4.at ou 200.(55-30)c. = 10(30 -25)+ 100.1,0.(30-25)
5000'c. = 500 .'. cs = 0,1t cal/goC

¿10 ¡ Nunr calorímetro de capacidade térmica C = 8,0 cal/oC e contendo 100 g de água inicialmente a 20"C, é

colocado l00g de um líquido à temperatura de 94oC. O equilfbrio térnrico estabelece-se a 40oC. O calor

específìco do llquido vale: ct =

************
0,40 cal/goC

41 I Tem-se um calorfmetro com 200g de água no seu interior à temperatura de l0oC. Colocam-se no seu interior
l40g de água a l00oC e obté¡n-æ o equillbrio a 45oC. A capacidade térmica do calorfmetro vale;

c= call"C.

************
20

OUESTÕES DE ESTUDO

I ¡ Defina capacidade térmica de um corpo.

2 ¡ Qual a unidade de capacidade térmica?

3 ¡ Qual é a relação matemática que nos permite calcular a capacidade térmica de um corpo?

4 r De que depende a capacidade térmica de uma substância?

5 r O que é calor especffìco de uma substância?

6 I Se duas substâncias distintas, de iguais massas e estando ambas à mesma temperatura, receberem iguais

quantidades de calor, qual sofrerá maior variação de temperatura?

7 r Sempre que uma substância recebe ou cede calor, sua temperatura varia?

I r Qual a expresão matemática que relaciona o calor recebido ou cedido por uma substância, com sua massa,

calor especffico e variação de temperatura?

I r Quando uma substância experimenta uma diminuição de temperatura, ela cede or¡ recebe calor?

t9. O que é um calorímetro? Quais seus elementos essenciais?

11 ¡ O que signifìòa a expresão: "4 capacidade térmica de um calorf¡netro vale l5cal/oC"?
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Após isso, você deve estar apto para:

a. definir capacidade térmica.

b. relaciona¡ calor especlfico com capacidade térmica

c. descrever os componentes de um calotfmetro.

d. definir as trocas de'calor em um calorímetro.

e. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

1 r Qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 500 g de chumbo de 0"C a l00oC?

2 r Tem-se 200 g de ferro à temperatura de 100"C. Qual será sua temperatura, quando dele forem retiradas

1760 calorias?

3 r Os gráfìcos abaixo ilustram as variações de temperatura que experimentam 2O g de dt¡as substâncias em função

do calor absorvido (a) e cedido (b). Determine os calores especflìcos das substâncias.

4 ¡ Tem-se um recipiente metrilico contendo l20g de água à temperatura de 20oC. Coloca-se neste recipiente

80 g de água à temperatura de 5OoC e observa-æ o equilfbrio térmico à temperatura de 30"C. Admitindose
que as trocas de calor se deem somente entre o recipiente e os llquidos, determine a capacidade térmica

do recipiente metálico.

5 ¡ Coloca-se 100 g de água à temperatura de 40"C num

copo de vidro de massa 50 g e temperatura 20oC.

Admitindo-se as trocas de calor apenas entre o vidro

e a água, qual a temperatura de equilfbrio?

6 n Uma substância de 100 g de massa está cedendo

calor conforme ilustra o diagrama ao lado.'Determine

a capacidade térmica da substância e o calor espe-

cffi'co da mesma.

7 r Qual a variação de temperatura que experimentam

2Og de mercúrio quando recebe 42J de calor't

Considere I cal = 4,2 J.

8 r Um pedaço de gelo é colocado num calorfmetro de capacidade térmica igual a l2caV"C e que contém 1009

de água a 20"C. Após certo tempo tem-se apenas água no calorlmetro, com o sistema em equilfbrio térm[co

a soC. Qual foi a quantidade de calor cedida pelo calorfmetro e a água cortida no seu interior para o sistema

atingir a temperatura de 5oC?

9 I Determine a quantidade de calor gue se deve fornecer a 20 g de uma substância de calor especffìco igual a

0,15 cal/g'C para que sua temperatura pí¡sse de lloC para 51"C.

10 ¡ Deternúne o calor específico do gelo, saberrdo que unr pedaço dele de 40g ao receber 924J de calor varia

sua temperatura de -20"C para -10"C. Considere I cal = 4,21.
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RESPOSTAS

1 ¡ Q = l550cal

4rC=¿OcaUoC

6r C = l0cal/oC; c = O,lOcal/goC

8¡ Q= l680cal

2. tÍ = 20oC

5r tf o38,2oc

3¡ a)c=o,lcal/g'C
b)c=0,015cal/g"C

7r^t=ls,lsoC
10r c=0,55ca!/goC

-2ooc

ooc

sEçÃo 3 - MUDANçAS DE ESTADO

A - CALOR E MUDANçA DE ESTADO

. CALOR LATENTE DE FUSÃO E SOLIDIFICAçÃO
. CALOR LATENTE DE VAPORIZAçÃO E CONDENSAçÃO

o suBLtMAçÃO

Já sabemos que os corpos são constitufdos de partfculas chamadas átomos. De acordo com o tipo de agtegação

ou reunião das partículas, as substâncias podem se apresentar em três estados: sólido, lfquido e gasoso. Entretanto,

através óas trocas de calor, uma substância pode passar de um estado para outro, e já'vimos que quando se processa

uma mudança de estado a temperatura permanece constante, se não variarmos a pressão sobre ela. Dada a importância

do conhecimento das transformações que uma substância pode passar, analisaremos nesta parte as mudanças de estado

de uma substância.

I r Quando uma substância recebe calor, caso não haja mudança de estado, sua temperatura cresce. Quando ocorre

uma mudança de estado, a temperatura do corpo (varia; permanece constante), mesmo que se esteja fornecendo

ou retirando calor da substância.

************
permanece constante

læia e observe atentamente o Quadro l. Ele se refere aos itens 2 a 36

QUADRO I

9rQ=l2Ocal

I ¡ Consideremos o sistema representado ao lado:

um recipiente contendo gelo a -2OoC, sendo a

pressão ambiente normal. Um termômetro registra

a temperatura.

2 ¡ 'Uma fonte de calor (chama) passa a fornecer

calor ao gelo e sua temperatura cresce até atingir

0oC. Nesta temperatura, embora o gelo continue a

absorver calor, esta não sofre variação pois está

ocorrendo mudança de estado ou fase (fusão).

3 r Após a fusão, nota-se que se a fonte continuar a

fornecer calor, a temperatura recomeça a subir.

Tal fenômeno continuará até a água atingir 100"C.

Nesta temperatura a ágtra entrará em ebulição

e se processa uma nova mudança de estado: a água

transforma-se em vaþor d'ágta e, novamente,

enquanto isto ocorre, a temperatura da água em

ebulição não se altera.

loooc

27?



4 ¡ Se recolhermos o vapor d'água a l00oC e continuarmos o fomecimento de calor, a sua temperatura
subirá. Bntretanto, enquanto existir água, a temperatura não se alte¡a.

5l O grffico abaixo ilustra o fonômeno descrito anteriormente. Nele estamos representando a vuiação
de temperatu¡a da zubstfurcia descrita (frzo) em fungão do calor recebido.
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2t O gelo, inicialmente a -?-OoC, ao receber calo¡ (sofre; não sofre) variação de temperatura. Sua ener$a interna
(aumenta; diminui; pernanece constantQ.

************
sofre; aumenta

3 ¡ Quando a substânda atinge a temperatura de OoC, ela sofre mudança de estado. Enquanto ocorre a mudança
de estado (fusflo) a substância absorve calo¡ e sua temperatura (varia; não varia).

************
não ra¡ia

Durante a fr¡são a substância absorve uma certa quantidade de calor para se transformar em ágra à mesma
tem[,efstura (0"O. Se a mesma $¡antidade de 'água so transfor¡nasse norramente em gelo t¿mbém a goC

(solidifìcação), a substância libertaria a dresma quantidade de calor utilizada para fundfJa. Na fusão a energia
interna da substância (aumenta; diminui; peünanece constante), ao passo qu€ na solidificação a energia interna
desubstância-.
************
aumenta; diminui

Ambos os fenômenos - fusão o solidifÏcaçlo - se processam (com; som) variação de temperatura.

************
sem

Item 5. No intewalo abefo entre o fìm da fusão e o início da ebulição, a substância (absowe; cede) calor,
e a sua temperah¡ra (varia; não varia). Nese intervalo a substância apresenta-se em estado-.
*************

absone; varia, llçrido

4.

5¡

6r
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7 . A água, quando atinge a temperatura de l00oC, à pressão normal, novamente sofre mudança de estado, or¡ seja'

transforma-se em

************
vapor d'água

. Tal fenômeno é conhecido pelo nome de vaporizaçã<t'

8¡ vaporização consiste no fenômeno segundo o qual um lfquido transforma'se em vapor' Quando este fenômeno

é acompanhado de formação tumultuosa de bolhas, recebe o nome particular de ebulição' Ao falarmos em

vaporização, estaremos nos referindo ao ponto em que um líquido entre em ebulição' Evidentemente' mesmo à

temperatura ambiente, um tfquido transforma-se em vapor d'água pela absorção de calor'Quando colocamos

uma roupa molhada num varal e após certo tempo ela está seca, o llquido transformou'se em vapor d'água

(entrando; não entrando) em ebulição.

***i********
não entrando

g r euando vapor. se transforma em llquido, temos o fenômeno da liquefa$o ou condensaÉo' Através da vapori'

zação, a substância absorve calor e sua energia interna

condensação ou liquefação a substância (cede; absorve) calor e sua energia interna

************
aumenta; cede; diminui

10 r A experiência descrita permite concluir que quando a substância H2O sofre mudança de estado sua temperatura

(varia;nãovaria).Estefenômenoécomumàmaioriadassubstâncias.

************
não varia

11 r Enquanto ocorre uma mudança de estado, a substância (pode; não pode) existir

Desta forma, podemos verificar que na fusão a substância coexiste no estado líquido e

e na vaporização a substância coexiste no estado llquido e de -

*rt**********
pode; sólido; vapor

12. 
^ 

fìgura ao lado representa uma curva de aqueci-

mento de uma determinada substância' Ela se encon-

tra inicialmente ern estado sólido' O diagrama indica

que a substância sofreu (uma; duas; nenhuma) mu'

dança(s) de estado. Vamos utilizar para representar

cada trecho do diagrama, a seguinte convenção, para

indicar o estado físico da substância:

S = sólido

L = lfquido

V = vapor

************
duas (fusão e liquefação)

em dois estados distintos.

t (oCl

v

+

o
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V+L

s

L

r locl

V

L+S

o

************
cedendo; sólido

14 rrA maioria das substâncias aPresenta mudança de estado em temperaturas bem determinadas, desde que sobre
elas também exista uma presião bem deterrninada. O aumento ou diminuição da pressão sobre uma substância
determina uma alteração na sua temperatura de muclança de estado. Em toda mudança de estado há variação
da energia interna da substância (com; sem) variação de temperatura.

************
sem

15 r Experiências ctridadosas indicam que sempre que fundirmos l,0g de gelo a goC transformandoo em

13 r A figura ao lado representa uma curva típica de

resfriamento de uma substância que se encontrava
inicialmente no estado de vapor. Neste caso, a

substância está (recebendo; cedendo) calor. As letras
representam a. mesma convenção . adotada acima.

O estado fìnal'da substância é (sólido; lfquido; gaso-

so).

também em a 0"C, tlevemos

água a OoC em gelo tarnbém

******* *****
80

latente de solidificação; L,, = ç¿6t
Pelo que já vimos k = L, € Lu =

************
L; liquefação; L"

latente de vaporização e

água
fornecer ao gelo 80 cal. Já na solidifìcação, ou seja, na transfornração.de 1,0 g de
a OoC, devemos retirar da água

18 r ¡ letra utilizada para representar o calor latente de mudança de cstado é 

---um fndice que indica o tipo de mudança de fase que se está processando: k = calor latente

. É comum utilizar
de fusifo; Ls = calor

cal.

16 I 80 cal são necessárias para transformar unì grama de gelo a 0o em--- també¡n a goC.
Esta quantidade é chamada cle cator latente de mudança de estado (fusão) e costu¡na-se representáJa pela letra L.

17 r Para se transforrnar l,0g de água a 100"C em vapor d'água também a 100"C, necessitamos fornecer cerca de
539 cal para que tal transformação se proccsse. Neste caso chamamos esta quantidade de calor latente de
vaporização. Fstá ciaro que para urna mesma substância, seu calor latente de liquefação é (igual; diferente) do
cdlor latente de solidifìcação, e da mesma forma, o calor latente de vaporização é _
ao calor latente de condensação ou liquefação. Num caso a substância absorve e no outro ela libera a quantidade
de calor, que dependerá dc sua massa e de sua natureza.

* ***********
igual; igpal

finalmente, Le = calor latente de

para uma mesma substância.
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19 ¡ 539 cal são necessárias para transformar l,0g de água a 100"C em vapor d'água também a l00"C' Destaforma

Lv= CAUE.

************
s39

20 r Mantida constante a pressão, cada substância sofre mudança de estado em temperaturas bem determinadas'

Já virnos que enquanto se processa a mudança cle estado a temperatura (varia; não varia). Cada substância

necessita de uma quantidade bem determinada de calorias'para passar de um estado a outro' sem variação de

temp€ratura. Vimos que para transformar 1,0g de gelo a OoC em água.também a 0"C necessitamos fornecer ao

gelo cal e, se a massa de gelo fosse de 2,0 g' necessitarlamos de 
-_-=-

*******'*****
não varia;80; 160

21 I Quando uma determinada substância sofre uma mudança de estado, ela absorve ou cede uma quantidade de

calor Q que depende da massa m da substância a ser transformada e do calor latente L dessa substância. Pode-

remos exprimir esta relação por: Q = ¡1t . L. Sendo Q dado em calorias e m em gramas, podemos exprimir as

unidades de calor latente L = *, que são

************
callg

nl . L. Quantas calorias são necessárias para tralrsformar l0 g de gelo a 0"C em água também a OoC?

. O calor latente de fusão do gelo vale L¡ = 80 cal/g'

Q=m.þ logo, Lr =* = +F = 26ca1s

25 ¡ Q = m . L. Pela tabela do item 27, o calor latentc de fusão do cobre é Urna peça de cobre e¡r-

contra-se no seu ponto de fusão. Calcule a ntassa de cobre que scrá fundida com 980 calorias.

m=

cal

22ÂQ=
Q=

************
Q = m . L¡ = (10 e)(80 cal/e) = 800 cal

23 ¡ e = m. L. Sendo o calor latente de vaporização d'iígrra cerca de 539callg, devemos fornecer a l0g de água

a l00oC para transformá-la em vapor d'água, também a l00oC, uma quantidade de calor Q =

************
Q = m. ç = (l0e)(539 cal/g) = 5 390 cal

24. O ponto de fusão da prata é 960,8"C. Qual é o calor latente de fusão da prata, sabendo-se 260cal fornecidosa

l0 g da mesrna em estado sólirlo no seu ponto de fusão transformam-na inteira¡nente em líquido, também a

960,80c? L¡ =

************

*********i***

a= geo."l 
=20s.24,9; Q = m' tt = rr 49 calls
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26 r O diagrama ao lado ilustra uma curva de aquecimento.

A substância está absorvendo calor e poæui massa

m = l0 g. Determine os calores específìcos da subs-

tância nos estados lfquidos e sólido e os calores

latentes de fusão e vaporizaçäo

r (ocl

110
L+V

L

80
L

s

20

o
(call

C5

L¡
cç

h

cal/goC

callg
callg"C

callg

************

es = ns.. crat + * = * = mffi = #$ = 020cal/s.c;

Qr=m.I+ a 3oo-l2o=lScavg;Lf =fñ- = JõE-
analogamentor ctr = 0,50; I* = 25

27 t 9¿ os nomes das seguintes mudanças de estados:

204
2520

32',t,1
I 150
1600
207

70,6

565

540

420

u,g
94

108,¡
49

?,89
s,47
2,92

27,2
26
4t

80
23

78,5
246?
-33,35

2s95
3000
1744
356,58

?827
22t2
5927
100

907

-u0
660,2
-77,7

r083
1535
327,5
-38,87

t769
960,8

3410

0
4t9,4

Álcool etllico
Alumfnio
Amônia líquida
Cobre
Ferro
Chumbo
Me¡cúrio
Platina
Prata
Tungstônio
,{gua
Gclo
Zinco

Calor de
vaporização

Lr(caUg)

Calor dc
fusão

Lf(cal/c)

Ponto de
ebuliçâo

oc

Ponto de
fusão

oc
Substâncias

sólido -+ lfquido = vâpor 

-+ 
líquido =

líquido 
-+ 

sólido =lfquido 
-+ 

vâpor =

************
liquefação ; vaporização ; liquefação ou condensação ; solidifìcação

A tabela abaixo indica o ponto de fusâ'o, ebulição e os calores latcntes de fusão e vaporização para várias
substâncias. Utilize-as na solução de problemas:

28 ¡ Q = m'L. O álcool etllico, à pressão normal, entra em ebuliçãoàtemperaturade-.Nesta
temperatura, 1,0 g de álcool absorve cal para se transformar em vapor, també¡n a 7g,loC.
************
78,5"C;2M

29lopontodefusãodoálcooletllicoécercade-;portanto,àtemperaturade-20"Ceà
pressão normat, o álcool encontra-se no estado (sólido; líquido; vapor); para fundir 2,0 g de rilcool no scu ponto
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************
- I l0"C; lfçido; 49,8

30 r A observação da tabeta acima nos indica que os calores de fusão são bem (maiores; menores) que os de vapori'

zação, para uma mesma substância.

*********** *
menores

3l r euando comparados com os calores especffìcos, verificamos que os calores latentes de mudança de estado são

bem maiores. Isto significa que para provocar uma mudança estado numa substância é necessário uma quantidade

(grande; pequena) de energia sob a forma de calor. Esta energia provoca uma variação (de temperatura; da

energia interna) da substância.

* **** * *** * **
grande; da energia interna

32 ¡ Uma transformação não muito comum de ser observada é a passagem de uma substância do estado sólido

diretamente para o de vapor, sem passar pelo estado liquido. Tal fenômeno tem o nome de sublimação'

O exemplo mais conhecido deste fenômeno é a passagem para vapor do chamado "gelo seco" (dióxido de

carbono - COz). O dióxido de carbono à temperatura ambiente sublima-se, ou seja, passa diretamente do estado

sôlido para o de

************
vaPor

3¡' ¡ A passagem direta de um sólido Para o estado de vapor recebe o nome de

Todo corpo pode apresentar o fenômeno da sublimação, bastando Para tanto variarmos a sua temperatura e a

pressão sobre ele. Em particular, sólidos como ferro, cobre, gelo, para aPresentarem o fenômeno da sublimação'

devem estar sujeitos a pressões reduzidfssimas.

************
sublimação

34 r Da mesma forma que na fusão e vaporização e nos fenômenos inversos - solidificação e condensação - uma

substância subtima-se a uma temperatura e pressão bem deter¡ninada, e para tanto absorve uma quantidade de

calor bem determinada. Esta quantidade chama-se calor latente de sublimação c corresponde a quantidade de

calor necessária para 1.0 g desta substância passar do estado sólido para o de--.--.---_- e vice'versa'

************
vapor

3s r O diagrama abaixo indica as possívcis nrudanças de estado de uma substância. As setas indicam o sentido da

mudança de estado. O estudo das transfonnações possíveis de serem realizadas Por uma substância mostra qr¡e

somente isto é possivel se a substância rcceber ou ccdcr

sóuloc uísuloo
solid

a¿¿

f!¡AS¡CIg¡C'

fu¡ão
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36 o Durante uma mudança de estado, a substância podc coexistir em dois estados. Sc não houver trocas de calor com
o meio externo, um recipiente contendo água e gelo a OoC assim permanccerá indefìnidamentc. Para alterarmos
esta situação dcveremos retirar ou fornecer

**** ********
calor

3 ¡ Mantida a pressão constante, uma substância apre-

senta variação de temperatura durante uma mudança

de estado?

4 r O gráfìco ao lado indica uma curva de resfriamento
para uma substância. Durante o fenômeno, ocorreu
mudança de estado?

5 r Dado o diagrama ao lado, podemos concluir que

ocorreu mudança de estado?

6 r Quando uma substância se condensa, ela absorve ou
cede calor?

7 r Oual a expressão que relaciona a quantidade dc calor
cedida ou absorvida por uma substância, sua massa

c o correspondente calor latente?

3 r Qual é a unidade de calor latente?

g I Qual é maior para uma mesnla substância, seu calor
latente de fusão ou de vaporizaçÃo'!

1g I Se aumentarmos a intensidade da chama que alimenta

água em ebulição, a temperatura aumenta?

ao sistema.

OUESTÕES DE ESTUDO

1 I Como é chamado: a) a passagem de uma substância do estado sólido para o de líquido? b) llquido para vapor?
c) vapor para lfquido? d) sólido para vapor? e) lfquido para sólido?

2. Ê possível a uma substância mudar de estado sem absorver ou ceder calor?

t PCI

o

r (ocl

(¡

11 I Das substâncias abaixo, indique por (S) as sólidas, por (L) as líquidas e por (V) as que se encontram no
estado de vapor: (considere a pressão normal).

a) gelo a -l0oC c) mercúrio a -30oC e) alumínio a 1800"C
b) ferro a I 700'C d) chumbo a 300oC f) zinco a 907oC

Após isso, você deve estar apto para:

a. identificar pelo nonrc as mudanças de estado..

b. relacionar calor cedido ou absorvido por uma substância durante a mudança de estado.
c. representar grafìcamente as mudanças de estado.

d. deduzir a expressão Q = ln. c . Ât.
e. defìnir a unidade de ¡nedida de calor latente.
f. resolver problernas propostos.
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PROBLEMAS A RESOLVER

1r Determine a quantidade de calor necesMria para transformar 20 gramas de gelo a -5oC até'âgua a l00oC'

Calor especffìco do gelo: cs = 0'55 callg"C.

2 ¡ euantas calorias são necessárias fornecer a um bloco de I kg de ferro a 3 000'C para transformá-lo em vapor

também a 3 @0"C?

3 ¡ O gráfìco ao lado ilustra as transformações sofridas

por 5,0 g de uma determinada substância que se

encontra inicialmente no estado sólido' Determine:

a) o calor especffìco da substância no estado sólido

e líquido;
b) o calor latente de fusão.

4 I Quantos g¡amas de água a 20"C são necessários para

fundir 200 g de gelo, permanecendo o sistema em

equilfbrio a 0"C?

5 r l0 g de gelo são misturados num calorlmetro de

capacidade térmica igual a l0 cal/"C e que contém

l00g de água a 20'C' Qual é a temperatura de

equilíbrio?

6 ¡ O gráfico ao lado ilustra uma curva de resfriamento

de uma substância. Determinar, sabendo-se que a

substância (m = l0 g) encontra'se inicialmente no

estado de vaPor:

a) os calores específìcos da substância;

b) os calores latentes da substância.

7 ¡ Fornecem-se 4 200 J de energia para 20 g de álcool

etllico à tanperatura inicial de 20'C. O que ocor'

rerá? Considere 1 cal = 4,20 J.

8 r O diagrama ao lado representa l0 g de um lfquido

em função do calor absorvido.

a) Qual é a temperatura de ebulição do líquido?

b) Qual é o calor especffico do llquido?

c) Qual é o calor de vaPorização?

d) Qual o calor esPecífìco do vaPor?

g r Mlstura-se 500 g de água em ebulição com 800 g de gelo a OoC. Qual será a temperatura final?

10 ¡ Determine a temperatura inicial de um pedaço de ferro de 100 g, sabendo que quando é colocado em presença de

l0 g de gelo a - lOoC, o sistema atinge a temperatura final de l2"C'

l l r por que quando passamos álcool nas mãos sentimos uma sensação fria bastante pronunciada?

RESPOSTAS

1!Q=3.655caI

2rQ=l,6X106cal
3 ¡ a) cs = 0.1 c¡/g"C € cL = 0,4 callg"C

b)k=l00cal/g

t (oGl

250

150

50 o
(cal I

-50

t ("Cl
180

120

60

o
{cal I

t (ocl

90

70

50

30

10 o
330 (call
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4 r máEr¡a = 800 g

6 ¡ tf = ll,6oQ

6 r a) cv = oP callgoC; cL = 0,3 call*C;ca = 0,1 cal/goC

b) t" = l8 cal/g e I-f = l2callg

7 ¡ Transformará aproximadamente 1,76g de álcool em vapor a 28,5"C.

8 ! a) tobulição = 70oC

b)c=0,15cal/g'C
c) c= 18cal/g
d)c=0,3callg"C

9 I tf = 0"C (necessitarfamos de 64 000 cal para fundir tal quantidade de gelo, e a ágaa a esta temperatura somente
cederá 50 000 cat).

10r ti=100óoC

11 r Por$le quando o álcool, que apressnta baixo ponto deebulição,entreemcontactocomnossasmãos,vaporiza-se
e ao fazê.lo, retira calor de nossæ mãos nos dando a sensação de frio.

B - PRINCÞIO DA IGUALDADE DAS TROCAS DE CALOR
O APLICAÇÃO OO PRINCTPIO DA CONSERVAçÃO DA ENERGIA

PARA SOLUçÃO DE PROBLEMAS

Quando vários corpos trocam calor entre si, veremos que a quantidade de calor perdida por alguns detes será
exatamente igual a quantidade de calor ganha pelos outros: a variação de calor num sistema isolado é nula ou¿e = 0.

1 r Dada a relação Q = m . c . A t, temos que A t = tf - ti, onde t¡ é a temperatura inicial e tf a temperatura fìnal.
Quando um corpo passar de l0oC para 20oC, At = .

************
l00c

2 r Então, se m = 2Og e c = Ù2cal/goC, e =_.
************
40 cal

3 t Se o mesmo corpo passar de 40oC a 30oC, então: At =

************
-10"C; -40cal

4rQuandoocorpopassadelOoCa20"C,estárecebendocaloreQépositivo;quandoocorpopassade40oCa
30"C, está-calor e Q é- .

************
cedendo; negativo

5 ¡ De agora em diante falaremos em Q como calor trocado. Quando o corpo recebe calor, o calor trocado é
(positivo;negativo)equandoocorpocedecalorocalortrocadoé.
************
positivo; negativo

eQ=
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6 ¡ Suponhamos dois corpos A e B em contacto e dentro de um recipiente que os isole termicamente do exterior.

se æ temporaturas iniciais forem diferentes, depois de certo tempo serão

inlclo BA
fim

Te)Ta TA= B

BA

************
iguais

7 r GcofposAeBtrocaram . Ocorpo Acedeucalorenquanto B

************
calor; recebeu calor

8 r A quantidade que A cedeu é-à que B recebeu.

************
¡gual

g ¡ O fato acima llustra o Princfpio da lgualdade das Trocas de Calor, que afirma: "Se dois corpos estão termicamente

isolados do exterio¡ e trocando calor entre si, a quantidade de calor ceditta por um é exatamente þal a

quantidatle recebida pelo outro". Se Qe e Qg forem os calores trocados, no exemplo do item 6, QA é (positivo;

negativo) e Q¡ é

************
negativo; positivo

10r Como Qn e Qn são þais em módulo, teremos Q.l + Q¡ =-. Se A trocou -50cal então

B trocou

************
0 ou zero;50cal

11 r Qn 1 QB = 0. Esta expressÍo traduz matematioamente o Princfpio da

************
Igualdade das Trocæ dc Calor

12. O Princfpio da lgrraldade das Trocas de Calor nos informa que, quando existir trocæ do calor entre corpos'

sempre harrerá aquele ou aqueles que cederão calor e sempre haverá aguele ou açeles que absorverão calor'

Em todos os casos, a soma das quantidades de calo¡ transferidas ou trocadas é sempre nr¡la. Ou seja, não podemos

criar ou destn¡ir energia. É o Prinofpio da Conservação da Energia. Um corpo troca 30 cal; isto sigtifica que

ele (cedeu; recebeu) calor.

************
recebeu (observe o sinal)

13 I So tivermos corpos A, B, C, D, E, etc, ... quþ intervêm num pKrcesso de transfer€ncia ou trocas de calor, a

Lei da Conserr¡ação da Energia nos permite escrevor: Qn + Q¡ + Qc + Qn + '- 2 

-'

************
0
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PROBLEMAS RESOLVIDOS

PROBLEMA I
Coloca'se 50 g de alumfnio a 80oC dentro de um recipiente contendo 100 g de água a 14"C. Admitindo.se
que as trocas de calor se dêem apenas entre a água e o alumfnio, qual a temperatura finat de equillbrio?

1 I A água vai (ceder; receber) calor e o alumfnio vai __
******** ****
receber; ceder

2 ¡ A quantidade de calor trocado pela água será:

Qágua = mágua ' cá,gpa '(tf - t¡)águ.. Complete:
lllágua = ¡ vâ8Uâ - cal/goC € ti água =

********** **
l00g; 1,0; l4"C

3 i Então: Qágua = 100(t¡- l4). A temperatura fìnal (t¡) prm a âgta(será; não será) a mesma que a temperatura
fìnal do alumínio.

************
será

4 ¡ A quantidade de calor trocado pelo alumlnio será: eo, =
do alumfnio, que vale c¿l = 020 cal/goC, comptete: mO, =

calor

met . c¡t . (tf - t¡)el. Conhecendo o calor específìco

et¡6¡ -
************
50g;80oC

5 r Então, Q¡¡ = (substitua os valores conhecidos).

***********'r
50 . 0,20(t¡ -80) = lo(tr -80)

6 I Mas, pelo Princfpio da þaldade das Trocas de Calor:

Qágu¿+Qnt= .

********:t***

0

7 r Substituindo os valores dos calores trocados obtidos nos itens 3 e 5 e substituindo na expressão do item 6,
teremos:

=Q
************
100(tr- 14) + i0(r¡-80) = 9

g ¡ 100(tr - 14) + lO(t¡-80) = 9. Resolvendo esta expressão, teremos: t¡ =
** **********
20"c

+
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PROBLEMA 2

Um corpo de 100 gea?ß"C é colocado dentro de um recipiente contendo 20gde água a 50oC. A tem-

peratura de equilfbrio do sistema é 48"C. Admitindo*e as trocas de calor apenas entre a ágta e o corpo,

determine o- calor especlfìco do mesmo.

1 I Temos: Qfgu, + Qoorpo = 0. Assim: Qágu" = nrágua . cágua. (tf -t¡)¿gua e Qcorpo =

0iteralmentÐ.

************
moo¡po r cco¡lro . (tr-t¡)*rpo

2lmigua.Cá8ua.(te-tù¡eu"+mcoryo.GcorPo.(tr-t¡)=0.Substituaosvaloresconlrecidos:-

************
2O.1,0 . (48-50) + 100. c6s¡pe . (48 -20) = g

3|Resolvaaexpressãoacimaedetermineoralordocalorespeoffìcodocorpo:CcorpoË-.
************

I
-40 + 2800.Ccorpo = 0 .'. coorpo = 

"0 
cafgoC

4 r Para sermos mais precisos na soluçlo dos problemas I e 2 (deverfamos; não deveríamos) levar em conta o

recipiente que contém a água, pois também este (troca; não troca) calor com a água ern seu intorior e os objeto

ou llquidos nele inclufdos.

************
derrerfamos; troca

5 r Neste caso, a equagão que melhor descreve es trocas de calor derreria ær, admitindo o sistema isolado

Qagu" + Q*tpo t Qrecipiente =0
onde Q.."¡¡ente é o 

- 

trocado pelo recípiente.

************
calor

PROBLEMA 3

lJm copo de vidro do massa 300 g æ encontra sobre uma placa de isopor (substância má condutora de

calor) e contém 200 g de âga a 20oC. Goloca*e dentro do copo 100 g de âgaaa 80oC. Qual a temperatura

final do sistema, sabendo*e que o calor especffìco do vidro de que é feito o copo vale 020 cal/goC e o

sistem¿ é isolado?

1 r Chamando de A o copo do vidro, B a á$la fria e C a ágra quente, teremos: Qn + Qn + Qc =

************
0

2r Qt=mA.c¡.(te -tù.Li Qg=mB.cB.(t-t¡)n; Qc=mc.cg.(tf -t¡)g Substituindo estasexpressões

na expresão do item 1, teremos: = 0.
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** **********
mA. cA . (tr-t¡)a * mB. ca . (tr-t¡)s + mc. cc. (tr-t¡)

3 r Substitua os valores na expressão acima:

=Q

************
300.0,20. (tf -20) + 200. 1,0(tr-20) + 100. lo. (tr-80) = I

4 r Resolvendo o sistema, temos eue: t¡ =
************
36,60C

PROBLEMA 4
Um calorímctro contém 500 g de água a 22"C.300 g de água a 60"C são então introduzidos e misturados

dentro do calorímetro. O equilíbrio térmico do sistema é alcançado quanto a temperatura é de 34,5"C.

Determinar a capacidade térmica do calorfmetro.

1 r Os corpos que intervêm no processo de transferência de calor são:

A = Calorfmetro (vaso, agitador, termômetro a ti = /loQ'¡.
B = massa de 500 g de água contida no vaso a 22"Q

C = ¡riassâ de 300 g de água adicionada ao vaso a 60oC.

Podemos escrever que: Qo + 

--************
+

Qs; Qc;0

2 r Podemos estabelecer as quantidades de calor trocado:

Q¡ = C¡ . (t¡-t¡)t, sendo C a capacidade térmica do calorlmetro;

QB = mts'c'(tf -t¡)g, sendo c o calor especffìco da ágr¡a;

Qc=
************
mc.c.(tr-t¡)c

g r Qe + Qs + Qc = 0. Substituindo nesta expressão as expresões obtidas no item 2, podemos escrever

C¡ . (tr - t).c. + + =Q.

************
mB . c. (t¡- t¡)s; mc . c. (t¡- t¡)ç

4 ¡ Substitua na expressão encontrada no item 3 os valores conhecidos:

=Q.

************
c¿(34,5 -?2)+ 500.1,0.(34.5 -22)+ 300.lp.(34,5 -60)

5 r Efetue as operações indicadas e determine o valor da capacidade térmica do calorfmetro: Co =

************
Ct = ll2 calloC
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PROBLEMA 5

Determine a quantidade de calor necessária para levar l0g de gelo de -20"C até vapor d'águaa 120"C.

Calor específìco do gelo vale c, = 0,55 cal/goC; calor especffìco da água: c = lO cal/goC; calor especffìco

do vapor d'água: cv = 048 cal/g"C; calor latente de fusão do gelo: k = 80 callg, e calor latente de

vaporização da água: I-v = 540 ca!g.

1 r Vamos chamar:

¡ = gelo de -20oC até 0"C
þ = geloa0oC
C = águaentre0el00"C
D = ágpa em ebulição

E = vapor d'água entre l00oC e 120"C
q = çantidade total de calor absorvido pela substância

I¡go: Ql + =Q.

************
Qs+Qc+Qo+Qe*Q

2 r O calor fornecido será utilizado não somente para variar a temperatura da substância, como também para

realizar (uma; duas) mudança(s) de estado.

**** ********
duas (fusão e vaporização)

3 ¡ Podemos estabelecer que:

-ms cs.(tf -tùs
= ñg' Lf
=ma.c.(t¡-t¡).

************
mv 'l,rr; m" ' c"(t¡ - t¡)"

4 r Substitua na expressão encontrada no item I os valores dados pelas igualdades encontradas no item 3:

=Q.

************
mg. cg(k - t¡)g + mg.I4* m.. c. (tf -tùa +m": Lv +mv. c"(tr- t¡)" +Q

5 ¡ Substitua os valores conhecidos na expressão obtida no item 4:

=0.

Qe

Q¡
Qq

Qp

Qr

************

10.0,55 .20 + 10.80 + 10. 100 + l0 . 540 + 10. 0,48.20 + q

6 r Rosolvendo a equação acima obteremos: Q =

************
-7 406 cal (o pinal (-) indica que o calor trocado foi cedido para a substância)

cal
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OUESTÕES DE ESTUDO

1 ! O que estabelece o Princlpio da lgrraldade das Trocas de Calor num sisterna isolado?

!. I Represente, marematicamente, o Princípio da lgualdade das Trocas de Calor entre 3 corpos quaisquer. 
.

3 r O Princfpio da lgualdade das Trocas vale mesmo quando ocorre mudanças de estado?

4 r Quando um corpo aumenta de temperatura, o calor trocado deste corpo é positivo ou negativo? E quando sua

temperatura diminui?

S r "O Princfpio da Igualdade das Trocas de Calor corresponde nada menos que ao Princípio da Conservação de

Energia". (certo; errado)

Após isso; você deve estar apto para:

a. enunciar o Princfpio da Igualdade das Trocas de Calor.

b. aplicar o Princlpio tla lgualdade das Trocas de Calor em problemas nu¡néricos.

c. resolver problemas propostos.

PROBLEMAS A RESOLVER

I ¡ 100 g de água a 80"C são ¡rristurados com 50 g de água 20"C. Suponha â troca dc calor apettas entrc os dois

corpos e determinc a temperatura de equilíbrio do sistenta.

2 r l00g de água a 80"C são misturados corn l00g de álcool ctílico a 20oC. Qrral a temperatura dc eqttilflrrio

téfmico? Admitir o sistema isolado, e considerar o calol cspecífìco do dlcool igtral a 0,58 cal/g'C.

3r l0gramasdevapord'águaa l20oCe70gdegeloa-20oCsãocolocadosem2009deáguaa50"C.Qrraléa
ternperatura fìnat?

4 ¡ Em um espaço cheio com vapor d'água a 100"C é colocatlo um recipiente de 100 ga20oC. Se l,4g de rígua

condensa no recipiente, qual é o seu calor específìco?

S r Colocam-se rlum fnesmo recipiente 300gdegeloa0"C,l800gdeáguaa lO"Ce l50gdevapord'águaa 100"C.

Qual é a temperatura de equilíbrio?

5 r Qual a qualrtidade de calor que se deve fornecer a um corpo de 40 g de mâssa e calor.específico igual a

0,l2callg"C, a fim de que a temperatura da substâ¡lcia passe de -5,0"C para 25oC, sem mudança dc estado

físico?

7 ¡ Se 42OOJ de energia fossc¡n tlansformados enr energia interna de um corpo de capacidade térmica igual a

10 cal/oC, qual seria a elevação de temperatura do corpo?

8 r Tem-se quatro corpos cujos calores especffìcos, massas e temperatutas são respectivame¡rte igtais a:

400 sx cal/goCP 400c

300 e0,05 cal/goCo 360C

2soc200 e0,09 caUgoCN

l0"c100 g0,20 cal/goCM

Os quatro corpos são colocados em contacto uns com os outros e atingem o equilíbrio térmico a 30"C.

Determinè o calgr especffìco x do corpo P.

RESPOSTAS

lrt¡=$QoQ
5r tf=40"C

ltt¡=57,9oC
6rQ=96cal

3r tf= 36oC

7r^t=l00oC
4r c=0,0945cal/g"C
8 r cx = 0,1 cal/goC
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c - TNFLUÊNC|A DA PRESSÃO NA,S MUDANçAS DE ESTADO

O INFLUÊNCIA DA PRESSÃO NA FUSÃO

O INFLUÊNCIA DA PRESSAO NA VAPORIZAçÃO
o cuRVAs DE FUSÃo, vApontzAçÃo e suautrunçÃo
. PoNTo rRrPLo DE UMA sugsrÂNclR

Até o presente momento, æ mudanças de estado foram consideradas à pressão normal, ou seja, a pressão sobre

uma substância foi admitida como constante e seu valor igual a I atm. Vamos estudar agora a sua influência sobre o

comportamento térmico das substâncias quando estas sofrem mudança de estado ffsico. Em particular, analisa¡emos

sua influência na fusão e na vaporização.

1 r A experiência registra que a grande maioria dæ substâncias ao se fundirem experimentam (um aumento; uma

diminuição) de volume, conforme já estudamos quando abordamos a dilatação das substâncias.

********** **
um aumento

2 r Numa substância, ao absorver calor, a distância entre as moléculas (aumenta; diminui; permanece constante).

Como a tendência das substànciæ é de aumentar o volume ao receberem calor, um aumento de pressão sobre a

substância tende a (facilitar; dificultar) o aumento de volume da substância.

************
aumenta; dificultar

3 r As substâncias que apresentam unl aumento de volume durante a fusão terão suas temperaturas de fusão aumen-

tadas quando sobre elas aumentarmos a pressão externa. O cobre funde-se a I 083oC à pressão normal (l atnr);

se aumentarmos a pressão externa sobre ele, sua temperatura de fusão será (igual a; menor que; maior que)

I 0830C.

************
maior que

4 r Para as substâncias que aumentam de volume ao se fundirem, um aumento de pressão ocasiona um

na temperatura de fusão e, inversamente, uma diminuição de pressão sobre a substância facilita a passagem da

substância do estado sólido para o lfquido; logo, sua temperatura de fusão sofre (um aumento; uma diminui-

ção).

************
aumento; uma diminuiçño

5 r Algumas pouc¿¡s substâncias apresentam co¡nportamento diferente do descrito nos itens I a 4. Asim, o gelo

apresenta um volume maior que a mesma quantidade de água a Oo C. Desta forma, quando o gelo se funde, seu

volume (aumenta; dirninui; permanece constante).

*** * ** * *** **
ctiminui

6 ¡ O fato do gelo apresentar volume maior que igual quantidade de âgua é bastante conhecido, uma vez que quan-

do colocamos uma ganafa cheia d'água e her¡neticamente fechada no congelador é comum ela estourar, já que o

volume da água é (maior; menor) gue o do gelo.

******* *****
menor
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7 . Logo, as substâncias, ao se fundirem, podem sofrcr um aumento ou uma diminuição de volurne, sendo mais

comum ag substâncias aprescntarem volume ao fundi¡em. Neste caso, unì

aumento de pressão sobre a substância faz com que sua temperatura dc fusão sofra um(a) (aumento; dinlinui-

ção).

************

9 ¡ Item 8. Acima da linha de fusão AB a substância'existe no estado , e abaixo da referida

linha temos a substância no estado

************
Ela coexiste nos dois estados ao longo de AB.

aumento; aurnento

8 r O gráfìco ao lado mostra como varia a temperatura de

fusão de uma substância e¡n função da pressão que

suporta. A curva AB traçada clìama-se curra de fusâo.

Ao longo'dela a substância coexiste nos dois estados,

sólido e . Para exemplificarmos,

quando a pressão for de 1,5 atmosferas, a substância

sofre fusão à temperatura de-.
************
líquido; 80oC

P (atml

1,5
Sôlido

Curva de fusão L + S

ts

op
:'
E

J

o 80
It {"c)

P (atm I

Curva fusâo

sól
Lfquido

t

10¡

11 r

12.

13r

sólido; líquido

A curva de fusão traçada no item 8 ilustra o comportamento das substâncias que apresentam (unt aumento;

uma diminuição) de volume ao sofrerem fi¡são. Este gráfìco mostra que quando a pressão cresce a temperatura de

fusão (aurnenta; dinúnui; perrnanece constante).

************
um aumento; aumenta

Com relação às substâncias que apresentam uma dinúnuição de volume ao sofrerem fusão, seu comportamento é

diverso do descrito para as substâncias que apresentam um aumento de volume ao se fundirem. Para tais subs-

tâncias, um aumento da presão determina uma diminuição em sua temperatura de fusão. Sob pressão normal, o

gelo funde-se à temperatura de OoC. Se aumentarmos a pressão sobre ele sua temperatura de fusão (aumentará;

diminuirá),

************
diminuirá

As substâncias que aprescntam uma diminuição de

volume ao se fundirem terão suas temperaturæ de

fusão (aumeutadas; diminufdæ) quando a pressão so-

bre elas diminuir.

******* *****
aumentadæ

O gráfìco ao lado mostra a forma como varia a tem-

peratura de fusão de uma substância que sofre di-

minuíção de volumc ao fundir, em função da pressão

sobre ela. Podemos observar que guando P cresce, a

temperatura (aumenta; diminui).

************
diminui
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14 r Item 13. Analisando a cl¡rva de fusão construlda podemos observar que acima dela a substância existe aPenas no

estado- e, abaixo dela, a substância somente existe no estado 

-, 

A substância

coexiste no estado sólido e lfquido- (complete).

*** * ** *** ** *
lfquido; sólido; ao longo da linha AB

15 ¡ Desta forma, quando um pedaço de gelo está suportando a presão de I atm ele sofre mudança de estado a

C. Se aumentarmos a presão sobre ele sua temperatura de fusão (aumentará; diminuirá).o

************
0; diminuirá

16rAssim,sereduzirmosapressãosobreogeloamenosdelatm,ogelofundiráaumatemperatura-
a QoC. Inversamente, um aumento de pressão fará com que a temperatura de fusão do geio diminua. Se fìzer-

mos a pressão sobre o gelo atingir o valor de aproximadamente 1000 atm, ele fundirá a -7,5oC; desta forma,

sob esta pressão, à temperatura de - 7,0"C (teremos; não teremos) ág,ua.

************
superior; teremos

17 r O fenômeno davapornação é grandemente influenciado pela pressão externa. Já vimos quando estudamos a dila'

tação dos fluidos que a tendência destes é sempre de (aumentar; diminuir) o volume ao receberem uma quanti-

dade de calor.

************
aumentar

18 r Um aumento de presão sobre um lfquido aumentará a difìculdade das suas moléculas abandonarem o líquido

sob a forma de vapor pela absorção de calor. Desta forma, um aumento da pressão fará com que a temperatura de

ebulição de um llquido (aumente; diminua; permaneça constante).

** * *** * **** *
aumente

19 r Sob a pressão de I atm, a água entra em ebulição à temperatura de . Através de uma panela

de pressão podemos fazer com que a presão no interior dela aumente. Desta forma, a existência de válvulæ nas

panelæ pernúte controlr a pressão do vapor no seu interior e assim, a âgua poderá alcançar temperaturas su'

periores a l00oC sem entrar em ebulição.

************
1000c

20r

21.

Qual seria o interese de se obter temperaturas superioresa l00oC paÍacozer alimentos? Sabemos da Qulmica

que a velocidade de uma rea$o qufmica cresoe com o aumento de temperatura. Desta forma, obtendo'se tem-

peraturas superiores a 100"C, o que se consegue normalmente com as panelas comuns de pressão, o tempo gas-

to para cozer alimentos (aumenta; diminui).

********i***

diminui

Um aumento de presão sobre um lfquido laz com que sua temperatura de ebulição (aumente; diminua). Já a

diminuição de pressão sobre um lfquido faz com que sua temperatura de ebulição (aumente; diminua; perma'

neça constante).

**** ********
aumente, diminua
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22 . 
^ 

experiência nos informa que a uma pressão de aproximadamente 16 cm de mercúrio a água entra em ebulição
a 60"C. Se a água entrar em ebulição a I10"C, podemos concluir que a pressão sobre ela é (superior; inferior;
igual) a I atnr.

************
superior

23 r Quanto å influência da pressõo sobre a temperatura de ebulição, o comportamento observaclo para a âgua é
comum à maioria dos lfquidos. Quando tenros água numa panela de pressão e esta é levada ao fogo, sabemos

que após algum tempo a pressão no interior será superior a I atm. Este fato ocorre graças à vaporização do lí-
quido. Este fato indica que os vapores de um lfquido (exercem; não exercem) pressão, da mesma maneira que

a atmosfera o faz.

********* ***
exerce

24. Ao aquecermos um líquido contido num recipiente
hermeticamente fechado vamos constatar que, à me.

dida que o lfquido se aquece, suas moléculas ganlmm

maior veiocidade. Quando possuirem energia suficien-

te, podem vencer as atrações que se exercem umas

sobre as outras e escapar da superffcie do líquido,
constituindo vapor. Desta forma, no espaço entre a

superfície lfquida e a panela o número de ¡noléculas

no estado de vapor (aumenta; diminui; permanece

constante) enquanto o líquido está se aquecendo.

************
aumenta

25 r Item 24. À medida que as moléculas vão abandonando o líquido e se transformando em vapor, etæ (passarn;

não pasam) a exercer pressão sobre as paredes do recipiente e sobre a superfície líquida.

************
passam

26 r Numa caldeira ou numa panela de pressão, os vapores dos líquidos provocam um aumento da pressão interna
sobre o lfquido, além da pressão normalmente exercida pelos gæes existentes na atmosfera e que estão aque-
cidos. Isto nos leva a conclusão que os vapores (exercem; não exercem) pressão. Esta presão é chamada pressâtr

de vapor.

*** *******i*
exercem

27 t llem 24. Observa-se que algumas moléculas de vapor retornam ao lfquido (condensam-se novarnente). Inicial-
mente, o número de moléculæ que evâpordn é maior que o das que retornam à mæsa lfquida. Entretanto, após

um certo tempo chega-se a uma situação na qual a quantidade das moléculas que se vaporizam igrula-se à das

que se condensam. Qu¡ndo isto ocorrer, a quantidade de vapo¡ dentro do recipiente será constante. Nesta
situação, dizemos que o espaço sobre o lfquido está saturado de vapor. Tem-se sobre o llquido vapor satu-

rado. Portanto, quando sobre o lfquido existe vapor saturado, o número de moléculas de vaporização ê-

*********** *
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2g ¡ euando é atingido o equillbrio llçido-vapor, ou seja, quando o vapor está saturado, dizemos que a pressão

por ele exercida nestæ condigões é máxima e é denominada ten$o máÍma de vapor ou pressão máxima de \a-

por. Assim, num recipiente hermeticamente fechado, quando o recinto estiver saturado de vapores, ou scja,

quando a tensão de vapor do mesmo é máxima, o número de moléculas que se evaporam (é; não é) igual ao

nrlmero de moléculas que se condensam ou retornam ao lfquido'

************
é,

29 r Num recipiente aberto temos que quando a pressão máxima do vapor se torna igual a pressão externa o llquido

entra em ebulição e, a partir disto, todo o calor é utilizado na mudança de estado. Sabemos que sob a pressão

de 26 cm de mercúrio a águaentra em ebulição a l00oC. Logo, a tensão máxima do vapor de âgua a 100" C

é exatamente igual a cm de mercúrio.

************
76

30 r Numa atmosfera rarefeita, por exemplo sob pressão de 7,0 cm de mercúrio, a âgua entra em ebulição a uma

temperatura de 45oC. Logo, a tensão máxima do vapor d'âgUa a 45"C, é exatamente igual a-

*********** *
7,0 cm de nlercí¡rio

31 . A pressão máxima de vapor depende da substância e

de sua tentperatura. Assim, um aumento de tempera-

tura sempre acaÍreta (um aumento; uma diminuição)

do valor da pressão máxima do vapor.

** * ** **** * **
um aumento

32 . O gráfico ao lado ilustra uma curva chamada curva de

vapodzação. Neste diagrama temos uma curva que

corespondg à dependência dos valores da pressão

máxima de vapor com a temperatura' Podemos obser'

var pelo diagrama que um aumento de temperatura é

sempre acompanhado por um aumento da tensão má-

xima. Ao longo da curva a substância coexiste nos

estados

************
líquido; vapor

ÍlÍì r ltem 32. Acima da curva de vaporização a substância só existe no estado e, abaixo, no

estado de 

-.- 

.

* *** **** * * **
llquido; vapor

34 r ltem 32. Exemptifìcando: quando a tensão máxima de vapor for 0,8 atm, o lfquido entra em ebulição à tempe'

ratura de

************
75"C

e

P (arm)
c

0,8

oao

t (ocl
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35 r O ponto na curva de vaporização simbolizado com C é chamado "ponto crftico". Para temperaturas acima deste
ponto a substância não pode existir no estådo lfquido, seja qual for o valor da presão. Logo, existe uma tenì-
peratura, acima da qual é (possível; impossível) liquefazer um vapor apenas aumentando a pressão. A clesco-

berta deste ponto foi feita por Andrews.

************
impossível

P

- -'ì-
I

"r"t\
"et'

Gás
{

!c t (ocl

36 r Graças à existência do chamado ponto ou tempera.
tura crftica foi posível estabelecer uma diferença
entre "vapor" e "gás". Desta forma, uma substância é

considerada gás quando se encontra em tcmperatura
superior à do seu ponto crftico. Assim, refazendo o

diagtama traçado no item 32, podemos estabelecer as

regiões de modo mais geral. Assim, para temperatuÌas
superiores â tç, a substância é considerada (gás; va-

por; líquido).

************
gás

37 r Comprimindo-se um vapor à temperatura constante
(para isto é necessário retirar calor), obtém-se uma
<liminuição de volume e aumento de pressão até que

o vapor se sature. Ao atingir este ponto, obtém-se a

liquefação do vapor, que continua até que toclo vapor
se tra¡rsforme enr líquido. Quando todo o vapor tiver
se transformado em lfquido, os posteriores aulnentos

de pressão reduzem (muito; pouco) o volume do lí-
quido. O diagrama ao lado ilustra o que foi descrito.

*****t******
pouco

38 r Efetuando-se a compressão do vapor em te¡nperaturas
cada vez mais altas, obteremos várias isotermas(trans
formações â temperatura constante) através das quais

observa-se que o patarnar - perpendicular ao eixo
das pressões - vai diminuindo com o aumento de

temperatura, até desaparecer. Isto significa gue p¿ua

cada substância existe uma temperatura acima da qual

ela não mais se liquefaz por simples aumento de pres-

são. Essa temperatura é chamada_

************
temperatura crftica

39 r liem 38. No diagrama esquematizado nesse itern,
t¿ corresDonde à

uma vez que a partir desta temperatura (ocorre; não

ocorre) mais liquefação por simples aumento de pres-

são.

P

Lfquido

L+V
Liquefação

Vapor

t

V

t t tu )t, ). . . )t,
P

6

L t

t
L+V V

V
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******* **** *
temperatura crftica; não ocorre

40 r Afim de se verificar a influência da pressão em função

da temperatura de uma substância em suas várias fa-

ses, constroem-sc num diagrama P X t as cuwas de

fusão, de vaporização e de sublimação. Assim, para

as substâncias que diminuem de volume ao se fundi'

rem - H2O por exemplo - teríamos o diagrama ao

lado.

O ponto de encontro das 3 curvas T é chamado pott'

to triplo. Neste ponto, a substância coexiste nos 3 es'

tados: sólido, líquido e

* ***** * ** * **
vapor

41 r O ponto triplo da água é obtido para t =OOI"C e

P = 0,46 crn de Hg. Nesta temperatura e pressão a

substância coexiste e¡n três estados. Já ao longo da

cuwa de sublimação a substância coexiste tto estado

sóliclo e . Ao longo da curva de

vaporização a substância coexiste no estado líquido e

, e finalmcnte, ao longo da cttrva

de fusão a substância coexiste no cci¡rln

e

************
vapor; vapor; sólido; líquido

42 r Reunindo num diagrama P X t as curvas de fusão,

vaporização e sublimação, para substâncias que se

expandem ao se fundirem, teremos o diagrama ao la'

do.

Neste diagrama, T é chamado-
e nele a substância- nos três estados:

sólido, lfquido e vaPor.

************
ponto triplo; coexiste

43 r Portanto, toda substância pode se apresentar nos três

estados, bastando para taltto variarmos conveniente-

mente a sua pressão e O ponto onde

a substância existe nas três fases é chamado-

****** ******
temperatura; ponto triplo

P

Líquido c
?.o

òo
Sólido

Gás

Vapor

ôe

t (oc)

P

Lfquido

où
c

Sólido
òo

Gås

ôe
Vapor

t PCI
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¿14 I Dado o diagrama ao lado, de uma substância que
aumenta de volume ao se fundir, as letras correspon-
dem à.fæe ou fases da substância. Identifique-as, uti-
lizando æ iniciais da fase correspondente.

A= S + L
!=
þ=
[=
tr-
Ç=
fl=
l¡41 =

************
S; L; V; L + V; S + V; c (gás); S + L+ V

P

c

A .D

.B ¡H
F

.E

t

OUESTÕES DE ESTUDO

As questões de estudo apresentadas a seguir têm por objetivo que você verifìque a sua fluêrÌcia quanto ao enten-
di¡nento do asunto que acabou de estudar. verifìcará gue não é necessário mais que alguns m¡nutos para isso. se
encontrar difìculdade em alguma questão, você poderá verificar a resposta exata voltando ao texto.

1 r Como se comporta uma substância que experimenta u¡n aumento de volume durante a fusão, quando a pressão
sobre ela aumenta? E quando diminui?

2 ' o que acontece com o ponto de fusão de uma substância que experimenta uma diminuição de volume, quanclo
sobre ela a pressão cresce? E quando diminui?

3 ¡ Esboce uma curva de fusão p¿ua uma substanc¡a que aumenta de volume ao se fundir.
4 r Esboce u*u .u*u de fusão para uma substância que dinúnui de volume ao se fundir.
5 r Ao longo de uma curva de sublimação, em quais estados a substância coexiste?

6 ¡ Ao longo de uma curva de fusão, em quais estados a substância coexiste?

7 ¡ Idem para uma curva de vaporização.

8 I Como é chamada uma substância que se encontra numa temperatura acima de sua temperatura crítica?
9 I Pode uma substância existir ent fases distintas? Como é chamado o ponto onde isto ocorre?

10 ¡ o aumento de presgo sobre um líquido produz alguma alteração na temperatura de ebulição do mesmo?
E a diminuição?

11 ¡ É possfvel a água entrar em ebulição à temperatura de 20oc? o que é necesário fazer-se para que isto ocorra?
12 I Os vapores exercem presão?

13 r Como é chamada a pressão que os vapores exerce¡n?

14 r Determinado lfquido entra em ebulição a 82"c sob pressão de 70 cm de mercrlrio. eual é a tensão máxima do
vapor deste lfquido a esta temperatura?

15 r Qualquer que seja a temperatura, uma substância no estado gasoso pode liquefazer-se por simples aumento de
pressão?

16 r Esboce num mesmo diagrama P X t as curvas de fusão, vaporizaçâo e sublimação de uma substância que sofre
aumento de volume ao fundi¡.

17 r Idem para uma substância que sofre triminuição de volume ao fundir.
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Após isso, você deve estar apto Para:

a. caÍacteÍizar a influência da pressão sobre as substâncias quando ocorre mudança de estado.

b. identificar e construir curvas de fusão, vaporização e sublimação'

c. definir temPeratura crftica.

d. defìnir ponto triplo de uma substância.

e. caraeterþar vaPor e gás.

OUESTÕES A RESOLVER

1 I Quais os estados de agregação que a curvâ de fusão separa?

2 r eual dos diagramæ abaixo se adapta melhor para descrever a curaa de fusão da água?

P P

Lfquido Sôl¡do

Sólido Líquido

t t

3 r A fìgura ao lado representa a curva de fusão de gelo.

Um bloco de gelo se encontra a uma temperatttra t e

presslo Pa. O que acontecerá se a pressão for elevada

para Pg e Pç?

4 r Quais os estados que a curva de vaporização æpara?

5 r Por que a água ferve mais rapidamente numa montanha do que ao nível do mar?

6 r Explique por gue, durante um dia chuvoso, as janelas de recintos fechados nos quais existem pessoas' se em'

baçam.

7 ¡ Como denominamos o ponto de coexistência dos 3 estados de agregação da matéria?

3 r Qual a diferença de comportamento apresentada por um gás e um vapor quando comprimidos à uma temperatura

constante?

9 r (Experiência de Tyndall) O gráfico seguinte representa um trecho da curva de fusão para a água. Um bloco de

i:1li::,i,",'ií:ï;,ïïîilJä""î,i:llïiiil,;li;,Tl,l1Ïìi;iJiïå:,'3ï:Ï"'iiii"'å'fi
Explique por quê.
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Pbtm)

P

Lfquido

I

Sólido

€ t (oc,

10 r A dirninuição da pressão sobre um líçido difìculta ou facitita a vaporização?

RESPOSTAS

1r Sótido-lfquido

2tA
3 r Se a pressão for elevada para Pg, o gelo estará em mudança de fase (sólido para líquido); se a pressão for elevada

para Pg, o gelo será transformado em líquido.

4r Líquido-vapor

5 r Porque a pressão atmosférjca na montanha é menor.

6 ¡ Porque o vapor de água contido no ar se condensa ao encontrar a superfície fria do vidro.

7 ¡ Ponto triplo.

8 r O vapor se condensa, o gás não.

9 r Na região atingida pelo fio metálico a pressão aumenta e o gelo se funde; após a passagem do fio a pressão volta
a ser I atm e o gelo volta a se solidificar.

10 ¡ Facilita.

sEçÃo 4 - TRANSFERÊNC|A DE CALOR
. CONDUÇÃO
o CoNVECçÃO
¡ |RRAD|AçÃO

Sendo o calor uma forma de energia, vamos abordar, nesta parte, a maneira como esta energia é transferida de
um corpo a outro. Estuda¡emos Processos de transferência de calor sernelhantes àquele que ocorre quando dois
corpos a diferentes temperaturas são postos em contacto, como no c¡tso de uma panela fria colocada sobre uma
chapa quente; analisaremos como se dá o aquecimento dos fluidos (gases e líquidos) e fìnalmente, o processo de
aquecimento por irradiação térmica: por exemplo, a energia que Sol envia aos seus planetas sob a forma de calor.

?
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1 ¡ Quando dois objetos são colocados cm contacto, o

mais quente se esfria ao passo qtte o mais frio se

aquece, até que ambos atinjam urna mesma

Desta fonna, conceituarnos o calor como

forma de energia em trânsito entre objetos em virtude

da diferença de 

-entre 

eles.

***********.*
temperatura; temperaturas

2. Ao colocarmos a ponta de uma barra de metal em

contacto com uma chama (fiS. l) constataremos, ao

fìm de certò ternpo, que a extremidade oposta que

estamos segurando está se aquecendo. Dizemos que

o calor flui através da barra por condução. A barra

metálica conduziu o- ató ¡tossa mão.

fig.l

************
calor

3 r A condução de calor ocorrerá sempre quando e¡rtre dois pontos de um objeto ou objetos distintos mas ern

contacto, existir uma diferença de O calor flui sempre de pontos de tcmperaturas

mais altas para os de 

-

************
temperatura; temperaturas mais baixas

4 r Para explicarmos o mecanismo da condução térmica va¡nos nos reportar ao excmplo da barra citada no ite¡n l.

As moléculas da barra que estão em contato direto com a chama recebem calor graças ao acréscimo de suas

energias e passam a vibrar mais inte¡rsamente. Tais moléculas, mediante contínuos choques, obrigam as outras

moléculas próximas a lazer o ¡nesmo. Desta forma, o calor se propaga, de molécula a molécula, sem que cstas

abandouem a região enì que estão vibrando. Assim, no processo de propagação de calor por condução (há;

não há) transferência dc ¡natéria.

************
não há

5 r As moléculas de u¡tra substância (estão; não estão) em constantc vibração e com o aumento de tempcratura

{a mesma esse movimento vibratório (aumenta; dilninui; permanece constante).

************
estão; aumenta

6 ¡ Aquecendose a extremidade de um corpo, através dos choques entre as partículas de que o corpo é feito,

o calor se transmite através dele. Entretanto, como os corpos são constituídos de substâncias distintas (devcmos;

não devemos) esperar que eles conduzæn o calor da mesma forma.

************
não devemos

z r Os corpos ¡rão conduzem o calor da mesma forma: uns, como os metais, são bo¡ts condt¡tores de calor, e

outros, os chamados isolantes ténrricos, maus condutores de calor: isopor, tnadeira, papel, plástico, gelo,

borracha, os gases, vidro, água, concreto, cortiça, feltro, amianto, etc... Para cozermos alimentos utilizanros

panelas feitas de materiais que são (bons, maus) condutores térmicos, ao passo que o cabo das panelas são

feitos de substâncias (condutores; isolantes) de calor.
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************
bons; isolantes

8 r A experiência ao lado ilustra o fenômeno da condução
de calor. Tem.se uma tela de arame e um bico de

Bunsen. Se colocarmos a chama sob a tela, esta

conduzi¡á o calor, embora a chama não a atravese.
Se acendermos o gás na parte superior, teremos a

chama localizada na parte superior da tela. Na con-
dução, o calor se propaga através doscorpos, os quais
(também; não) se aquecem.

************
também

9 r Vimos qÌ¡e na condução o calor se propaga através de um corpo (com; sem) transporte de matéria. No invemo
utilizamos cobertores que são feitos de material (condutor; isolantc) térmico.

************
sem; isolante

10 I A propagação de calor por condução é uma caras
terfstica dos corpos sôlidos, umavez que tal processo
é pouco primunci4do nos lfquidos e gases. A expe-
riência esquematizada ao lado ilustra esæ fato. Tem-se
um tubo de ensaio contendo água. Aquece.se a parte
superior do tubo (A) através de uma chama e veri-
fica-æ que a ágra acima de A entra em ebutição
rapidamente, enquanto que abaixo de A praticamente
não acusa aumento de temperatura. Este fato demons
tra como, em particular, aâgtaé (boa; má) condutora
do calor.

************
má

11 r Nu¡n dia frio, ao tocarmos uma maçaneta metálica e a reqpectiva porta feita de madeira, seirtiremos gue a
maçaneta nos causa uma sensação muito mais (fria; quente) que a porta. Isto é explicado pelo fato do metal
conduzir melhor o calor e desta forma ele nos é retirado de nossæ mãos em maior quantidade do que quando
tocamoo a madeira, dal a sensação de frio que ele nos causa. Quando nos levar¡tamos e pisamos o chão
sentiremos mais frio se ele for de (madeira; cerâmica), porgue a cerâmica é (melhor; pior) condutora térmica
que a madeira.

************
fria; cerâmica; melhor

12 r Nos lfquidos e gases a condugão de calor é bastante (grande; pequena). Portanto, para aquecer um fluido,
como por exemplo a ágr¡a o fenô¡neno da propagação de calor é diferente.

************
pequena

o

A
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13 r Observe a fìgura ao lâdo. Um recipiente contelldo

um lfquido está sendo aquecido através de uma

chama. A parte do líquido que está em contacto

com o fundo do recipiente, colocado sobre a chama,

se aquece. Desta forma, o líquido aquecido aumenta

o voh¡me e como d = #, a densidade do líquido

aquecido é (maior que; menor que; igual) a do líquido

mais frio.

************
menor que

14 r Quando a densidade do lfquido situado no fundo

diminui, ele sobe, ao passo que <l lfquido mais frio
passando a ocupar o lugar do outro.

Desta forma, constituem-se correntes ascendentes do

fluido (quente; frio) e correntes descendentes do

Esta situação permanece até que todo

o líquido atinja uma mesma temperatura de equilíbrio.

************
desce; quente; frio

15 r Este tipo de propagação de calor recebe o nome de convecçâo e é u¡na caracterlstica da propagação do calor

nos fluidos. Assirn, definilnos convecção como sendo o processo de transmissão de calor de uma rcgião para

outra pelo deslocamento do prôprio fluido, ocæionado pela variação de densidade com a temperatr¡ra. Numa

sala fechada, a ca¡nada de ar quente se situa (prôximo ao chão; prôximo ao teto).

************
prôxirno ao teto

16 r Na condução, o calor se transmite para todo o corpo (com; sem) transporte de ¡natéria, ao passo qtle na

convecção é o prôprio material aquecido que se desloca, Os exaustores numa cozinha são colocad<ls na Parte

(inferior; superior) para quando eles funcionarem poderem eliminar os gases e vapores aquecidos qttc se elevam

para a parte superior da mesma.

************
æm; superior

17 . A origem das brisas marftimas é também explicada

pela convecção. Como o calor especffìco da água é

muito superior ao da areia ou da terra, a ágta demora

mais que a terra, tanto para se aquecer como Para

se esfriar. Desta forma, qttando o Sol nasce a terra

se aquece (¡nais; rnenos) rapidamente que a água do

nnr. Desta forma, o ar em contato com a terra se

aquece e sobe e seu lugar passa ser ocupado pela

massa de ar.mais (quente; fria) proveniente do mar.

Isto faz com que æ crie uma corrente de ar chamada

de brisa, que é geralmente agradável porque está a

uma temperatura inferior à da massa de ar que se

encontra sobre o continente.

-?=---

)

,/ \
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_+ _¡.

305



******t*****
mais; fria

18 r À noite, o processo se inverte. Como a terra perde

calor mais rapidamente que o mar, ela se resfria

(mais; menos) depressa que ele. Desta forma, a brisa

sopra (do mar para o continente; do continente para

o rnar).

************
mais; do continente para o mar

19 ¡ O dquecimento de um edifício sc baseia tambóm nas

correntes de convecgão. Os enca¡nentoscontendo água

recebem calor através de uma fonte geralmente colo
cada no subsolo do prédio. O líquido aquecido (sobe;

desce) ao passo que o frio , criando

uma corrente de água quente ern ascenção e água

fria para baixo.

************
sobe; desce

20 I O líquido aquecido através dæ tubulações atinge os apartamentos e transmite o calor a tubos (calefadores)

que aquecem o ambiente, novarnente utilizandose do fenômeno da convecção. O princípio de funcionamento

do radiador de um automövel é baseado no fe¡rômeno da convecção: a água circula do motor (aquecido) para

o radiador, que é um conjuntg de vários tubos metálicos que apresentam grande superflcie de resfria¡nento.

Estes tubos do radiador aquecem o ar externo por

pela água quente proveniente do motor.

************

e desta forma ele perde o calor cedido

convecção

21 . O funcionamento de uma cha¡niné se baseia no

fenômeno da convecção. O ar em seu interior é

mais quente e menos denso que o do exterior.

Devido a isso, origina-se uma corrente de ar quente

subindo e de a¡ f¡io descendo. Desta forma, as

correntes de convecção alimentam a combustão através

do ar proveniente do exterior. Uma lareira (necessita;

não necessita) de uma chaminé.

************
necessi!a

22. A transferência de calor de um lugar para outro, através da convecção, é feita (com; sem) transporte de matéria.

************
com

23 e O calor que nos chega do Sol através do espaço vazio constitui um fenômcno conhecido pclo nomc dc irradiação

Tal tipo de energia (necessita; não necessita) de suporte material para se transmitir de um corpo a outro.
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************
não necessita

24r 
^ 

propagação do calor por irradiação é feita através deondaseletromagnéticas(infra-vermelho)sem intcrvcnçâo

do meio material entre as fontes cmissora e receptora. A propagação desta energia irradiante pode ser acompanha-

da da emissão de luz (ferro em brasa, lâmpada de fìlamento), ou sem emissão de luz (ferro quente de passar

roupa). Quando ascendemos um lósforo, a energia irradiada (é; não é) acompanhada de luz e (há; não há)

emissão de calor.

************
é; há

25 ¡ Se um corpo absorve energia radiante, ele se aquece e sua temperatura pode subir (a menos que ocorra mudança

de estado), ao passo que quando irradia energia sob forma de calor, ele se resfria e sua temperatura pode

************
diminuir

26 | A energia radiante responsável pela produção de calor é cha¡nada de radiação infra-ver¡nelha. Quando esta

radiação incide sobre vários corpos distintos, ela não é absorvida da mesma forma. Quando os corpos irradia¡n

calor, também não o fazem da mcsma forma. U¡na substância escura absowe mais energia radiante que r¡ma

clara. Portanto, no verão deve-se usar roupas (escuras; claras).

************
claras

27 r Quando uma radiação atinge um corpo, podem ocorrer os fenômenos de: absorção, reflexão e refra$o. No

19 caso, o corpo absorve a radiação sob forma de calor, aunrcntando sua energia interna; no caso da reflexão

temos que uma parte da energia incidente é refletida, ou seja, retorna ao rneio de origem; e na refração, a

. 
radiação atravessa o material. Estes três fenômenos sempre ocorrem quando uma radiação atingc um corpo;

entretanto, dependendo da sua natureza um fenômeno preponderá sobre os demais. Nas regiões tropicais,

t¡tiliza¡n-se roupas claras porque as mesmas (refletem; absorúem; refratam) mais a radiação que as roupas escuras.

************
refletem

28 ¡ As substâncias escr¡ras absorvem ¡nelhor o calor que um corpo claro. Desta forrna, quando a energia irradiada

pelo Sol atinge as regiões polares ela é, ern sua maior partc, (refletida; absowida; refratada).

************
refletida

29 r Quando a radiação atinge uma superfície transparente, ela é pouco absorvida e refletida. Este fenô¡neno é

chuuado-.
************
refração

30 ¡ Os corpos escuros absorvem mais radiação que os claros. Da mes¡na forma, um corpo escuro perde mais

facilmente calor que um claro. Num dia ensolarado o asfalto da rua se apresenta nunìa temperatura (mais;

menos) elevada que uma parade caiada.

************
nrais
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31 ¡ As investigaçõcs realizadas com as mais variada.s substâncias revelaram que a emissão e absorção térmica,

além da natureza do corpo, dependem em grande parte da temperatura do corpo. Verifìcou-se que esta

dependência é proporcional à 4? potência da temperatura do corpo (I{). Portanto, quando a tèmperatura

de um corpo dobra, sua irradiação térmica aumenta 

- 

vezes.

************
t6

32 ¡ Quando um corpo absorve toda a radiação nclc i¡rcidente, ele passa a ser chamado corpo negro. Como na

realidade tal substância não existe, define-se um corpo negro ideal como sendo aquele que teoricamente absorve

toda a radiação que sobrc cle incidc. Há substâncias que chegam a absorver cerca de 99o/o da radiação incidente

sobre elas. Quando um corpo ri bo¡n irradiador dc calor, ele ta¡nbém será (bom; mai) abso.vedor de radiação

e, conseqüenterncnte, scrá (bom; mal) reflctor de energia radiante.

************
bom; mal

33r

34r

Embora à prirneira vista a irradiação térmica nos dê idéia de que o fenômcno somente ocorre quando os

objetos que irractianr encrgia térmica estão a altas temperaturas, isto entretanto ¡rão é verdade. Todos os

objetos irradianr energia térmica. Quando a tempcratura de um objeto pcrmanece co¡lstante, dizemos que a

energia que ele irradia é (igral à; difcrente da) cnergia que ele absorve sob forma de energia irradiante.

************
igrral a

Pode¡nos ilustrar a alìrmação fcita no item 33 atravós dc uma experiência: isolando-se 3 corpos distintos e de

temperaturas ta¡nbóm diferentes, num recipiente isolado termicamente e no qual foi feito o vácuq verifica-se

ao fìm de certo tempo quc todos eles estão à mesma temperatura. Este fato mostra que (houve; não houve)

um proccsso de transferô¡rcia de energia por (convecção; condução; irradiação).

***** *******
houve; irradiação

OUESTÕES DE ESTUDO

1 r Como se dá a transferência de calor por condução?

2. O que é convecção?

3 ¡ Como se dá a transferênþia de calor por irradiaçâo?

4. O processo de propagação de calor por condução se realiza com transferência de matéria?

5 I A transferência de calor por condução é característica das substâncias em que estado ffsico?

6 r Na [,ua, onde não existe fluidos (lfquidos ou gases), quais os processos de transferência de calor que lá tem

lugar?

7 r Todas as substâncias conduzem da mesma forma o calor?

I r A convecção é o melhor modo de propagação do calor através (escolha as alternativas corretæ): do vácuo;

do cobre; da água; da cortiça; do hélio; do vidro.

9 I Em dias de sol intenso, nas regiões à beira mar, sopr¿¡m brisas marftimas. Explique sua formação.

10 r A irradiação tórmica ó mais pronunciada num corpo quando clc estivcr a baixas ou altas temperaturas?

11 ¡ Quando uma'radiação atinge um objeto, quais os fenômenos que ocorrem?
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12 r Quândo toda energia irradiada que atinge um corpo é absorvida por este, qual o nome que este corpo recebe?

13 r Quando a maior parte da energia radiante que atinge um corpo retorna dc novo ao meio de onde se originou,

qual o nomc deste fenômeno?

14 ¡ Uma superfície prateada é boa absorvedora ou refletora de energia radiante?

15 r Por que se utilizam caixas de isopor para depósito de gelo?

Após isso, você deve estar apto para:

a. definir condução térmica.

b. defìnir conrecção.

c. definir irradiação térmica.

d. identifìcar o processo de transmissão de calor num fenômeno dado.

OUESTÕES A RESOLVER

1 r Uma garrafa térmica conserva uma substância quente ou fria em seu interior por muito ternpo. Que tipo dc

propagação de calor ela evita? Por quê?

2 r Quando passÍrmos roupa com um ferro, de quc fornra o calor é transmitido à ioupa?

3 r Quantlo se tem uma geladeira domóstica que funciona colocandose num depósito uma barra dc gelo, onde

deve localizar tal depôsito? Por quê?

4 ¡ É comum se observar que uma chaminé rctira mal a fumaça logo quando se ace¡rde o fogo e depois ntelhora

(o rnesmo fenômeno se observa numa churrasqueira). Por quê?

5 r Tem-se dois pedaços de gelo de lnæsas iguais e ntesmas temperaturas. Um dos pedaços está envolto cm jorttal

ou serragem; o outro sem ser e¡rvolvido por nada é colocado sobre o solo. Qual dos dois derreterá primeiro?

6 r Eln recente giterra no Oriente Médio, os jonralistas dcscrevia¡n o palco de umas frentes de h¡ta --o dcscrto do

Sinai - como um autêntico inferno. Escreviam: "De dia, um calor inferrrnl com tcurperaturas clevadíssintas c

à noite um frio de rachar". Explique o fenômeno.

7 r Qual é o nome do processo dc propagação de calor ¡nais comun nos fluitlos?

3 r Qual a fìnalidade das roupas chamadas de inverno?

9 ¡ Para refrigerar u¡n barril de chope dcve-sc colocar uma barra de gelo sobrc o barril ot¡ debaixo dele? Por quô?

10 ¡ O que acontece co¡n um corpo que emite energia calorífìca?

11 r Quando nos aproxinramos de uma fogueira senti¡nos calor. Este aquecirncrtto é devido prirtcipalmentc a quc

processos de trans¡nissão de calor?

12 t O resfria¡rrento de um motor a explosão é feito utilizando-se quc proccsso de tra¡rsferêrtcia dc calor?

13 r É possfvel transferir calor de um corpo a outro se¡n que haja nada entre cles?

14 r Qualquer corpo emite energia radiante?

15 r A Terra perde energia? Por quê?

16 ¡ Como são chamados os corpos ¡rraus condutores dc calor? Existc algurna sr¡bstância quc consegtte irrtpedir

conrpletamente a trans¡nissão de calor a or¡tro?

RESPOSTAS

I ¡ a) Condução, porque o vidro é isolante; b) convecção, porque e¡ltre as pareclcs da garrafa (ela ó feita de

vidro duplo) existe vácuo; c) irradiação, porquc as parcdes espelhadas reflctem as irradiações.

2 r Condução.
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3 r Na parte superior da geladeira,paÍa haver circulação de ar(correntes de convecção) no æu interior.

4 r Porque enquanto não houver formação de cor¡entes de convecção a circulação de ar não é boa, dificultando a

alimentação das charnas de oxigênio.

5 r Aquele que é colocado sobre o solo.

I I Em virtude do ser¡ baixo calor especflìco, a a¡eia se aquece rapidamente durante o dia graças à irradiação de

energia proveniente do Sol que absorve. Seu aquecimento provoca o aquecirnento, por convecção, das massas

de a¡ sobrc o solo. À noite o fenômeno é o contrário; como bom absorvente de energia, ela será também bom
irradiador. Desta forma, as areias do deserto irradiam tapidamente a energia recebida durante o dia e a tempe-

ratura cai violentamente. Este fenômeno é comum a todos os desertos.

7 r Convecção.

8 r Evitar æ perdas de calor pelo organismo para o exterior.

9 r Em cima. Porque quando o líquido se resfria, seu volume diminui e sua densidade aumenta. Assim, formam-se

correntes de convecção do líquido: frio para baixo e o mais quente para cima. Desta forma se processa o

resfriamento do llquido.

10 r Sua temperatura diminui.

11 r Convecção e irracliação.

12 r Convecção.

13 r Sim. Por irradiação.

14 ¡ Sim. Desde que sua temperatura não seja zero absoluto.

15 ¡ Sim. Ela irradia para o espaço uma parte da encrgia que recebe do Sol.

16 r Isolantcs. Não, nenhum corpo é isolante perfeito.

sEçÃo 5 - ouEsTÕES E PROBLEMAS A RESOLVER

1 ¡ O calor especllìco depende da massa da substância? E a capacidade térmica?

2 r Quando dois corpos apresentanr massÍrs iguais e calclres específìcos diferentes, qual terá maior capacidade

calorffica?

3 I Qual a diferença existente entrc calor senslvel e calor latente?

4 r É posfvel fornecer-se calor a uma substância sem que a temperatura dela varie?

5 r É posslvel uma mesma substância coexistir em dois estados de agregação?

6 ¡ O que acontece com a temperatura de um corpo quando este sofre mudança de estado?

7 r Quando um corpo solidifìca, ele absowe ou cede calor?

8 I O calor especlfìco é sempre constante, qualquer que seja a temperatura considerada?

9 r Num sistema isolado, é posfvel que alguns corpos percam calor sem que outros o aclquiram?

10 r Dispende-se mais energia para transformar uma substância no est¿do sólido em lfquido, ou em lfquido para
vapor, à prcssão constante?

11 r Calcular o calor especlfìco de uma substância, sabendose que 10,09 dessa substâircia a 100"C misturados
com 18,0 g de água a 15oC, em um recipiente que não absorve calor, atingem a temperatura de equilíbrio
de 20"C.

12 r Qual é a quantidade de gelo a OoC que se transforma em água quando sobre um grande bloco são despejados

200 g de água a 80oC?
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13 r Tem-se 2Og de álcool de calor específìco 0,64 callgoC à temperatura de 50oC, que sãtl misturados com l0g

de água a 10oC. Qual a temperatura de equillbrio? Admita as trocas de calor apenas entre a água c o álcool'

14 r O gráfico ao lado rePresenta a quantidade de calor Q

absorvida por um corpo de massa 20 g, inicialmente

sôlido, em função da temPeratura'

a) Qual é a capacidade térmica do corpo no estado

sôlido?

b) Qual é o calor especffìco da substância no estado

sôlido?

c) Qual é a temperah¡ra da mudança de estado da

substância?

d) Qual é o valor do calor latente de fusão do corpo?

e) Qu¿ é o calor especffico da substância em estado

lfquido?

15 I O gráfico mostra a variação da quantidade de calor

absowida por dois corpos A e B quc possuem massas

iguais, em função da temperatura. Qual dos corpos

possui maior capacidade térmica?

16 ¡ Misturam-se 10 g de água a 10oC e 2gde gelo a 0"C.

Quat a temperatura do equilíbrio térmico?

17 r Uma fonte de calor leva 5 minutos para transformar

em ågua a OoC uma mæsa de gelo de 5 gramas

também a OoC. Sendo constante a potôncia da fonte

fornecedora de energia, uma massa de 100 g de um

líquido gasta, para pæsar de 20oC para 60oC, l0
núnutos, Qual ó o calor específìco desæ líquido?

O (cal)
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400

300

200
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40 80 120 160 t (ocl

Q {cal)

B

t' t ("Cl

t (ocl
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20

18 ¡ U¡n corpo absorve calor de uma fonte a 100 cal/min.

A variação da temperatura com o tempo é dada na

fìgura ao lado.

a) Qual é a capacidade térmica do corpo?

b) Sendo I 000 g a massa do corpo, qual é o seu

calor específìco?

lg ¡ Um certo calorímetro contém 50 g de água a 20oC. Adiciona-se à água do calorfmetro 40 g de água a 50oC

e observa-se que a tempe¡atura do sistema atinge o equilíbrio térmico a 30"C. Determine a capacidade térmica

do calorfmetro.

20 r Desprezando-se os efeitos térmicos com o termômetro e outros acessórios do calorfmetro da questão 19,

determine o calor específìco do væo calorímetro, sabendo que sua massa é de 200 g.

21 t Para fundir 50 g de uma substância, sem variação de temperatura, foram neccssárias I 400 calorias. Qual o

calor de fusão desta substância?

22 r Quantos joules são necessários fornecer a 100 g de água a 0"C para transformála inteiramente em vapor de

água a 100"C? Considere I cal = 4,2 J.

23 r Urn calorímetro que possui capacidade calorlfica igual a 20 caU"C contém 80 g de água a 20"C. Coloca-se

em seu interior 400 g de uma substância a 90oC e o equilíbrio térmico estabelece'se a 40oC. Detennine o

calor específìco dessa substância.

24 r Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 200 g de uma substância de calor específìco 0,12 callg"C

de 20oC a 30oC?
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25 r Fornecem-se 7 255 cal para l0g de gelo a -l0oC. O que acontece?

26 r Uma barra de chumbo Ce 300 g de rnæsa é aquccida até a temperatura de 80oC e em scguida é mergulhada
em 200 g de água existente num calorlmetro de alumlnio. Sabendqse que os calores específìcos clo chumbo
e alumfnio são respectivamente iguais a 0,030 e 0,22callg"C e que a temperatura cle equi¡ario estabcleceu-sc
em 30oC, sendo a temperatura inicial da água de 28oC, qual a massa do vaso calorimétrico?

27 I Que quantidade de calor se necessita para elevar de 20oC para l00oC a temperatura de um bloco de alumínio
de 1,0 kg? Sc em seguida, colocarmos esse alumínio dentro cle um recipiente com 800 g de água a lgoC,
qual será a temperatura final do sistema? c¡1 = 0,2 cal/g"C.

28 r U¡na bala de chumbo corn u¡na velocidade de 800 m/s atinge urna parede. Admitinclose que toda a energia
cinética da bala é transfonnada em calo¡ e absorvido pela bala de chumbo que possui massa de l0 g e temperatura
de 30oC, qual é a ternperatura fìnal da bala?

29r Um bloco de cobre de 75gé retiradodeunrfornoejogadonumvasodevidrode3009,contendo2009
de água. A temperatttra da água se eleva de 12 a 37"C. Qual era a tempcratura do forno? Dados: calor
específìco do cobre: cç,, = 0,093 cal/g"c; calor específìco do vidro: cy = c,l 18 cal/g"c.

30 I Misturou'se I 000 g de água com certa quantidade de vapor d'água a l00oC; a temperatura de equilíbrio foi
de 40oC. Quat foi a massa de vapor d'água utilizada? Temperatura da água = 10"C.

31 I Sobre uma barra de gelo a -20"C colocou-se 200 g de água a 40oC. Sabe¡rdose que toda a água ccngelouce
e resultou cm gclo a -10"c, qual a ¡nassa de gelo? utilize cgcto = 0,5 ca!/g"c.

32 I Que quantidade de calor é nccessária para transformar l0g de gel<l a -5"C em vapor d'água a ll5oC?
33 r Um calorímetro contém 200g de âguaa l5oC. Acrescenta-se 25gde água a 80"C. A temperatura deequilíbrio

é de 20"C. Qual a capacidade tér¡nica do calorf¡netro?

34 ¡ Misturam'se iguais quantidades de água quente e gelo a 0"C. Dessa mistura resulta apenas água a OoC. Ad¡n!
tindose as trocas dc calor apenas cntre a água e o gelo, detcnnine a temperatura da água quentc.

RESPOSTAS

1 r Não; sim.

2 r Aquele que é feito de material com maior calor
cspecffico.

3 r O calor sensível provoca alteragão na temperatura
do corpo ac passo oue o latente provoca mtrdança
de estado ffsico.

4 ¡ Sim; durante a fusão ou soliCitcação ou durante
a ebulição ou condensação.

5 r Sim: sôlido-líquido; líquido-vapor; sólido-vapor
6 I Permancce co¡lstarìte.

7 r Cede.

8¡ Não

9¡ Não

10 ¡ Líquido em vapor.

11s c = 0,ll cal/g"C

12.2009
13r t =32,5"C
14 r a) 2,5 call"C

b) 0,125 cal/g"C d) l0 cal/g

c) 80'C e) 0'0625 caligoC

15 ! O corpo A (a inclinação da reta, que mede a

capacidade térnrica, é rnaior).

16 r 00c

17 | 0,2 cal/g . "C
18 r 3¡ 40 cal/'C

b) 0,04 callg"C

19 r 30 cal/'C
20 r 0,15 cal/g.'C
21r 28 cú18

22. 2,7 X los J

23 r 0,1 callg."C

24 t 240 caJ

25 r Tere¡n<¡s vapor <le água a 100"C

26rm=ll4g
27rQ=l,6XlOacal

t = 28oC

28 I tf =- 440C

29r tfon¡o =892"C
30r¡n=509
31 ¡nt= 4,9kg
32rQ=l,3Xl03cal
33 r C = l00calioC
34rt=800C
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EXPERIÊNCIA 1. PR¡NCIHO DE ARQT'TMEDES

OB|ETIVO: Verificar que a força de emprxo sobre um corpo imerso num llquido é þal ao

peso do volume do lfquido deslocado por csse corpo.

MATERIAL TTTILIZADO: a) mola calibrada em Newtons;

b) frasco graduado;

c) bolinhas de vidro, aço, etc;

d) lfquidos dife¡ontes - água, álcool

PROCEDIMEMO: a) Moça o peso de uma boli¡rha no ar e num lfquido (álcoot por exemplo).

b) Detormine o valor do emprxo.

c) Moça o peso de um dcterminado volume de álcool e, através das relações

p = + e P = mg, determine o valor de p.

d) Determine o valor do volume da bolinha (usando seu diâmetro ou pola imcrsão

da mes¡na no frasco graduado).

e) Determino o r¿alor do peso e do volume do líquido deslocado.

f) Compare os itens b e e.

g) Reprta o experimento variando as bolinhas e o líquido na qual são imersæ.

ANÂUSE E QTJESTôES: a) Dois corpos diferenæs porém de mesma massa, quando imersos num lfquido,

sofrem o rnesmo empuxo?

b) Dois corpos diferentes porém de mesmo volume, quando imersos no tnesmo

lfquido, sofrem o mesmo empuxo?

c) Como a densidade do líquido influi no empuxo?

d) Quando determinamos o peso da esfera usando a mola calibrada, a esfera não

sofre empuxo devido ao ar? Como calcr¡lar o peso verdadeiro da esfera?

Qual é a diferenga entre o peeo aparents e o ¡eal?

RELATÓR¡O: Você deverá fazer um relatório da experiência, dæenvolvendo:

a) objetivos da experiência;

b) parte teórica;

c) procedimento experimental;

d) conclusões.
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EXPERIÊNCIA 2. LEI DE BOYLE

OBJETIVO: Determinar o valor da constante R.

MATERIAL UTILIZADO: a) seringa de 20 cm3.
b) saco plástico e barbante.
c) frasco graduado ou recipiente

com capacidade de l00cm3.
d) termômetro.
e) tubinho de borracha.
f) prendedor de roupa.
g) suporte para seringa.

PROCEDIMEMO:

A}TÃLISE E QUESTÕES

RELATÕRIO: Você deverá fazer um relatôrio da experiência, desenvolvendo:
a) objetivos da experiência;
b) parte teôrica;
c) proçedimento experimental;

. d) conclusões.

fis.l

a) Amarre o saco plástico no êmbolo da seringa.
b) Eleve o êmbolo da seringa até o valor 20 cm3 e feche a saída do ar prendendo

o tubo de bonacha com o prendedor (vide nota l).
c) Despeje 100 cm3 de água no saco plástico e anote o valor do volume do ar

contido na seringa (vide nota 2).
d) Despeje mais 100 cm3 e anote o novo volume. Repita esta operação várias

vezes (vide nota 3).
e) Meça a área do êmbolo.

Notas
l) O êmbolo da seringa muitas vezes se prende no corpo da mesrna por atrito.

Para gue isso não aconteça, molhe o êmbolo com água antes de introduzi-lo
no corpo da seringa.

2) Muitas vezes, na leitura do volume, o êmbolo atinge uma posição entre dois
traços. Neste cæo, devemos avaliar o volume do gás pela situação do êmbolo
(fie.2).

3) A ágrra, além de lubrificar a seringa, sewe para observar se o êmbolo da æringa
está vedando sufìcientemente a salda do ar (fìg.3).

água

a) Determine a pressão e¡9rci$3,¡r9 êmbolo pelo peso da água contida no saco
plástico: Pe¡næro = ffi-

b) Determine a pressão total sobre o gás.

c) Faça um gráfìco de P em função de V.
d) Determine o n9 de moles de ar contido na seringa na temperatura que é feita

a experiência; para cada repetição do item d.
Os resultados obtidbs (devem, não devem) ser þais.

e) Para cada repetição do item d do procedimento, faça o produto P.V. Tal
produto (é, não é) aproximadamente constante.

f) Ache a média dos produtos P.V e do valor do nQ de moles.
g) Usando estes valores médios (de n e P.V), determine o valor de R usando

PV = nRT.
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EXPERI ÊNCIA 3. TRANSFORMAçÃO ISOMÉTRTCA

OBJETIVO: Determinar o valor de ?u.

MATERIAL UTILIZADO: a) tubo de borracha (ou plástico) flexível e transparente de mais ou menos 1,5 nt

de comprimettto.

b) frasco contendo água quente.

c) termômetro.

d) frasco vazio.

+.

PROCEDIMENTO: a) Coloque uma certa quantidade de água dentro do tubo de borracha' Encaixe o

tubo no frasco vazio. Vede bem a saída do ar. Se for preciso lacre a rolha com

vela.

b) Marque (no tubo de borracha) o volume inicial do gás, usando, por exemplq

um pedaço de fita adesiva.

c) Coloque o recipiente contendo gás dentro da água quente.

d) Faça com que o volume do gás volte a ser o inicial, elcvando o ramo do tubo

de borracha.

e) Meça agora a diferença de altr¡ras dos dois nlveis da água.

f) Repita mais quatro vezes o procedimento descrito, variando a temperatura da

água (despeje ágUa fria no frasco). Em cada caso, a temperatura deve ser lida

em cada etapa de experiência.

ANALISE E QI.JESTÕES: a) Antes de realizado o item d, a transformação era isométrica? Por quê?

b) Qual é o valor da pressão do gás em cada uma das temperaturas? Use para

densidade da ágrra o valor l,Og/cm3 na relação P = hdg.

c) Faça um gráfìco da pressão em função da temperatura.

d) Qual é o signifìcado do coeficiente angular da reta obtida?

e) Obtenha o valor 7"; usando o item 4.

RELATORTO: Você deverá fazer um relatório da experiência, desenvolvendo:

a) objetivos da experiência;

b) parte teôrica;

c) procedimento experimental;

d) conclusões.
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EXPERIÊNC|A 4. cuRvA DE EQUTLT'BRIO TÉRMTCO

OBJETIVO: Traçado da curva de equilfbrio térmico entre dois corpos. Determinação da
temperatura de equilfbrio.

MATERIAL UTILTZADO a) recipiente de isopor.

b) væilha.

c) tubo de ensaio.

d) dois termômetros.

e) relôgio com ponteiro de segundos ou cronômetro.

Ð ágrra quente (70oC aproximadamente).

PROCEDIMENTO: a) Coloque a vasilha quente dentro do recipiente de isopor e anote a sua
temperatura.

b) Coloque no tubo de ensaio água à temperatura ambiente e introduza o outro
termômetro no tubo, utilizando uma rolha furada.

c) Anote as temperaturas lidæ nos dois termômetros de I em I minuto.
d) Faça um gráfìco das telnperaturas em função tlo tempo.

ANÁIßE E QUESTÕES: a) As temperaturas da água nos tlois recipientes tencle¡n a se igualar?
b) As velocidades de esfria¡nento e aquecimento variam quando a diferença de

temperatura dimi¡rui?

c) Qual é a temperatura de equilÍbrio?

RELATORTO: Você deverá fazer um relatório da experiência, desenvolvendo:
a) objetivos da experiência;

b) parte teôrica;

c) procedimento experimental;

d) conclusões.

metro
termô.termô-

llletfo
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EXpERtËtrlclR s. cURVA DE AeuEcrMENTo or ueutpos

OBJETIVO: Detertninação do calor específico do Óleo.

MATERIAL UTILIZADO: a) base.

b) recipiente para aquecer o líquido (por ex. uma lata)'

c) lamparina de álcool.

d) ternômetro.

e) relôgio com ponteiro de segundos ou cronõmetro.

PROCEDIMENTO: a) Monte o esquema como o da figura acima.

b) Coloque dentro do recipiente 100 cm3 de água ou então uma quantidade que

você possa introduzir.

c) Acencla a lamparina e coloque-a sob o recipiente. A chama da lamparina deve

se distribuir por todo recipiente. Não mude a lamparina de posição.

d) Anote a temperatura da água de j em j rninuto.

e) Repita o experimento usando 200 cm3 de água e depois 100 cm3 de Óleo'

f) Construa, no mesmo diagrama, âs curvas temperatura X tempo para os três casos.

ANÃLISE E QUESTÕES: a) Use os resultados do l9 experimento para determinar a quantidade de calor

absorvida pela água, por minuto.

b) Para um mesmo intervalo de tempo, a massa de 200 g de água absorveu o

dobro do calor absorvido pela massa de 100 g?

c) Compare as quantidades de calor absowido pela água (100 g) e pelo ôleo.

d) Determine o calor específìco do óleo, supondo que o da água é I cal/g"C.

RELATÓRIO: Você deverá fazer um relatório da experiência, desenvolvendo:

a) objetivos da experiência;

b) parte teôrica;

c) procedimento experimental;

d) conclusões.
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