
elevador e (e) 0 m6dulo e (f) 0 sentido da for'la maxima exercida 
pelo homem sobre 0 piso do elevador? 

99 A Fig. 5-68 mostra 
uma caixa de dinheiro sujo 
(massa ml == 3,0 kg) sobre 
urn plano inclinado sem 
atrito de iingulo 01 == 30". A 
caixa esta ligada por uma 
corda de massa desprcri
vel a uma caixa de dinheiro 
lavado (massa fill == 2.0 kg) 

FIG.5-68 Problema 99. 

situada sobre urn plano incJinado sem atrito de iingulo ~ = 6O~. 
A polia nao tern atrito e sua massa e desprezfveJ. Qual e a tensao 
da corda? 

100 Suponha que uma massa-padrilo de 1 kg sorre uma acele
ra'lao de 4.00 mls2 a 160° com 0 sentido positivo do eixo x ao ser 
submetida a duas for'las; uma delas e Fl == (2,50 N)i + (4,60 N)). 
Qual e a outra for'la (a) em termos dos vetores unitarios e em ter
mos (b) do m6dulo c (e) do angulo? 

101 Na Fig. 5-69, uma lata de antioxidantes (ml = 1,0 kg) 
sobre urn plano incJinado sem atrito esta ligada a uma lata de 
presuntada (1112 == 2.0 kg). A polia tern massa e atri to desprezi-

veis. Uma for'la vertical para cima 
de m6dulo F == 6,0 N atua sobre a 
lata de presuntada. que tern urna 
acclera'lilo para baixo de 5.5 m/s2. 

Determine (a) a tensilo da corda e 
(b) 0 iingulo /3. 
102 Urn foguctc c sua carga tern 
uma massa total de 5,0 x 10-1 kg. 
Qual C 0 m6dulo da for'la produzida 
pelo motor do foguete (empuxo) 
quando este estu (a) "pairando·' 
sobre a plataforma de lan'larnento 
imediatamente ap6s a igni'lao e (b) 
acelerando para cima a 20 mls2? 

103 Uma motocicJeta com 2,0 kN 

Problemas __ 

., 

FIG . 5-69 Problema 101. 

de peso acelera de 0 a 885 kmlh em 6.0 s. Quais silo os m6dulos 
(a) da acelera'lao constante e (b) da for'la resultante responsavel 
pela acelera~ao? 

104 Urn el6tron inicialmente estacionario (massa = 9.11 x 10-31 

kg) sofre uma acelera'liio constante ao longo de 15 em, atingindo 
a velocidade de 6,0 x Icr mls. Determine (a) 0 m6dulo da for'la 
responsavel pela aceiera'lao do eletron e (b) 0 peso do eletron. 



For~a e Movimento 

A Grande Piramide, construida 

ha cerca de 4500 anos, e 
formada por cerca de 

2300 000 blocos de pedra, a 

maioria com uma massa de 

2000 a 3000 kg. Como os 

engenheiros e operarios 

conseguiram levantar as 

pedras para construir a 
piramide, que tem mais de 

140 m de altura? Alguns 

pesquisadores levan taram 

a hip6tese de que, durante 

a constru~ao, uma turma de 

operarios fazia subir os blocos 

por uma gigantesca rampa de 

terra de pequena inc!inar;ao, 

encostada em um dos lados 

da piramide. Entre tanto, 

nao existem indidos (como 

restos da rampa ou pinturas 

da epoca) que ap6iem esta 

teoria. Outros acreditam que 

havia uma rampa em 

espiral em tomo da piramide. 

Acontece que uma rampa 

desse tipo seria a/tamente 

instavef; ait§m disso, conseguir 

que blocos de pedra de 2000 

kg fizessem curvas de 90° nos 

cantos da piramide parece 

uma tarefa extremamente 

difrd/, se nao impossivel. 

126 

Como os antigos egfpcios 
levantaram os gigantescos blocos 
de pedra usados para construir a 
Grande Piramide? 

A resposta esta neste capitu lo. 

I I 



6-1 0 QUE E FiSICA? 

Neste capitulo concentramos nossa atenrrao na fisica de tres tipas comuns de forrra: 
a forrra de atrito, a fOT'Ya de arrasto e a for<;:a centripc13. Ao preparar urn carro paTa 
as 500 milhas de Indianapolis urn engenheiro deve levar em conta as tr(!s lipas de 
forr;a. As fon;as de alTho que agem sobre as poeus sao cruciais para a aceierar;ao do 
carro ao deixar 0 boxe e ao saiT de uma curva (sc 0 carro encontra uma mancha de 
61eo, as poeus perdem aderencia e 0 carro pode saiT da pista). As fOfr;3S de arrasto 
produzidas pelas correntes de aT devem seT minimizadas, caso contrario 0 carro coo
sumin'i muito combustfvel e ten'i que seT reabastecido prematuramente (ate mesma 
uma parada adidonal de 14 s pode custar a corrida a urn pilolo).As fon;as centripe
las sao fundamentais nas eurvas (se nao houver fo r<;a centripeta sufieiente, 0 carro 
nao conseguini fazer a curva). Vamos inieiar nossa diseussao com as for<;as de atrito. 

6-2 1 Atrito 

As for<;as de atdto sao inevitaveis na vida diaria. Se nao f6ssemos capazes de vence
las elas fariam parar todos os objetos que eslivessem se movendo e todos os eixos 
que estivessem girando. Cerca de 20% da gasol ina consumida por urn autom6vel 
sao usados para compensar 0 atrito das pe<;as do motor e da lra nsmissao. Por ou
lro lado, se nao houvesse atrho nao poderiamos fazer 0 autom6vel ir a lugar algum 
nem poderiamos caminhar ou andar de bicicleta. Nao poderfamos segurar urn lapis, 
e. mesmo que pudessemos, nao conseguirfamos escrever. Pregos e parafusos sedam 
jndleis, os tecidos se desmanchariam e os n6s se desatariam. 

Neste capitulo tratamos de for<;as de atrito que existem entre duas superficies 
s6lidas estacionarias ou se movendo uma em rela<;ao a outra em baixa velocidade. 
Considere IreS expedmentos imaginarios simples: 

1. De um empurrao momenUl.neo em urn livro que esta sobre uma mesa horizontal , 
fazendo-o deslizar. Com 0 tempo, a velocidade do livro diminui ate se anular. lsso 
significa que 0 livro possui uma acelera<;ao paralela a superffcie da mesa e com 
o sentido oposto ao da velocidade. Ncsse easo, de acordo com a segunda lei de 
Newton , deve existir uma for~a paralela it superffcie da mesa e que aponta no 
sentido oposto ao da velocidade. Essa for~a e uma for~a de atrito. 

2. Empurre 0 livro horizontalmente de modo a faze-I o se des[ocar com velocidade 
eonslante ao longo da mesa. A for~a que voce exeree pode ser a (mica for~a hori
zontal que age sobre 0 livro? Nao, porque nesse caso 0 livro sofreria uma ace le
ra<;ao. Dc acordo com a lei de Newton, deve existir uma segunda for~a, de sentido 
contrario ao da for~a que voce aplicou mas com 0 mesmo m6dulo, 0 que faz com 
que as duas for(fas se equilibrem. Essa segunda forlta e uma for<;a de atrito, pa
ralela a superficie da mesa. 

3. Empurre um caixote pesado paralelamente ao piso. 0 eaixote nao se move. De 
acordo com a segunda lei de Newton , uma segunda fo rlta deve eslar atuando so
bre 0 caixote para se opor a for<;a exereida por voce. Alem disso, essa segunda 
for~a deve ter 0 mesmo m6du[o que a for~a que voce aplicou, mas alUa em sen
tido contrario, de forma que as duas for~as se equilibram. Essa segunda for<;a 
e uma for~a de atrito. Empurre com mais for~a. 0 caixote continua parado. 
Aparentemente, a for<;a de alrito pode aumentar de intensidade para continuar 
equilibrando a for~a aplicada por voce. Empurre com toda a for<;a. 0 caixote 
come~a a deslizar. Evidentemente, existe uma intensidade maxima para a for<;a 
de atrito. Quando voce excede essa intensi dade maxima 0 caixote eomelta a se 
mover. 

A Fig. 6-1 mostra uma situa~iio semelhante. Na Fig. 6-10 urn bloco esta em re
eouso sobre uma mesa, com a forlta gravi!.acional F, equilibrada pela for~a normal 
F, .. Na Fig. 6-1b, voc6 exeree uma forlta F sobre a bloeo, tentando puxa-Io para a 
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FIG. 6-1 (a) As for~asque agem 
sohre urn bloco esta£ionario. (b-d) 
Uma for~a extema F , aplicada ao 
bloco,e equilibEada por Ull],a forr;a de 
atrito eSlal!co f. . Quando F aumenla. 
f, tambem aumenla, ate atingir urn 
certo valor maximo. (e) 0 bloco 
cntao "sc desprende", acelerando 
subitamente na direr,;ao de F. (f) Para 
que 0 bloco sc mova com velocidade 
constante e prcciso redum 0 valor de 
F. (g) Alguns resultados experimentais 
para a seqUbcia da (a) a (j). 
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(b) 

FIG. 6-2 Mecanismo responsavcl 
pela fOTya de atrito cineticQ, (a ) 
A placa de cima esta deslizando 
para a di reita em relar;ao a placa de 
baixo. (b) Nesta vista ampli ada sao 
mostrados dais ponlos onde ocorreu 
soldagem a frio. E necessaria uma 
forya para romper as soldas e manter 
o movimento. 

esquerd a. Em resposta, surge urn!! for~a de atrito f. para a direita, que equilibra a 
fOf"a que voce aplicou. A forr;a f. e chamada de forl;a de atrito estatico. 0 bloea 
permanece im6vel. 

A s Figs. 6-1c e 6-1d mostram que, a medida que voce jlumenta a intensidade 
da for,,3 aplicada, a intensidade da forr;a de atrito estatico f. tambem aumenta e 0 
blaeD permanece em repouso. Entretanto. quando a forr;a aplicada atinge uma cerIa 
intensidade 0 bloco "se desprende" da superfi£ie da mesa e sofre uma acelerar;ao 
para a esquerda (Fig. 6-1e) . A forr;a de atrito fk que se opoe ao movimento nessa 
nova situ ar;ao e chamada de ror~ de atri to cinetico. 

Em geral, a intensidade da forr;a de atrito cinetico, que age sobre os objetos em 
movimento, e menor do que a intensidade maxima da for>;a de atrito estatico, que 
age sobre os objetos em repouso. Assim, para que 0 bloco se mova sobre a superffcie 
com velocidade constante provavelmente voce tera que diminuir a intensidade da 
forr;a aplicada assim que 0 bloco comer;ar a se mover, como mostra a Fig. 6- 1f.A Fig. 
6-1g mostra 0 resultado de urn experimento no qual a forr;a aplicada ao bloco foi 
aumentada lentamente ate ele comer;ar a se mover. Observe que a for>;a necessaria 
para manter 0 bloco em movimento com velocidade constante e menor que a neces
saria para que ele comece a se mover. 

Uma for>;a de atri to e, em essencia, 0 vetor resultante de muitas for>;as que 
agem entre os Momos da superffcie de urn corpo e os atomos da superficie do ou
tro corpo. Se duas superficies metalicas polidas e limpas sao colocadas em contato 
em alto vacuo (para que continuem limpas), torna-se impossivel fazer uma deslizar 
em relar;ao a outra. Como as superfIcies sao lisas, muitos ,Homos de uma en tram em 
contato com muitos Momos da outra e as superficies se so/dam a frio, fo rmando uma 
unica per;a de metal. Se dais blocos de metal, muito polidos, usados para calibrar tor
nos, sao colocados em contato no ar existe menos contato atomo para atomo, mas 
mesmo assim os blocos aderem firmemente urn ao omro e s6 podem ser separados 
por me io de urn movimen to de torr;ao. Em geral. porem, esse grande mlmero de 
contatos entre atomos nao existe. Mesmo uma superffcie metalica altamente pol ida 
esta longe de ser uma superffcie plana em escala at6mica. Alem disso. as superffcies 
dos objetos comuns possuem camadas de 6xidos e outras impurezas que reduzem a 
possibilidade de uma soldagem a frio. 

Q uando duas superficies comuns sao colocadas em contato, somenle os pon
tos mais salien tes se tocam. (E como termos os Alpes Suir;os virados de cabe>;a para 
baixo e colocados sobre os Alpes Austrfacos.) A area microsc6pica de contato e 
muito menor que a area de contato macrosc6pica aparente, possivelmente 104 vezes 
menor. Mesmo assim, muitos pontos de conlato se soldam a frio. Essas soldas sao 
responsaveis pelo atrito estMieo que surge quando uma forr;a aplicada tenta faze r 
um a superffcie deslizar em relar;ao a outra. 

Se a forr;a aplicada e suficiente para fazer uma das superficies deslizar, ocorre 
uma ruptura das soldas (no instante em que comer;a 0 movimento) seguida por urn 
processo continuo de forma>;ao e ruptura de novas soldas enquanto ocorre 0 movi
mento relativo e novos contatos sao formados aleatoriamente (Fig. 6-2). A for>;a de 
at rit o cinetico fk que se opoe ao movimento e a soma velorial das forr;as produzidas 
por esses contatos aleat6rios. 

Se as duas superficies sao pressionadas uma contra a outra com mais for>;a, mais 
pontos se soldam a frio. Nesse caso, para fazer as superficies deslizarem uma em reo 
la>;ao Itoutra e preciso aplicar uma forr;a maior, ou seja, 0 valor da forr;a de atrito es
tatieo t. e maior. Se as superficies estao deslizando uma em rela>;:1o a outra passam a 
existir m!!is pontos momentaneos de soldagem a frio, de modo que a for>;a de atrito 
cineti co ft tambem e maior. 

Freqiientemente,o movimento de deslizamento de uma superffcie em relar;ao a 
outra ocorre "aos solavancos" porque os processos de soldagem e ruptura se alter
nam. Esses processos repetitivos de aderencia e deslizamento podem produzir sons 
desagradaveis, como 0 chiado dos pneus no asfalto. 0 barulho de uma unha arra
nhando um quadro-negro e 0 rangido de uma dobradi9a enferrujada. Podem tam
bern prod uzir sons melodiosos, como 0 de urn violino bern locado. ~ 



6·3 I Propriedades do Atrito 

A experiencia mostra que quando urn corpo ~eco nao-lubrificado pressiona uma suo 
perffcie nas mesmas condi¢es e uma for!;a F tenta fazer 0 corpo desl izar ao lange 
da superffcie, a for~a de atrito resultante possui tres propriedades: 

Propriedade 1. Se 0 corpo nao se move, a for!;a de atrito estatico 1. e a compo.: 
nente de F paralela a superffcie se equilibr~m. Elas tern 0 mesmo m6dulo, e t. 
tern 0 sentido oposto ao da componente de F. 

Propriedade 2. 0 m6d ulo de 1. possui urn va lor maximo h.mi. que e dado por 

(6-1) 

onde J1~ e 0 coeficiente de atrilo estalico e F,,,, e 0 m6du lo da for!;a !.Iormal que 
a superffcie exerce sobre 0 corpo. Se 0 m6d ulo da componente de F paralela fa 
superffcie excede h.mh, 0 corpo come!;a a deslizar ao longo da superffcie. 

Propriedade 3. Se 0 carpo come!;a a deslizar ao longo da supe rficie, 0 m6dulo da 
ror!;a de atoto diminui rapidame nte para urn valor A dado por 

(6-2) 

onde J.lk e 0 coeficienle de alri!o ciDihico. Oaf em diante,durante 0 deslizamento 
uma for!;a de atrito cinet ico It de m6dulo dado pela Eq. 6·2 se op6e ao movi
mento. 

o m6dulo FN da for!;a normal aparece nas propriedades 2 e 3 como Uffia me
dida da for<;:a com a qual 0 corpo pressiona a superffcie. Dc acordo com a terceira lei 
de Newton, se 0 corpo pressiona com mais for<;:a. F,.,. e major. As propriedades 1 e 2 
fo ram expressas em termos de uma unica for!;a aplicada F, mas tambern sao validas 
para a resultante de varias !or'j!ls aplicadas ao corpo. As Eqs. 6-1 e 6-2 niio s1\o equa
¢es vctoriais; os vetores f. e It sao sempre par!!ielos a superffcie e tern 0 sentido 
oposto ao da tendencia de deslizamen to; 0 vetor FN e perpendicu lar a superffcie. 

Os coeficientes J1. e J1t sao adimensionais e devem ser determinados cxperimen
tal mente. Seus valores dependem das propriedades tanto do corpo como da super
ficie: por isso, qualq uer men'jao aos coeficien tes de atrito costuma ser seguida pela 
preposi'ji'io "entre", como em "0 valor de J1, emre um ovo e uma frigideira de Teflon 
~ 0,04, mas 0 valor entre urn sapato de alpinisrno e uma pedra pode chcgar a 1,2". 
~ormalmente. supomos que 0 va lor de J1k n50 depe nde da velocidade com a qual 0 

corpo desliza ao longo da superffcie. 

~STE1 Urn bloco repousa sabre urn piso. (a) Qual e 0 m6dulo da forr;a de alrilo que 
o piso exerce sobre 0 bloco? (b) Se uma for~a horizontal de 5 N e uplicada ao bloco. mas 
o bloco nao se move, qual e 0 m6dulo da for~a de alrito? (e) Se 0 valor maximo J.JrW da 
forp de alrilo eslatico que age sobre 0 bloco e 10 N,o bloco se movcra quando 0 m6dulo 
da (orc;:a aplicada horizontalmente for aumenlado para 8 N? (d) E se e\e for aumenlado 
para 12 N? (e) Qual e 0 m6dul0 da forr;a de alrito no ilem (e)? 

6·3 I Propriedades do Atrito 

Se as rodas de urn carro ficam "travadas" (im pedidas de 
girar) durante uma frc nagem de ernergencia , 0 carro des
Iiza na pista. Pedu'Yos de borracha arrancados dos pncus e 
pequenos trechos de asfaHo fu ndido formam as '; marcas 
da derrapagem" que rcvelam a ocorrencia de soldagcm a 
frio. 0 recorde de marcas de derrapagem em via publica 

[oi estabe lecido em 1960 pelo mOlorista de urn Jaguar na 
rodovia M I, na Inglaterra (Fig. 6-3a): as marcas tin ham 
290 m de comprirnento! Supondo que J1k = 0,60 e que a 
ace lera!;i'io do carro se manleve constanle durante a fre
nagem, qual era a velocidade do carro quando as rodas 
travararn? ~ 
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FIG. 6-3 (0) Urn carro deslizando para a direita e finalmente 
parando ap6s se deslocar290 m. (b) Diagrama de carpo livre do 
carro. 

(1) Como estamos supondo que a acelera
yao e cdtllstante, podemos usaf as equa~6es da Tabela 2-1 
para caJcuiar a velocidade inicial do carro, Vo_ (2) Se des
prezarmos as efeitos do ar sabre 0 carro, a acel!:rar;ao a se 
deveu apenas a uma forr;a de atrito cinetieD f k exercida 
peta estrada sabre 0 carro, no sentido oposto ao do mo
vimento do carro, que e a sentido positivo do eixo x (Fig. 
6-3b). Podemos relacionar esta farIYa a acelera!Jao escre
vendo a segunda lei de Newton para as componentes x 
(F,e!,X = max) como 

Na Fig. 6-4a, urn bloco de mas~a m = 3,0 kg eseorrega em 
urn piso enquanto uma for'Ya F de m6dulo 12 N, fazendo 
um angulo 6 para eima com a horizontal, e aplicada ao 
bloco. 0 coeficiente de atrito cinetico entre 0 bloco e 0 

pisa e J1k = 0,40. 0 angulo 6 pode variar de 0 a 90" (0 bloeo 
permanece sobre 0 piso). Qual e 0 valor de 8 para 0 qual 0 

m6dulo a da acelera'Yao do bloeo e maximo? 

Como 0 bloeo esla em movimento, a for(fa 
de atrito envolvida e a for'Ya de atrito cinetico. 0 m6dulo 
desta for(fa e dado pela Eq. 6-2 ifk = I1kF,..,·, onde FNe a fo r<;:a 
normal). 0 sentido e ° oposto do movimento (0 atrito se 
op6e ao escorregamento). 

CMcuIo d. F,.,: Como precisamos conhecer 0 m6dulo ik da 
forya de atrito, vamos calcular primeiro 0 m6dulo FN da 
forya normal. A Fig. 6-4b e urn diagrama de corpo livre que 

- ik = rna, (6-3) 

oode III e a massa do carro. 0 sinal negativo indica 0 sen
tido da forr;a de atrito cinbico. 

Calculos: De acordo com a Eq. 6-2, 0 m6dulo da for'Ya de 
atrito elk = ilkF,., ... onde FN e 0 m6dulo da for'Ya normal que 
a estrada exerce sobre 0 carro. Como 0 carro nao esta ace· 
lerando verticalmente, sabemos pela Fi~. 6-3b e pela se
gunda lei de Newton que 0 _m6dulo de FN e igual ao m6-
dulo da for<;a gravitacional Fg que age sobre 0 carro, que e 
igual a mg. Assim, FN = mg. 

Explicitando a na Eq. 6-3 e fazendo Ik = I1kFN = I1kmg, 
temos: 

ik fA knlg a =-- =---= -f.i t g , 
m m 

(6-4) 

onde 0 sinal negativo indica que a acelera'Yao ocorre no 
sentido negativo do eixo x, 0 sentido oposto ao da veloci
dade. Em seguida, usamos a Eq. 2-16, 

v" = v~ + 2a(x - xo), 

uma das equa'Yoes do Capitulo 2 para objetos com aee
l era~ao constante. Sabemos que 0 dcslocamento x -
Xo fo j de 290 m e supomos que a velocidade final v foi O. 
Substit uindo a por se u valor, dado pel a Eq. 6-4. e explici· 
tando vo,obtemos 

= 58 mls = 210 Km/h. (Resposta) 

Supusemos que v = 0 na extremidade das marcas de derra
pagem. Na verdade, as marcas terminClram apenas porque 0 

Jaguar saiu da estrada depois de percorrer 290 m com as ro
das travadas. Assim, 0 valor de Vo era pelo menos 210 kmfh. 

mostra as for<;:as paralelas ao eixo vertical y. A for'Ya nor
mal e para cima, a for<;:a gravitaeional F

K
• de m6dulo mg, e 

para baixo e a componente vertical F, da [or'Ya apJicada e 

7. 
kj (d ' 

FIG.6-4 (a) Uma fon;a e aplicada a um bloco em movimento. 
(b) As fon;as verticais, (c ) As componentes da fon;a aplicada. (d) 
As fon;as horizontais e a ace!era~ao. 



para eima. Essa componente aparece na Fig. 6-4e. onde po
demos verqu~ F, = Fsen 8. Podemos escrever a segunda lei 
de Newton (F reo = ma) para essas fo r'f3S ao longo do eixo 
y como 

FN + Fsen 8 - mg = m(O) , (6-5) 

onde tomamos a ace lera~ao ao longo do eixo y como sendo 
zero (0 bloce nao se move ao longo desse eixo). Assim, 

FN = mg - F sen (J. (6-6) 

CMcuIo cia ac.'.r~ a: A Fig. 6-4(/ e urn diagrama de 
corpo livre pa ra 0 movimento ao longo do eixo x. 0 sen
tido da componente horizontal Fr da fo r'fa aplicada e para 
a direita; de acordo com a Fig. 6-4c, Ft = F cos 8. A for'fa de 
alrito tern m6dulo!l" (= llkF.V) e apon ta para a esquerda. 
Aplicando a segunda lei de Newton ao movimento ao 
longo do eixo x, temos: 

(6-7) 

Substituindo F,v por seu valor, dado pc la Eq. 6-6, e explici
tando a, obtemos: 

a = .!....cos 8- J.l t(g _.!.... sen 8). 
m m 

(6-8) 

Exemplo m 
Embora muitas estrategias engenhosas tenham sido atri
bUldas aos conSlrutores da Grande Pira mide, os blocos de 
pcdra fo ram provavelmente i ~ados com 0 auxflio de cor
das. A Fig.6-5a mostra urn bloeo de 2000 kg no proeesso de 
ser puxado ao longo de urn lade acabado (Iiso) da Grande 
Piramide, que constitui urn plano inclinado com um angulo 
9 = 52°. 0 bloco e sustentado por urn tren6 de madeira e 
puxado por vMias cordas (apenas uma e mostrada na fi
gura). 0 caminho do tren6 e lubrificado com ligua para 
reduzir 0 coeficiente de atrito estat ico para 0040. Suponha 
que 0 alrito no ponto (Jubrificado) no qua l a corda passa 
pelo alto da pirAmide seja desprezfvel. Se cada open'lrio 
puxa com uma fo r93 de 686 N (urn valor razoavel), quantos 
operarios sao neeesstirios para que 0 bloco csteja prestes a 
se mover? ~ 

(1) Como 0 bloco esta presres a se mover, a 
for~a de atrito estatico tern a maior valor possfvel,f, = t._mb' 
(2) Como os operarios estao puxando 0 bloco para cima. a 
for~a de atrito e para baixo (as ror~as de atrilo se mpre se 
opOem ao movimento). (3) De acordo com a Exemplo 5-
5. a componente da for'fa gravitacional parale la ao plano e 
para baixo e mg sen 9, enquanto a componente perpendi
cular ao plano e para dentro e mg cos 8 (Fig. 6-5b). 

calculo.: A Fig. 6-5c e uQ1 diagrama de corpo livre do 
bloco, mostrando a for~a F aplicada pelas cordas, a for~a 

6-3 I Propriedades do Atrito __ 

CAlculo do maximo: Para determinar 0 valor de 9 que ma
ximiza a, derivamos a em rela'fao a 8 e igualamos a resul
tado a zero: 

da F F 
-=--sen(j+f.4 k- cos 8 =0. 
d8 m m 

Reagrupando os termos e usando a ident idade (sen 8) /(cos 
9) = tan 8,obtemos 

tan 8 = Ilk' 

Explicilando 8 e substituindo Pk pe lo se u valor numerico 
(Pic = OAO),deseobrimos que a acelera'fao e maxima para 

9 = tan - 1 Jlk 

= 21 ,8" '" 22". (Resposta) 

Com.ntario: Quando aumc'!tamos 9 a partir de 0, a com
ponente y da for~a aplicada F aumenta, 0 que faz dimi nuir 
a for'fa norm al. Esta diminui~ao da for~a normal faz dimi 
nuir a for'fa de atrito, que se opOe ao movi mento do bloco. 
Assi m. a acelera'fao do bloco tende a aumenlar. Ao mesmo 
tempo. porem,_o aumento de 8 faz diminuir a componente 
horizontal de F, 0 que faz dim inuir a acelera'fao. Essas ten
deneias opostas fazem com que a acelera'fao seja maxima 
pa ra 8= 22". 

de alrito eSlatico I. e as duas componenles da for'fa g.ra
v~aeional. Podemos escrever a segunda lei de Newton 
(F reo = mal pa ra as eomponentes das fo r'fas em rela'fao ao 
eixox: 

F- mg sen (I - f, = m (O). (6-9) 

Como 0 bloco esta prestes a se mover e a for~a de atrito 
estatico lem 0 maior valor posslvel,/. = I..mh' usamos a Eq. 
6-1 para subst ituir f, por pJ ,\,: 

fs = f s.mb 

=p,F". (6-10) 

Podemos tambem escrever a segunda lei de Newton para 
as componentes das for'fas em re la~ao ao eixo y: 

F,\' - mg cos 0 = m(O). (6-11) 

Explicitando F ... , na Eq. 6-11 e substit uindo 0 resultado na 
Eq . 6-10, obtemos: 

t. = Il,mg cos O. (6- 12) 

Substituindo esta cxpressao na Eq. 6-9 e explici tando F. 
obtemos: 

F = JI,mg cos 8 + IIIg sen 8. (6- 13) 

Fazendo m = 2000 kg, 8 = 52° e JI, = 0,40, descobrimos que 
a for~a necessa ria para caloca r 0 bloco de pedra prestes 
a se mover c de 2,027 x 104 N. Div idindo este valor pela 
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for~a de 686 N que cada openirio e supostamente capaz 
de aplicar, descobrimos que 0 ndmero necessaria de opc~ 
rarios e 

N = 2,027 X 10
4 

N 
686 N 

29,5 "" 30openirios. (Rcsposla) 

Comentario: Depois que 0 bloco de pedra come~ava a 
se mover 0 atrito passava a ser 0 atrito cinet ieD, e 0 coc
ficiente de atrito d iminufa para aproximadamente 0,20. 
E facil mostrar que, nesse casa, 0 numcro de openirios 
diminuia para 26 au 27 . Assim, as grandes blocos de pe
dra da Grande Pinlmide puderam sec colocados em po
sillao por urn numero re lativamente pequeno de opera
riDS. 

(0) 

mg~<:Il~mgCOS8 

-;;V 
(b) 

o.z. /1' 
mgsen*,ng co~(J 

!. 
«) 

FIG. 6·5 (a) Urn blocD de pedra na iminencia de seT ir;ado 
para 0 alto da Grande Piramide. (h) As componentes da for"a 
gravitacional. (c) Diagrama de corpo livre do bloco. 

FIG. 6-6 A esquiadora se agacha 
na "posi~ao de ova" para minimizar 
a area da se~ao reta efetiva e assim 
reduzir a for~a de arrasto. (Karl.Jose! 
HildenbrandidpaiLandov LLC) 

6-4 1 For~a de Arrasto e Velocidade Terminal 

Urn ftuido e uma substanda, em geral urn gas ou urn Hquido, que e capaz de escoar. 
Quando exisle uma velocidade relativa entre urn f1uido e urn corpo s61ido (seja 
porque 0 corpo se move atraves do fluido,_seja porque 0 fluido passa pelo corpo). 0 

corpo expcrimenta uma for.;a de arrasto D que se opoe ao movimento reiativo e e 
paralela a direr;ao do movimento relativo do f1uido. 

Examinaremos aqui apenas os casos em que 0 fluido e 0 ar e 0 corpo e rombudo 
(como uma bola), e nao fino e pontiagudo (como urn dardo), e 0 movimento relativo 
e suficienternente nipido para produzir urna turbulencia no ar (form_ar;ao de rede
moinhos) atnls do corpo. Nesse caso, 0 modulo da forr;a de arrasto D esta relacio
nado a velocidade escalar v atraves da equar;ao 

(6-14) 

onde C e urn pararnetro de terrninado experimentalmente conhecido como coefi
cicntc de arrasto. pea massa especifica do ar (massa por unidade de volume) e A e 
a area da ser;ao reta efetiva do corpo (a area de uma ser;ao reta perpendicular ave· 
loddade v). 0 coefi cienle de arrasto C (cujos valores tipicos variam de 0,4 a 1,0) nao 
e constante para urn dado corpo, ja que depende da velocidade. Agui. ignoraremos 
tais complica~oes. 

Os esquiadores sabem muito bern que a forr;a de arrasto depende de A e de 
v2. Para alcanr;ar altas velocidades urn esquiador procura reduzir 0 valor de D, ado-
tando, por exemplo, a "posir;ao de ovo" (Fig. 6-6) para minimizar A. _ 

Quando um corpo rombudo cai a partir do repouso, a forr;a de arrasto D produ· 
zida pela resistencia do ar e dirigida para dma e seu m6dulo cresce gradualmente, a 
partir de zero, com 0 a_umento da velocidade do corpo. Esta for~a para cima se opoe 
a forr; a gravitacional Fg • dirigida para baixo. Podemos relacionar essas forr;as a ace
lerar;ao do corpo escrevendo a segunda lei de Newton para urn eixo vertical y (FrcSJ 

= may): 

D - Fg = ma, (6-15) 

onde mea massa do corpo. Conforme mostra a Fig. 6-7, sc 0 corpo cai por urn tempo 
suficiente, D acaba se tomando igual a Fl! ' De acordo com a Eg. 6-15, isso significa 
que a = 0 e, portanto, a velocidade do corpo para de aumentar. 0 corpo passa, cntao. 
a cair com velocidade constante, a cham ada \'e locidade terminal vr_ 

Para determinar vr, fazernos a == 0 na Eq. 6-15 e substituimos 0 valor de D dado 
pela Eq. 6-14,obtendo 
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e portanto (6-16) 

A Tabela 6-1 mostra os va lores de v, para alguns objetos com uns. 
De acordo com calculos '" baseados na Eq. 6-14, urn gate precisa cair cerca de 

seis andares para atingir a velocidade terminal. Ate q ue isso aconte~a, Fg > D e 0 

gato sofre uma acelera~ao para baixo, porq ue a fon;a res ullante e diferente de zero. 
Como virnos no Capitulo 2, nosso corpo e urn aceler6metro, e nao urn velodme
lro. Como 0 gato tam bern sente a acelera~ao , ele fl ca ass ustado e rnanlem as palas 
abaixo do corpo, encolhe a cabe>;a e encurva a espinha para cima, reduzindo a area 
A, aumentando v, e provave lmente se ferindo na q ueda. 

Entretanto, se 0 gate atinge v, durante uma queda mais longa, a ace lera~ao se 
anula e 0 gate re laxa urn pouco, esticando as patas e 0 pescor;o horizontalmente 
para fora e endireitando a espinha ( 0 que 0 fat: fi car pareeido com urn esquilo voa
dor).lsso produz urn aumento da area A e, conseq Uentemente, de acordo com a Eq. 
6-14, urn aumento da forr;a de arrasto D. 0 gate come~a a diminuir sua velocidade, 
ja que, agora, D > F/! (a forr;a resultante aponta para eirna), ate que urna nova velo
cidade terminal v, menor seja atingida. A diminui r;ao de v, reduz a possibilidade de 
que 0 gate se machuque na queda. Pouco antes do fim da q ueda, ao perceber que 0 

chao esta pr6ximo, 0 gato coloca novamente as patas abaixo do corpo, preparando
se para 0 pouso, ~ 

Os seres humanos muitas vezes saham de grandes alturas apenas pelo prazer 
de ·'voar". Em abril de 1987, durante urn saito, 0 para -q uedista G regory Robertson 
pereebeu que sua colega Debbie Willi ams havia desmaiado em uma colisao com urn 
terceiro para-quedista e, portanto, nao tin ha como abrir 0 para-quedas. Robertson , 
que estava muito acima de Debbie no momento e ainda nao tinha aberto 0 para
quedas para a descida de 4 mil metros, colocou-se de cabe>;a para baixo para min i
mizar A e maximizar a velocidade da queda . Depois de ati ngir uma veJocidade ter
minal estimada de 320 km/h, aJcan~ou a mor;a e assumi u a " posi~ao de aguja" (como 
na Fig. 6-8) para aumentar D e conseguir agarra-Ia. A briu 0 para-quedas da mo~a e 
em seguida, ap6s solta-la, abriu 0 pr6prio para-quedas, quando faltavam apenas 10 
segundos para 0 impacto. Willi ams sofreu varias les6es interoas devido 11 fa lta de 
contrale na aterrissagem, mas sobreviveu. ~ 

'taNgO·" 
Algumas Velocidades Terminais no Ar 

Objeto Velocidade te rminal (m/s) 

Peso (do ar remesso de peso) 
Para-quedista em queda livre (t ipico) 
Bola de beisebol 
Bola de tenis 
Bola de basquete 
Bola de pingue-pongue 
Gola de chuva (raio = 1,5 mm ) 
Para-quedista (\fpieo) 

145 

60 
42 
31 

20 
9 
7 
5 

"Dist!incia de qun!a neces,aria para atingir 95% da ve!ocidade terminal. 

Distaneia para 95%" (m) 

2500 
430 
210 
11 5 
47 
!O 
6 
3 

£Owe: Adaptado de Peter J. Brancazio,Spofl Scie/Ke. t984. Simon & Schuster. Ncw York. 

· W.o. Whitney e C. l. Mehlhaff. " High-Rise Syndrome in Cats." Th e Journal of II Ie American 
Vt'lerinary Medical Jl ssocialion. 1987. 

D 

CalO D 

F , I' , 
F , 

(0' (b) (,) 

FIG. 6·7 Fon;as a que esta 
submetido urn eorpo em queda livre 
no ar. (a) 0 corpo no momento em 
que comer;a a eair;a unica forr;a 
presente e a forr;a gravi tacional. (b) 
Diagrama de corpo livre duran te a 
queda, inc1uindo a forr;a de arrasto. 
(c) A forr;a de arrasto aumentou ate 
se tomar iguaJ 11 forr;a gravi tacional. 
o curpo agora cai com velocidade 
constantc. a cham ada velocidade 
terminal. 

FIG . 6-8 Para-quedistas na "posir;ao 
de aguia", que maximiza a forr;a de 
arrasto. (Steve Fitcl!etrlTaxilGetty 
Images) 
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Se um gala ern queda a1can~a uma primeira velocidade 
terminal de 97 kmlh enq uan to eSla encolhido e depois es
liea as palas, duplicando a area A , q ual e a nova velocidade 
terminal? 

De acordo com a Eq. 6-16, a velocidade 
terminal do gala depende (entre outros parametros) da 
area da se(Jao reta.Assim, podemos usar esta equar,;ao para 

Exemplo m 

Vma gala de chuva de raia R "" 1,5 mm cai de uma ouvem 
que esla a uma altura h = 1200 ill acima do solo. 0 coefi
ciente de arrasto C da gota e 0.60. Suponha que a gOla per
maneee esferica durante toda a queda. A massa especffica 
da agua. Pa, e 10Cl0 kg/mJ , e a massa espedfiea do ar, Par> e 
1;2 kg/m3. 

(a) Qual e a velocidade terminal da gOla? 

A gota atinge a velocidade terminal VI 

quando a for~a gravitacional e a forr;a de arrasto se 
equilibram, fazendo com que a acelera~ao seja nula. 
Poderiamos aplicar a segunda lei de Newton e a equar;ao 
da forr;a de arrasto para calcular VI' mas a Eg. 6-16 ja taz 
isso para n6s. 

Calculos: Para usar a Eq. 6-16 precisamos conhecer a area 
efetiva da ser;ao reta A eo m6dulo FK da forr;a gravitacio· 
nal. Como a gOla e esferica, A e a area de urn d rculo (TCR2) 
com 0 mesmo raio que a esfera. Para determinar Fg, usa
mos tres fatos: (\) Fg = mg, onde mea massa da gota; (2) 0 

volume da gota (esferica) e V = t ;rR J e (3) a massa especf
fica da agua da gota e igual a massa por unidade de volume, 
isto e,Pa = mIV.Assim , temos: 

F, = Vp~g= 1;rR 3p"g . 

Em seguida, substituimos esse resultado. a expressao para 
A , e os valares conhecidos na Eq. 6-16. Tomando cuidado 
para nao confundir a massa especffica do ar, P"r> com a 
massa especifica da agua, Pa. obtemos: 

calcular a fazao entre as velocidades. Vamos chamar de Vto 

e \I,n as velocidades terminais original e nova, respectiva
mente, e de A" e An as areas correspondentes. Nesse caso, 
de acordo com a Eq. 6-16, 

v'" ~2 F, CpAn 
-= 

.. ,j2F& CpAo 

o que significa que v," "" 0,7v,o> au cefca de 68 km/h. 

~ 1 8~R 'P.g /8RP.8 
,,=VW =\ 3Cp.~R ' =\ JCP. 

(8)(1,5xlO ' m)(lOOO kg m ' )(9,8m , ' ) 
= 

\ (3)(0,60)(1,2 kg m') 

= 7,4 m/s "" 27 km/h. (Resposta) 

Note que a altura da nuvem nao entra no calculo. Como 
mostra a Tabela 6-1, a gota de chuva alinge a velocidade 
terminal ap6s ler caido apenas alguns metros. 

(b) Qual seria a velocidade da gota imediatamente antes 
do impacto com 0 chao se nao existisse a forr;a de arrasto? 

Na ausencia da forr;a de arrasto para redu· 
zir a velocidade da gota durante a queda, ela cairia com a 
acelerar;ao constante de queda livre g e, portanto, as eq ua· 
r;oes do movimento com acelerar;ao constante da Tabela 2-
1 poderiam ser usadas. 

Calculo: Como sabemos que a acelerar;ao e g, que a vela· 
cidade inicial VI) e zero e que 0 deslocamento x - Xo e - h, 
usamos a Eq. 2-16 para ca1cuJar v: 

v = ~28h = ~(2) (9,8 m/,' ) (1200 m) 
= 153 m/s ~ 550 kmfh. (Resposta) 

Se Shakespeare soubesse disso, dificilmente teria escriLO: 
"Gota a gota ela cai, tal como a chuva benefica do ceu"". 
Na verdade, esta e a velocidade de uma bala disparada por 
uma arma de grosso calibre! 

6-5 I Movimento Circular Uniforme 

Como vimos na Ser;ao 4-7. quando urn corpo se move em uma circunferencia (au 
um arco de circunferencia) com uma velocidade escalar constante v. dizemos que se 
encontra em movimento circular uniforme. Vimos tambcm que 0 carpo possui uma 
acelerar;ao centripeta (dirigida para 0 centro da circunferencia) de m6dulo cons· 
tante dado por 



(acclerar,;ao eentripcta). (6-17) 

onde Reo raio do cfrculo. 
Vamos examinar dois exemplos de movimento circular uniforme: 

1. Fazendo lima Cllrva de carro. Voce esta sentado no centro do banco traseiro de 
urn carro que se move em alta velocidade em uma estrada plana. Quando 0 mo
torista faz uma curva brusca para a esquerda e 0 carro descreve urn arco de cir
cunferencia, voce escorrega para a direita sobre 0 assento e fica comprimido con
tra a porta do carro durante 0 resto da curva. 0 que esta acontecendo? 

Enquanto 0 carro esta fazendo a curva ele se encontra em movimento dr
cular uniforme. ou seja. possui uma acelera~ao dirigida para 0 centro da drcun
ferenda. De acordo com a segunda lei de Newton, deve haver uma for~a respon
savel por essa acelera~ao. Ah~m disso, a for~a tambcm deve estar dirigida para 0 
centro da circunfer@ncia. Assim, ela e uma forl;a ceotripeta, onde 0 adjetivo in
dica a orienla~ao. Neste exemplo, a for~a centripeta e uma for~a de atrho exer
dda pela estrada sobre os pneus;ela faz com que 0 carro consiga fazer a curva. 

Para voce descrever um movimento circular uniforme jUnlO com 0 carro, 
tam bern deve existir uma for~a centripeta agindo sobre voc@. Entretanto, aparen
temente a for~a centripeta exercida pelo assento sobre voce nao foi suficiente 
para faz@-lo acompanhar 0 movimento circular do carro. Assim. 0 assento desli
zou por baixo de voce ate a porta direita do carro entrar cm COnlato com 0 seu 
corpo. A partir desse momento, a porta forneceu a for~a centrfpeta necessaria 
para faze-lo acompanhar 0 carro em seu movimento circular uniforme. 

2. Gimmlo em torno da Terra. Desta vez voc@ esta a bordo do 6nibus espacial 
Atlantis. Quando voce e 0 6nibus espacial estao em 6rbita em torno da Terra, 
voce fl utua no interior da nave, como se na~ th'csse peso. 0 que esta aconte
cendo? 

Tanto voce como a ani bus espacial cstao em movimento circular uniforme e 
possuem acelera~6es dirigidas para 0 centro do cfrculo. Novamente, pela segunda 
lei de Newton, for~as centrfpetas devem ser a causa dessas acelera~6es. Desta vez, 
as fon;as cenlrfpetas sao atra~6es gravitacionais (a atra<;:ao sobre voce e a atra~ao 
sobre 0 6nibus espacial) exercidas pela Terra e dirigidas para a centro da Terra. 

Tanto no carro como no 6nibus espacial voce esta em movimento circular uni-
forme sob a a~ao de for~as centrfpetas. mas experimenta sensa~6es bern diferentes 
nas duas situa~6es. No carro, comprimido contra a porta traseira, voce tern conscien
cia de que esta sen do submetido a uma for~a. No 6nibus espacial voce esta ftutuando 
e tern a impressao de que nao esta sujeito a nenhuma for~a. Por que essa diferen<;:a? 

A diferen~a se deve a natureza das duas for~as centripetas. No carro, a for~a 
centripeta e a compressao a que e submetida a parte do seu corpo que esta em con
tata com a porta do carro, Voce pode sentir a compressao nessa parte do seu corpo. 
No 6nibus espacial a for<;:a centrfpeta c a atra<;:ao gravitacional da Terra sobre todos 
as aromos do scu corpo. Assim, nenhuma parte do seu corpo sofre uma compressao, 
e voce nao sente nenhuma for~a agindo sabre voce. (A sensa<;:ao e con hecida como 
""auscncia de peso", mas essa descri<;:ao e cnganosa. A atra<;:ao exercida pela Terra 
sabre voce certamente nao desapareceu e, na verdade, e apenas ligeiramente menor 
da que existe quando voce esta na superficie da Terra.) 

A Fig, 6-9 mostra outro exemplo de for<;:a centripeta. Urn disco de metal des
creve uma circunferencia com velocidade constante 1', preso por uma corda a urn 
eixo central. Desta vez, a for<;:a centrfpeta e a tra~ao exercida radial mente pela corda 
sobre 0 disco. Sem essa for~a, 0 disco se moveria em linha reta, em vez de se mover 
em circulos. 

Observe que a for<;:a centrfpeta nao e urn novo tipo de for<;:a. 0 nome simples
mente indica a orienta<;:ao da for<;:a. Na verdade, cIa pode ser uma for~a de atrito, 
uma for<;:a gravitacional. a for~a exercida pela porta de urn carro au par uma corda 
au qualquer outra for~a. Em qualquer situa<;:ao: 

6·5 I Movimento Circular Uniforme __ 

, , , , , , , 
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FIG. 6·9 Vista de cima de urn 
disco de metal que se move com 
velocidade constante v em uma 
trajet6ria circular de raio R sobre 
uma superficie horizontal scm atrito. 
A for~a Eentrfpeta que age sobre 0 

disco e T, a tra~ao da corda. dirigida 
para 0 interior da circunferencia ao 
longo do eixo radial r que passa pelo 
disco. 
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.- Uma forr;a cenlripela acelera urn corpo modificando a di reyao da velocidade do corpo 
sem mudar a velocidade escalar. 

De acordo com a segunda lei de Newlon e a Eq. 6-17 (a = v2IR), podemos escrever a 
m6dulo F de uma forl;a cen lripe la (ou de uma for~a ce ntrfpeta resullaote) como 

v' 
F =m 

R 
(mOdulo da for"a ccntrfpcta). (6-\8) 

Como a velocidade escalar v, neste caso, e constan te. as m6dulos da acelera~ao cen
tTfpeta e da for~a centrfpeta tambcm sAo constant es. 

Par outro lado, as dire~Oes da acelera~Ao ce ntrfpeta e da for~a centripeta nao 
sao constantes: elas variam conlinuamenle, de modo a sempre aponlar para 0 centro 
do cfrculo. Par essa razao as vetores forlf3 e aceleralfao sao, as vezes, desenhados ao 
longo de urn eixo radial r que sc move com 0 corpo e sempre se eSlende do centro 
do cfrculo ate 0 corpo, como na Fig, 6-9. 0 senti do positivo do eixo aponta radial
mente para fora. mas os vetores aceleralfao e for\a aponlam para denlro ao longo 
da dire~ao radial. 

.v,::STE 2 Quando voce anda de rod3·gigante co"! velocidade conslanle, quais sao as 
orientat;oes da sua acclcra"iio ii e da fo~a normal F.~ exercida sabre voce pelo asscnto 
(que esta semprc na vertical) q uando voc~ passa (a) pelo ponto mais alto e (b) pelo ponto 
mais baixo da rada? 

Igor e urn cosmonaula a bordo da Esta~iio Espacial 
Internacional, em 6rbi la ci rcular em torno da Terra a uma 
altitude II de 520 km e com uma vclocidade escalar cons
tante v de 7,6 km/s. A massa III de Igor e 79 kg. 

A diferen~a ent re as duas situa~oes e que, como csui em 
6rbila em torno da Terra , Igor possui lambcm urn movi
mento "lateral": enquanta cai. tambem se desloca para 0 

lado. de modo que acaba se movendo em uma trajet6ria 
curva em torno da Terra. 

(a) Qual e a acelera~ao de Igor? 

Igor est<1 em movimento circular uniforme 
e, port an to, possui uma aceleraljiio centripeta cujo m6dulo 
e dado pela Eq. 6-17 «(I = v2IR). 

Calcu/o: 0 raio R do movimento de Igor e Rr+ h.onde RT 
eo raio da Terra (6,37 x 1()6 m. conforme 0 Apendice C). 
Assim, 

v2 1) 2 
a=-=--

R Rr+ h 

(7,6x LO ) m S)1 

=~6,~3=7~X~1 70·im~+~O~~~2~X~I~O~·--m 

= 8,38 m/s2 ... 8,4 m/s2. (Resposla) 

Este e 0 valor da acelc ra~ilo em queda livre na altitude em 
que Igor se encontra. Se cle fosse levado ate essa altitude e 
liberado, em vez de se r colocado em 6rbita, cairia em dire
Iji'io ao centro da Terra, inicialmente com esta acelera~ao. 

(b) Que forlja a Terra exerce sobre Igor? 

(1) Deve exislir uma for~a centripeta 
agindo sabre Igor para que ele esteja em movimento ciS
cular uniforme. (2) Essa forr;a e a for~ gravitacional F, 
excrcida pe la Terra sabre ele. dirigida para 0 seu cenlro de 
rotar;ao (0 cenlro da Terra). 

Ca/cu/o: De acordo com a segunda lei de Newton . escrila 
para as componentes ao longo do eixo radial r. 0 m6dulo 
desta forlfa e dado por 

F, = fila :::: (79 kg)(8.38 mls2) 

:::: 662 N ... 660 N. (Resposla) 

Se Igor subisse em uma balan~a colocada no alto de uma 
torre de altura II = 520 km. a balanr;a indicaria 660 N. Em 
6rbita . a balan~a (se Igor conseguisse "subir" nela) indica· 
ria zero, porque elc c a balanr;a estao em queda livre e. por
lanto, se us pes nilo exercem uma for~a sobre a balan~a. 



Exemplo m 

Em 190 1. em um espetaculo de circo, All0 " Dare Devil" 
Diavolo apresentou pela primeira vez urn numero de acro
bacia que consistia em dcscrever um loop vert ical peda
lando uma bicicleta (Fig. 6- 1(11). Supondo que 0 loop seja 
urn cfrculo de raio R = 2.7 m, q ual e a menor velocidade " 
que Diavolo podia ter no alto do loop para permanecer em 
con lato com a pista? ~ 

I Podcmos supor que Diavolo e sua bicicleta 
passam pe lo alto do loop como uma unica partlcula em movi
mento circular uniformc. Assim, no alto a acelcrac;ao a dessa 
partfc ula deve ter m6dul0 a = ,illR dado pcla Eq. 6-17 e estar 
voltada para baixo, em dire~ao ao centro do loop circular. 

CAlculos: As for~as que age m sobre a partfcula quando cia 
esta noal todo loop aparecem no d~agrama de corpo li vre da 
Fig. 6- IOb. A forc;a gravitacional F, aponta para baixo ao 
l~ngo do eixo y; 0 mesmo acontece com a for~ no rmal 
F,v exercida pelo loop sobre a particula. A segunda lei de 
Newlon para as componentes y (F,e.,j = m a), ) nos da 

- FN - I~ = m (-a) 

, - F" -mg= m(-";)- (6-19) 

Se a partlcula possui a m enor veiocilllllie v necessaria 
para permanecer em conlalO com a pista, cia CSla na iminen
cia de perder contato com 0 loop (cair do (uop ). 0 que signi
fica que Ff.,' = 0 no alto do loop (a partfcula e 0 piso se tocam , 
mas nao ha. for!;a normal). Substituindo FN por 0 na Eq. 6-1 9, 
explicilando v e substi tuindo os valores conhecidos.. obtemos 

V" -fiR "~(9.8 m/")(V m) 

=5,l mfs. (Resposta) 

Exemplo '" Aument. sua capacidade 

Ate algumas pcssoas ll costumadas a andar de mont anha 
russa empalid ecem quando pensam em and ar no Rotor. 
urn grande cilindro oeo q ue gira rapidamen te em lorna 
do eixo central (Fig. 6-11). A pessoa cntra no cili ndro po r 
uma pOTla lateral c fica de pe sobre urn piso m6ve l. en
cost ada em uma parede acolchoada. A po rt a e fechada: 
quando 0 ci li ndro come~a a girar. a pessoa. a paredc e 0 
pi so se movcm juntos. Quando a velocidade de rota~ao 
atinge urn cerlo valor 0 piso desce de Corma abrupta e 
ass ustadora . A pessoa nao desce junto com 0 piso. mas 
fica presa a parede enquan to 0 cilindro gira, como se um 
espirito invisEve! (e nao muilo amistoso) a pressionasse 
contra a pa redc. Algum te mpo depois. 0 piso rctoroa a 
pos i~ao inicial. 0 cili ndro gira mais devagar c a pessoa 
desce alguns centfmelros ate que seus pes enconlrem no-

6.S I Movimento CirClJlar Uniforme ... 

'o} 

) 

(b) 

Di"'-ol,, 
c bic.idet,I 

FIG. 6·10 (a) Carlazanunciando0 numero de Diavolo e (b) 
diagrama de corpo livre do arlista no alto do loop. (FQrografia da 
pane a reprodl/l.ida com permissiio do Circl/s World MI/sel/m) 

Comentarios: Diavolo certificou-se de q ue sua veloci
dade no alto do loop era maior do q ue 5.1 Ill/S, a velocidade 
necessaria para nao perdcr contato com 0 loop e cair. Note 
que essa ve locidade necessaria e independente dOl rnassa 
de Diavolo e sua bicicJcta. Se ele tivesse se empantu rrado 
antes de se apresentar. bastaria exceder a mesma veloei
dade de 5,1 m/s para nao cair do loop. 

vame nte 0 piso. (Algumas pessoas acham tudo isso muito 
dive rt ido.) 

Suponha que 0 cocficiente de at rito estatico entre a 
roupa dOl pessoa e a parede do Rotor seja OAO e que 0 raio 
docili nd ro R seja 2. 1 m. ~ 

(a) Q ual e a menor velocidade v q ue 0 cilindro e a pessoa 
devem ter para que a pcssoa nao caia quando 0 piso ere
movido? 

I. A for~a gravitacional F, tende a puxar a pessoa para 
baixo, mas cia nao se move JXlrque existe sabre cia uma 
forc;a de alrito para cima exercida pcln parcde (Fig. 6-11). 
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2. Para que a pessoa esteja oa iminencia de escorregar 
para baixo ess~ fOT(fa para eima deve seT uma forr;a de 
atrito estalico /, com 0 seu valgr maximo pfN, onde ( .. ' 
e 0 m6dulo da fo rr;a normal F,~, exercida relo cilindro 
sabre a pessoa (Fig. 6-11). 

3. Esta fOTr;a normal esta dirigida horizontalmente para 0 
eixo central do cilindro. e e a fOT(fa centripeta que faz 
com que a pessoa descreva uma trajet6ria circular com 
uma acelera'fao centrfpeta de m6dulo a = v21R e dirigida 
para 0 centro da circunferencia. 

Estamos interessados em ca1cular a velocidade v nesta ul
lima exprcssao, para a situar;ao em que a pessoa esta na 
iminencia de escorregar para baixo. 

Calcu/os para 0 eixo vertical: Para comcr,;:ar, introduzimos 
urn e ixo vertical y passando pel a pessoa, com 0 sentido po
sitivo para cima. Podemos aplicar a segu nda lei de Newton 
a pessoa, escrevendo-a para as componentes y (Fre., ... = ilia,,) 
na forma 

/. - mg = m(O) , 

onde mea massa da pessoa e mg e 0 m6dulo de F~. Como 
a pessoa esta na iminencia de escorregar, substituimos f~ 

nesta equar;ao pelo valor maximo JifN' obtcndo 

ou 

J.Lf.". - mg = 0, 

F = 11Ig 
N . 

~ , 

Calculos para 0 eixo radial: Em seguida, introduzimos um 
eixo radial r passando pela pessoa, com 0 sentido positivo 
para fora. Podemos escrever a segu nda lei de Newton para 
as componentes ao longo desse eixo na forma 

Substituindo f v pelo seu valor, dado pela Eq. 6-20, e expli
citando v, obtemos 

Correndo de eabe~a para baixo: Os carros de corrida 
modcrnos sao projelados de tal forma que 0 aT em movi
mento os cmpurra para baixo. pcrmitindo que far;am as 
curvas em alta velocidade sem derrapar. Esta forr;a para 
baixo e cham ada de slistentar;iio negativa. Um carro de cor
rida pode ler uma sustcntar;uo negalivu suficiente para an
dar de caber;a para baixo no teto de uma conslrur;ao. como 
fez um carro fictfcio no filme M fB - Homens de Prew? 

A Fig. 6-12a mostra urn carro dc corrida de massa III 
= 600 kg sc movcndo cm uma pista plana na forma de urn 

FIG. 6·11 Rotor de urn 
parquc de divers6es. 
mostrando as fOfl;as que 
atuam sobre uma pessoa. 
A for~a ~entripeta e a for~a 
normal F., .. com a qual a 
parcde empurra a pessoa 
para denlro. 

V= ~ gR =. (9,8 m 5 2 )(2.1 m) 
/1 , 0,40 

=7.17mfs",7,2m/s. (Resposta) 

Note que 0 resuhado e indepcndente da massa; e le c valido 
para qualquer pessoa que ande no rotor. de uma crianr;a a 
um lutador de sumb, de modo que ninguem prccisa sc pe
sar para andar de Rotor. 

(b) Se a massa da pessoa e 49 kg, qual e 0 m6dulo da forr;a 
centrfpeta que age sobre ela? 

calculo: De acordo com a Eq. 6-21. 

F , =m~=(49k ) (7,17m S)2 
.~ R g 2,1 m 

= 1200 N. (Resposta) 

Embora esta forr;a aponte para 0 eixo central, a pessoa tem 
a clara sensar;ao de que a forr;a que a prende contra a pa· 
rede esta dirigida radialmente para fora. Esta impressao 
vem do fato de que a pessoa se encontra em um referencial 
nao-inercial (ela e 0 referencial estao aceJerados). As for· 
c;as med idas nesse tipo de referencial podem ser ilus6rias. 
A ilusao faz parte da atrar;ao do Rotor. 

arco de circunferencia de raio R = 100 m. Devido a forma 
do carro e aos aerof6lios. 0 ar q~e passa exerce sobre 0 

carro uma sustcntar;ao ncgativa F~ dirigida para baixo. 0 
coeficiente de atrito estatico entre os pneus e a pista e de 
0.75. (Suponha que as forc;as sobre os quatro pneus sao 
identicas.) -r$ 

(a) Se 0 carro se encontra na iminencia de derrapar para 
fora da curva quanc!o a velocidade cscalar e de 28,6 mls, 
qual e 0 m6dulo de Fl'? 



, 
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6-5 I Movimento Circular Unaorme 

Calculo para a direfiio vertical: Vamos considerar em se
guida as Jor~as verticais que agem sobre 0 carro. A fo r9<l 
no rmal FN aponta para cima, no sentiQo positivo do eixo 
y da Fi g. 6-12b. ~ forr;a gravitacional F, = mg e a susten
tarrao nega tiva Fs apontam para baixo. A aceleraoyao do 
carro ao longo do eixo y e zero. Assim. podemos escrever 
a seg und a lei de Newton para as componen les ao longo do 
e ixo y (Fres.> = may) na forma 

F.,. - mg - Fs = 0, 
Cc:ntro /, Carro ou 

'I-""""""""'-f- ' 
F,v = mg + Fs· (6-24) 

-=-, 

'i 

(b) 

,. , 

FIG. 6-1 2 (a) Umcarro de corrida dcscrcve uma curva em urna 
pista plana com velocidade escalar constante v. A for~a cenyfpeta 
necessaria para que 0 carro (a~a a curva C a for~a de atrito i,. 
oricntada segundo urn cixo radial r. (b) Digrama de corpo livre do 
ClITO(rorade escala) em urn plano vertical passandopor r. 

1. Como a trajet6ria do carro e urn areo de circunferencia, 
e le eshi. sujeito a urna farIJa centripeta;essa forr;a aponta 
para 0 centro de curvatura do areo (oeste caso, e urna 
farIJa hor izontal). 

2. A (mica fOTry8 horizontal a que 0 carro esta sujeito e a 
fa rIJa de atri te exercida pela pista sabre os pneus. Assim, 
a fa rIJa centr (peta e urna fOT!fa de atrito. 

3. Como 0 carro nao esta derrapando, a forya de alri to e a 
fOT!fa de atri te estiuico 1, (Fig. 6-12a). 

... Como a carro se encontra na iminencia de derrapar, 
o m6dulo J. da foroya de atrito e igua l ao valor maximo 
/s.mU. = JlsFN, onde F,,' e 0 m6du lo da for~a normal F". 
que a pista exerce sobre 0 carro. 

CMcuIo par •• dl~ radial: A for~a de alrilo 1. apa
rece no d iagrama de corpo livre da Fig. 6-12b. Ela aponla 
no sentido negativo do eixo radial r que se estende do 
cen tro de curvatura ate 0 carro. A foroya prod uz uma ace
lera~ao centrfpeta de m6dulo v21R. Podcmos relacionar a 
foroya e a aceleraoyao escrevendo a scgunda lei de Newton 
para as componentes ao longo do eixo r (Fr • .., = mar) oa 
forma 

(6-22) 

Substituindo J. por J.,mh = PsF N temos: 

(6-23) 

Combinafiio dos resultados: Agora podemos combinar 
os resultados ao longo dos dois eixos explicitando FN na 
Eq . 6-23 e substituindo oa Eq. 6-24. Fazendo isso e explici
tando Fs, obtemos 

F, = m (-"-'- - g) 
" ,R 

= (600 k ) ( (28,6 m s)' -98 m/S') 
g (0,75)(100 m) , 

= 663,7 = 660 N. (Resposta) 

(b) Como a forrra de arrasto (Eq. 6-14). 0 m6dulo Fs da sus
teotarrao negativa do carro e proporcionai a v2, 0 quadrado 
da veJocidade do carro. Assim, a suste nta(Jao negativa e 
maior qua ndo 0 carro esta sc movendo mais depressa, 
como ncontece quando ele se desloca e m urn trecho reto 
da pista. Qual e 0 m6dulo da suslcnta,ao negat iva para 
uma velocidade de 90 mls? 

Fs e proporcional a ,,2, 

Calculos: Podemos escrever a raz~o entre a sustenta(J:lo 
negativa FS.90 para v = 90 m/s e 0 nosso rcsultado para a 
sustentarrao negativa Fs correspondente a v = 28,6 mls 
como 

Fazendo Fs = 663,7 N e explicitando FS.90- obtemos 

F S.90 = 6572 N ... 6600 N. (Resposta) 

Correndo de C'abe~a para baixo: A for(Ja gravi tacion al e 
Fit = mg = (600 kg)(9.8 m/s2) 

= 5880 N. 

Co m 0 ca rro de cabc~a para baixo. a susle ma,lio ncga
t iva e uma for,a para cima de 6600 K que excede a for(Ja 
gravitacio na l pa ra baixo de 5880 N. Assim. um carro 
de corrida pode se sustentar de cabe,a para baixo co,,
ramo que sun velocid ade seja da ordem de 90 m/s (= 324 
km/h). 
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Exemplo 'Mu, 
As curvas d as rodovias costumam ser compensadas ( in 
cl inadas) para evita r que os ca rros der rapem. Quando a 
eSlrada esla seca. a for~a de alri lo enlre os pne us e 0 piso 
pode se r suficiente para C\'ita r as derrapagens. Q ua ndo 
a pista esta molhada . porcm, a forr;a de alr ilo diminui 
muito e a compe nsa~iio se lorna essencia l. A Fig.6-13a 
moslra urn carro de massa III que se move co m uma ve
locidade escala r const anle v de 20 mls e m uma pista cir
cular compe nsada com R = 190 m de ra io. (Trala-se de 
urn carro nor mal. e nao de urn carro de corrida, 0 que 
significa que nao exis le sUSlentar;ao negativa .) Se a for r;a 
de alrilo exercida pelo piso e desprezivel, qual e 0 menor 
valor do Angulo de e levar;ao e para 0 qual 0 carro m'io 
derrapa? 

,. 

,.) 

( b ) 

FIG . 6·13 (0) Urn cnrro faz umll curva compcnsada com 
velocidade escalar conslanlc I'. 0 !Jngulo de incl i na~ao esta 
exagerado para maior clarcza. (b) Diagrama de corpo livre do 
carro,supondo que 0 atri lo entre os pneus e a estrada e nuln 
e que a carro nao possui sustenuu.ao negativa. A componente 
radial para dentro F,.., da for~a nonnal (ao longo do eixo radial r) 
fomece a forr;a centrfpeta e a acelerar;ao radial necessarias. 

REVISAO E RESUMO 

Atrrto Quando uma forr;a F tende a fazer um corpo deslizar 
sobre uma superffcie. uma ror~ de olrilo e exe rcida pela super
ficie sobre a corpa. A fo r~a de atrito e paralela a superficie e csla 
orientada de modo a se opor ao movimcnlo. Estu fo rrra se deve as 
li ga~Oes entre os !llamas do corpo e os alomos da superficie. 

Se a corpo nao sc move, a fo r~a de alrilo e a for"a de atrito 
eslatico J.. Se 0 corpa SI! move, a for~a de alTilo e a for"a de alri· 
10 cinctico lk. 

Ao conln'irio do q ue acontece no Exemplo 
6-9, a pista possui uma incl inarrao para que a for~a normal 
F". que age sobre 0 carro Icnha uma com~ne nte na d ire
rrao do centro da curva (Fig. 6-13b).Assim, F" passui agora 
uma componente centrfpe ta, de m6dulo F. .. ,. na direr;ao ra
dial r. Queremos ca lcu lar 0 valor do angulo de inclinarrao e 
para que esta componenle cenlo peta manlen ha 0 carro na 
pista circular se m necessidade do alri to. 

Calcu/o na dlrefBo radial: Como mostra a Fig. 6-13b (e 0 

le ito r pode verificar), 0 ungulo que a farrra i N faz com a 
vert ica l e igual ao fmg ulo de inclinarrao e da pista. Assim, 
a componente radial FN, e igual a F.\, sen 8. Podemos agora 
escrever a scgun da le i de Newton para as componenles ao 
longo do eixo r (FrcS-r = mar) como 

- F" scne=m(_V~} (6-25) 

Nao podemos obler 0 valor de e nesta equarrao, porque ela 
ta mbem con lem as inc6gnitas Fs e III. 

Calcu/o na direfao vertical: Vamos considerar as fo~as c 
acelera¢es ao longo do eixo y da fig. 6-13b. A componenle 
ven ical da forrra normal e F,,,/, = F."i cos 8. a for~ gravitacional 
F. tern m6dulo mg e a acelerarrao do carro ao longo do eixo 
y e zero. Assim, podemos escrever a scgunda lei de Newton 
para as compone ntes ao loogo do e ixo y (F,<:SJ = ma,) como 

F, cos e - mg = m(O), 
e portanto 

F,>-rcos 8 = mg. (6-26) 

CombinafBo dos resultados: A Eq. 6-26 tambem conlem 
as inc6gnil as F",e III , mas observe que. dividiodo a Eq . 6-25 
pela Eq. 6-26. e li min amos as duas inc6gnitas. Procedendo 
dessa fo rma. substit ui ndo (sen e)/(cos e) por lan e e expli
cilando e.obtcmos 

v' e=tan 1-
gR 

= tan - I (20 m S)l = 120. 

(9,8 m s ' )(l90 m) 
(Resposla) 

1. Se urn corpo _nlIo se move. a for~a de alrito eslalico J. e a com
ponen te de F paralela a superficie ~em m6dulos iguais e sen
tidos opostos. Se a componenle de F aumenta. f, tambem au
menta. 

2. 0 m6dulo de J. tem um valor maximo j,.mb dado poT 

(6-1) 



onde J.l. e 0 coeficilmle de Il lrilo esl.:ilico e Fv e 0 m6dulo da 
for,a normal. Se a componente de F para lela 1l. supcrffcie ex
eede 0 valor de Ismb' 0 corpo escorrega sobre a superffcie. 

3. Se a corpo come,a a escorregar sobre a superficie, 0 m6dulo 
da for,a de atrito diminui rapidamente panl um valor cons
tante I. dado por 

(6-2) 

onde j.I . IS 0 cocficicnle dc Il lrilO ciRl!tico. 

Forsa d. Arrasto Quando h<i movimento relat ivo entre 0 ar 
(ou algum outro nuido) c urn corpo, 0 corpo sofre a a~ao de uma 
ror~1I de IIrraslo fj que se opOc ao movimen to relat ivo e aponta 
na di reIJao em que 0 flu ido se move em rela,l'lo ao corpo. 0 m6-
dulo de fj esta relacionado a velocidade rcla tiva v atraves de urn 
ooetldenle de amlSlo C (determinado experimentalmente) atra
ves da equa,ao 

(6-14) 

onde p IS a densidade do nuido (massa por unidade de volume) e 
A e a Mfell dll se~o rela erelin, do corpo (area de uma se,fio reta 
lomada perpendicular a velocidade re1ativa v). 

PERGUNTAS 

1 Na fi g. 6·14, uma for.;a hori· 
zontal FI de m6dulo 10 N t apli· 
c!lda a uma caixa que esta sabre 
urn piso, mas a eaixH nilo se move. 
Qua!:!do 0 m6dulo da for~a verti· 
cal Fl aumenta a partir de ze ro, 

FIG. 6·14 

F , 

Pc:rgunta 1. 

as grandezas a seguir aumcntam, diminuem ou pcrmanecem as 
mesmas: (a) 0 m6dulo da for~a de alriro estatico 1. a que a caixa 
esl3 submclida; (b) 0 m6dulo da fOTIJa normal ~./ exercida pelo 
piso sobre a eaixa; (e) 0 valor maximo f..m1x do m6dulo da for~a 
de 31rilO estatieo a que a caixa eSlii submetida? (d) A cHixa acaba 
escorregando? 

2 Em tres experimentos. Ires for,as horizon tais difcrentes sao 
aplicadas ao mesmo bloto que esla sobre a mesma bancada. Os 
m6dulos das forIJassaO F\ :: 12 N, Fl :: 8 N e FJ ::: 4 N. Em cada ex· 
perimenlo 0 bloco permanece eSlacionario. mesmo com a apliea. 
, ao da for~a . Ordene as for.;as. em ordem decrescente, de acordo 
(a) com 0 m6dulo I. da for~a de atrito estalico que a baneada 
exeree sobre 0 bloco e (b) com 0 valor maximo/,.mt, dessa for~a. 

3 Na Fig. 6-15, se a caixa estll. 
parada e 0 angulo Jl entre a ho
rizontal e a forIJa F aumenta. as 
grandezas a seguir aumenlam. di· 
min uem ou permanecem com 0 FIG. 6--15 Pergunta 3. 

mesmo valor: (a) F~; (b) f.: (e) FA': (d)/.,rnj,? (e) Se. ao contrario. 
a ca ixa estll. em movimento e 8 aumcnla . 0 m6dul o da for,a de 
atrito a que a caixa cst<i subrnetida aumcnta, diminui ou perma· 
nece 0 mesmo? 

4 Repita a Pergunta 3 para 0 caso de a for,a F estar orientada 
para cima e nilo para bai:<o, como na fi gura. 

5 Se voce pressiona um cai:<ote de ma, as contra lima parede 
com tanta for,a que 0 eaixole nAo eseorrega parede abaixo.qual e 

Perguntas __ 

Velocidade Terminal Quando um objeto rombudo cai por 
uma distancia suficiente 1!o ar, os m6dulos da for,a de arrasto jj 
e da for~a gravitaeional ~ tornam-se iguais. Nesse caso, 0 corpo 
passa a cair com uma "clocidade terminal ~I dada por 

, .tF, (6-16) 
, CpA' 

Movimento Circular Uniforme Se uma parlicula se move 
em uma circunferencia ou em um arco de circunfcrencia de raio 
R com uma velotidade escalar constante v, dizemos que a partf. 
cula est<i em lI1ol'imelllu circular uniforme. NessI.' eHSO. ela possui 
uma ncclera!tiio ceolrfpchl ii cujo m6dulo e dado por 

" Q= ~ . 

R 
(6-17) 

Esta aeelera~ao sc deve a uma for~a ccolripcla cujo m6dulo t 
dado por 

mv l 

p.
R ' 

(6-1') 

onde III C a massa da partlcula. As grandez.as vetoriais ii e F apon· 
lam para 0 centro de curvatura da trajcl6ria do partfcula. 

a orientaIJao (a) da for,a de atri to esta~co 1. que a parede exercc 
sobre 0 cauote e (b) da for~a normal F, que a parede e:<crce so· 
bre 0 caixole? Se cmpurra 0 eaixole com mais for~a, 0 que acon· 
tece (e) com!, (d) com Fs e (e) com/,.m,,? 

6 Na Fig. 6·16. urn bloco de massa 
III (: mantido estacionario sobre uma 
rampa pcla for,a de at ri to qu~ a rampa 
exerce sobre ele. Uma fo r,a F. dirigida 
para cima ao longo da rampa. (: apli· 
cada ao bloco e seu m6dulo aumen· 

F 

,/' 

" 
FIG. 6--16 Pergunta 6. 

lado gmdualmente a partir de zero. Durante esse aumento. 0 que 
acontece com a orienta~ao e 0 m6dulo da for.;a de atrito que age 
sobre 0 bloco? 

7 Responda a Pcrgunta 6 se a forIJa F cSlive! orientada para 
bllixo ao longo da rampa. Quando 0 m6dulo de F aumenta a par· 
tir de zero, 0 que acontece com a orienla.;ilo I.' 0 m6dulo da for~ll 
de atrito que age sobre 0 bloco? 

8 Na Fig. 6-17, lima for~a moc<> 
horizontal dc 100 N vai se r P''allch;l 100)< 
aplicada a uma praneha de 
10 kg. que eSla inicialmente FIG. 6.17 Pergunta 8. 
em repouso sabre urn piso 
liso scm atrito. para acelerar a prancha. Urn bloco de 10 kg re· 
pousa sobre a supcrfieie da prancha: 0 eoeficiente de alrilO /1 
entre 0 bloco e a prancha nao e conhecido e 0 bloco esta sol to, 
podcndo escorregar sobre a praneha. (a) Considerando e~a pas. 
sibilidadc, qual e 0 intervalo de valores possiveis para 0 m6dulo 
up da aCeleraIJilo da prancha? (Silgesfiio: Nao t preciso fazer nco 
nhum calculo complicado: basla considcrar valores extremos de 
/1.) (b) Qual e 0 intervalo de \'alore.~ possh'eis para 0 m6dulo Qb 

da ,Icelcra,ilo do bloco? 
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9 Uma pcssoa que esta andando de roda-gigantc passa pe\as 
seguintes posi~oes: (1) ponto mais alto da rada. (2) ponto mais 
baixo da roda: (3) ponto media da rada. Se a rada esta girando 
com velocidade angular constante. ordene as Ires posil<oes, em 
ardem decrescente, de acordo (a) com 0 m6dulo da acelcnl(,iio 
cenlripeta da pessoa: (h) com 0 m6dulo da for<;a ccntrfpcta re
sultante a que a pessoa esta sujeita e (c) corn 0 m6dulo da forr;a 
normal a que a pessoa estu sujeita. 

10 Em 1987, para comemorar 0 dia de Halloween. dais para
quedistas trocaram uma ab6bora entre si enquanto csta\'am em 
queda livre, a oeSle de Chicago. A brincadeira foi muito divcrtida 
ate que 0 hornem que estava com a ab6hora abriu 0 para-que
das. A ab6bora fai arrancada de suas milos. despencou 0.5 km. 

PROBLEMAS 

• _ • __ 0 numero de pontos indica 0 grau de dificu ldade do problema 

atravcssou 0 tclhado de uma casa, bateu no chao da cozinha e sc 
cspa[hou por toda a cozinha recem·reformada. 0 que fez 0 para· 
qucdista deixar cair a ab6bora. do ponto de vista do para-que· 
dista e do ponto de vista da ab6bora? ~ 

11 A Fig. 6·18 mostra a trajet6· 
ria de urn carrinho de parque de 
diversoes que passa, com ve[oci· 
dade esca[ar constante. por cinco 
arcos circu[ares de raios Ro. 2Ro e 
3Ru. Ordene os arcos, de acordo 
com 0 m6dulo da for~a centrfpeta 

y,(]) 
FIG . 6·18 Pergunta II. 

que age sobre 0 carrinho ao passar pelos arcos. come~ando pelo 
maior. 

-;,::; I nforma~0e5 adkionais dispon 've i, em 0 Circo Voador da Ff5lca. de Je"rl Wa lker, Rio de Janeiro; LTC, 2008 . 

se~io 6-3 Propriedades do Atrito 
-1 Uma c6mada com uma massa de 45 kg, inc1uindo as gavetas 
e as TO Upas, esta em repouso sobre 0 piso. (a) Se 0 coeficiente de 
atrito eSlatico entre a camoda e 0 piso e 0,45 , qual e 0 m6dulo 
da menor for~a horizontal necessaria para fazer a camada entrar 
em movimento? (b) Se as gavetas e as roupas, com uma massa 
total de 17 kg, sao removidas antes de empurrar a camoda, qual e 
o novo m6dulo minimo? 

-2 As misleriosas pedras que migran1. Na remota Racetrack 
Playa. no Vale da Morte, Calif6rnia, as pedras as vezes deixam 
rastros no chao do deserto, como se estivessem migrando (Fig. 
6·19). Ha muitos anos que os cientistas tentam explicar como as 
pedras se rnovem. Uma possivel cxplicaltao 6 que, durante uma 
tempestadc ocasional, os fortcs ventos arrastam as pedras no solo 
amolccido pela chuva. Quando 0 solo seca. os rastros deixados 
pclas pcdras silo cndurecidos pelo calor. Segundo medi~Oes rea· 
[izadas no local. 0 coeficiente de atrito cinetico entre as pedras e 
o solo umido do deseno e aproximadamente 0,80, Qual e a for~a 
horizontal necessaria para manter em movimenlO uma pedra de 
20 kg (uma massa tfpica) depoisque uma raj ada de vento a coloca 
em movimenlO? (A hist6ria continua no Problema 39.) ~ 

FIG. 6-19 Problema 2. 0 que fez a pedra se mover? (Jerry 
Schad/Photo Researchers) 

• 3 Uma pessoa empurra horizontalmente urn caixote de 55 kg 
com uma fOflta de 220 N para desloca·lo em urn piso plano. 0 co
eficiente dc atrito cinctico is 0.35. (a) Qual e 0 m6dulo da for~a de 
atrito? (b) Qual t 0 m6du[o da acelem9ao do caixote? 

-4 Umjogador de beisebol de massa m = 79 kg.deslizando para 
chegar a segunda base. t retardado por uma for9a de atrilO de 
m6dulo 470 N. Qual e 0 cocficiente de atrilO cinetico 11k entre 0 

jogador e 0 chao? 

-5 0 piso de urn vagao de trem esta carregado de caixas soltas 
cujo coeficientc de aui to estatico com 0 piso e 0.25. Se 0 trem esta 
se movendo inicialmente com uma ve!ocidade de 48 kmlh . qual e 
a menor distancia na qual 0 trem podc ser parado com acelera~ao 
constante scm que as caixas deslizcm no piso? 

-6 Urn porco brincalhao escorrega em uma ceria rampa com 
uma inclina~ao de 35° cleva 0 dobro do tcmpo que levaria se mio 
houvesse atrito. Qual C 0 coeficiente de atrito cinetico entre 0 

porco e a rampa? 

-7 Urn bloco de 3,5 kg e em
purrado ao longo de urn _piso 
horizontal por uma for~a F de 
m6dulo IS N que faz um iingulo 
(] = 40" com a horizontal (Fig. 0-
20). 0 coeficiente de atrito cine
tico entre 0 bloco e 0 piso e 0,25. 

FIG . 6·20 
Problemas 7 e 24. 

Calcule (a) 0 m6dulo da for~a dc atrito que 0 piso exerce sobre 0 

bloco e (b) 0 m6dulo da acclcrm,ao do b[oco. 

-8 Em um jogo de shuffleboard improvisado. estudantes enlou· 
quecidos pelos exames finais usam uma vassoura para movimcn
tar urn livro de calculo no corredor do dormit6rio. Se 0 livro de 
3,5 kg adquire uma velocidade de 1,60 mls ao ser empurrado pela 
vassoura. a partir do repouso. com uma for~a horizonlal de 25 N. 
por uma distiincia de 0,90 m. qual6 0 coeficicnte de at rito cinetico 
entre 0 livro c 0 piso? 

-9 Urn bloco de 2,5 kg esta inicialmente el!: repouso em uma 
superficie horizontal. _Uma for~a horizontal F de m6dulo 6,0 N 
e uma for~a vertical P sao aplicadas ao bloco (Fig. 6·21). Os co· 
eficientes de atrito entre 0 bloco e a supcrficie sao}J, = 0.40 e J1k 



"" 0,25. Determine 0 m6dulo da 
for!Va de atrito que a~ sobre 0 
bloco se 0 m6dulo de P e (a) 8.0 
N,(h) IONe(e) 12N. 

-10 Por volta de 1915 Henry 
Sineosky. de Filadelfia, pendu
rou-se no eaibro de urn telhado, 
apertando-o com os polegares 
de urn lado e os outros dedos do 
outro lado (Fig. 6-22). A massa de 
Sincosky era de 79 kg. Se 0 eoeli
ciente de atrito estatieo elllre as 
mfios c 0 eaibro era de 0,70, qual 
foi . no minimo_ 0 m6dulo da for'ta 
normal exercida sobre 0 caibro 
pelos po1egares ou os dedos do 
lado oposto? (Depois de se pen
durar, Sineosky ergueu 0 corpo e 
deslocou-se ao longo do caibro, 
trocando de mao. Se voce nao da 
valor ao feito de Sineosky. (ellle 
repetir a proeza.) 

-11 Urn open'irio empurra urn 

p 

F 

FIG. 6-21 Problema 9. 

engradado de 35 kg com uma FIG.6-22 Problema 10. 
fo r'ta horizontal de m6dulo 110 
N. O coeficiente de atrito estatieo entre 0 engradado e 0 piso C 
0.37. (a) Qual e 0 valor de f,.mb nessas circunst§.ncias? (b) 0 en
gradado se move? (c) Qual e a for~a de atrito que 0 piso exerce 
sobre 0 engradado? (d) Suponha que urn segundo operario. no 
intuito de ajudar. puxe 0 engradado para cima. Qual e 0 me
nor puxao vertical que permite ao primeiro operario mover 0 
engradado com 0 empurrfio de 110 N? (e) Se. em vez disso, 0 
segundo open'irio tenta ajudar puxando horizontalmente 0 en
gradado,qual e 0 menor puxfio que eoloea 0 engradado em mo
vi mento? 

-12 A Fig. 6-23 moslra a se
'tao transversal de uma estrada 
na encosta de uma montanha. A 
re ta AA' representa urn plano de 
estra t ifica~ao ao longo do qual 
pode ocorrer urn deslizamento. 
o bloco B, situado acima da es
trada, esta separado do resto da 

Junta <:corn 

FIG . 6-23 Problema 12. 

montanha por uma grande fenda (chamada junta). de modo que 
somente 0 atrito entre 0 hloco e 0 plano de estralifica'tfio evita 0 

deslizamento. A massa do bloco e 1.8 x 107 kg, 0 lingula de mer
gulho 8 do plano de estratifica'tfio c 24° e 0 coeficiente de atrito 
esHitico entre 0 bloco e 0 plano e 0.63. (a) Mostre que 0 bloco 
nao desliza. (b) A agua penetra na junta e_ se expande ap6s con
gelar, exercendo sobre 0 bloco uma for'ra F paralela a AA '. Qual 
e 0 valor minima do m6dulo Fda fon;a para 0 qual hayed urn 
deslizamento? 

-13 Urn caixote de 68 kg e arrastado sobre urn piso, puxado 
por uma corda inclinada 15° aeima da horizontal. (a) Se 0 coefi
ciente de atrito estatico e 0,50. qual C 0 valor minimo do m6dulo 
da for~a para que 0 caixote eomece a se mover? (b) Se J.i, == 0,35. 
qual e 0 m6dulo da acelera~fio inicial do caixote? 

-14 A Fig. 6·24 mostra urn bloco inicialmente estacionario de 
massa m sobre urn piso. Uma for(fa de modulo O.5oomg e apli
cada com urn angulo 8= 20" para cima. Qual e 0 m6dulo da ace-

lera'r30 do hloeo se (a) J.i, == 0.600 
e J.ik == 0,500 e (h) /.1. == 0,400 e J.i ~ 
"" 0,3OO? 

) 

L, 

Problemas .. 

prCF 
• -15 0 coeficiente de atrito esta

tico entre o Teflon e ovos mexidos FIG.6·24 Problema 14. 
e cerca de 0,04. Qual e 0 menor 
angulo com a horizontal que faz com que os ovos deslizem no 
fundo de uma frigideira revestida com Teflon? 

"16 Voce depoe como perito em um caso envolvendo um aei
dente no qual urn carro A bateu na traseira de urn carro B que es
tava parado em urn sinal vermelho no meio de uma ladeira (Fig. 
6-25). Voce descohre que a inclina!):ao da ladeira e 8 == 12°. que os 
carros estavam separados por uma distancia d == 24.0 m quando 
o motorista do carro A freou bruscamente, travando as rodas (0 
carro nao dispunha de freios ABS), e que a velocidade do carro 
A no momenta em que 0 motorista pisou no freio era Vo == 18 m/s. 
Com que velocidade 0 carro A bateu no carro B se 0 coefieiente 
dc atrito cinctico era (a) 0,60 (estrada seca) e (h) 0,10 (es!rada 
coberta de folhas molhadas)? 

FIG. 6-25 Problema 16. 

- .e.---, 

"17 Uma for'ra horizontal F de 
12 N empurra urn bloco de 5.0 N de 
peso contra uma parede vertical (Fig. 
6-26). 0 coefieiente de atrito eSla
tieo entre a parede e 0 bloco e 0,60 
e 0 coeficiente de atrito einetico e 

FIG. 6-26 Problema 17. 
0.40. Suponha que 0 bloco nao esteja 
se movcndo inicialmente. (a) 0 bloco vai se mover? (b) Qual e a 
for(fa que a parede exerce sobre 0 bloco em termos dos vetores 
unilarios? 

"18 Um bloeo de 4.10 kg e em
purrado sobre um piso pela aplica
~ao de uma for(fa horizontal cons
tante de m6dulo 40.0 N. A Fig. 6-27 
mostra velocidade do bloco v em ;.. 
fun~ao do tempo I quando 0 bloco 
se desloca sobre 0 piso ao longo 

". 

o 
de urn eixo x. A escala vertical do 
grMko e definida por V , == 5,0 m/s. 
Qual e 0 coeficiente de atrito cine · 
tieo entre 0 bloco e 0 piso? 

FIG. 6-27 

0.5 1,0 
I (s) 

Problema 18. 

"19 Uma eaixa de areia. inicialmcnte cstacionaria. vai se r 
puxada ern urn piso por meio de urn cabo no qual a tensao nao 
deve exceder 1100 N. 0 coefieiente de atrilo eSlatico entre a 
caixa e 0 piso e de 0,35. (a) Qual deve ser 0 angulo entre 0 cabo 
e a horizontal para que se consiga puxar a maior quantidade 
possivel de areia e (b) qual e 0 peso da areia c da caixa nessa 
situa'rfio'? 

-·20 Um treno com urn pingiiim. pesando 80 N, esta em re
pouso sobre uma ladeira de angulo (J == 200 com a horizontal (Fig. 
6-28). Entre 0 tren6 e a ladeira 0 coeficiente de alrito estatico e 
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0.25 C 0 cocficicntc de atrito ci-
. netico e 0,15. (a) QUl!i C 0 me- -,; 
nor m6dul o da fors-a F , parale]a 
ao plano, que impede 0 tren6 
de deslizar ladeira abaixo? (b) 
Qual e 0 menor m6dulo F que 
faz 0 tren6 comevar a subir a 
ladcira? (c) Qual e 0 valor de F FIG. 6-28 Problemas ZOe 26. 
que faz 0 tren6 subir a ladeira 
com velocidade constante? 

"21 Na Fig. 6-29, uma forrra 
P a tua sabre urn bleeo com 
45 N de peso. 0 bloco esta ini· 
cialmcntc em rcpouso sobre 
urn plano inclinado de ungula FIG. 6-29 Problema 21. 
e", 150 com u horizontal. 0 sentido positivQ do e ixo x e para 
dma ao longo do plano. Os cocficicntcs de atrito ent re 0 hlo
co e 0 plano sao 11 .• == 0,50 e 11k == 0,34. Em !crmos dos velares 
unitarios. qual e a forr;a de atrilO exercida pelo plano sobre 
o bloco q~ando P e igual a (a) ( -5,0 N)i. (b) (-8.0 N) l e (c) 
( - 15,ON)i? 

.. 22 Na Fig. 6-30, uma caixa de 
cereaICheerios(massamc == 1,0 kg) 
e uma caixa de cereal Wheaties 
(massa IIIw = 3,0 kg) sao acele
radas sobre uma superficie ho

F 

FIG. 6-30 Problema 22. 

rizontal por uma fOflOa horizontal F aplicada a caixa de cereal 
Cheeria& 0 m6dulo da for<;a de atrilO que age sobre a caixa de 
Cheerios 6 de 2,0 N, c 0 m6dulo da forlOa de atri£o que age sobre 
a caixa de Wheaties e de 4,0 N. Se 0 modulo de F e de 12 N, qual 
eo m6clulo da forlOa que a caixa de Chcerios exerce sobre a caixa 
de Wheaties? 

"Z3 0 blow B da Fig. 6-31 
pesa 711 N. 0 cocficiente de atrito 
estatito entre 0 bloco e a me~a C 
de 0,25; 0 angulo e e de 30°: su
ponha que 0 {recho da corda en
tre 0 bloco B e 0 no 6 horizontal. 
Determine 0 peso maximo do 
bloco A para 0 qual 0 sistema 
permaneee em repouso. 

" 24 Urn bloco e empurrado 
~obre urn piso horizontal 
uma for<;a comtante que e 
aplicada fazendo urn lingulo 
e para baixo (Fig. 6-20). A 
Fig. 6-32 mostra 0 modulo da 
ace l e ra~ao (I em funlOaO do 
eoefi ciente de alrito cinetico 
11k entre 0 bloco e 0 piso. Se 
(I] == 3.0 m/s2

, 1142 == 0,20 e 11k] 

== 0.40, qual e 0 valor de B? 

poc 

· · 25 Quando os tres blocos da 
Fig. 6-33 sao liberados a partir do 
repouso, aeeleram com urn mo
dulo de 0,500 m/s2. 0 bloco 1 tern 
massa M, a bloco 2 tern massa 2M 
eo bloco 3 tern massa 2M. Qual e 
o coeficiente de alrito cinetito en
tre 0 blow 2 e a mesa? 

FIG . 6-31 Problema 23. 

" 

FIG. 6,32 Problema 24. 

, 
FIG, 6-33 Problema 25. 

"26 Na Fig. 6-28, urn treno 
e sustentado em urn plano in- Fl 

dinado por uma corda que 0 
puxa para cima paralelamente 

p 

ao plano. 0 treno esta na imi- 1'] 

nencia de comelOar a subir. A 
()L------C"~2--"' Fig. 6-34 mostra 0 modulo F 

da for<;a aplieada i\ corda em 
funlOao do eoefieiente de atrito 

FIG. 6-34 Problema 26. 

estatieo 11 .. entre 0 tren6 e 0 plano. Se F1 == 2.0 N, F2 = 2,0 N e 112 == 
0,50, qual e 0 valor do ungulo Odo plano inclinado? 

··27 Dois blocos. com 3,6 N e 7.2 N de peso, estao ligados por 
uma corda scm massa e deslizam para baixo em urn plano indi
nado de 30". 0 eoefieiente de atrilO cinetieo entre 0 bloco mais 
leve e 0 plano c de 0.10, e a eoeficiente de atrito cinetico entre 0 

bloco mais pesado e 0 plano e de 0.20. Supondo que 0 blow mais 
leve desce na frente. determine (a) 0 m6dulo da aceleralOao dos 
blocos e (b) a tensilo da corda. 

· ·28 A Fig. 6·35 mostra tres eai
xotes sendo cmpurrados sobre urn 
piso de co!!crcto por uma fo r<;a 
horizontal F de m6dulo 440 N. As 
massas dos caixotes sao rII ] == 30.0 
kg,1II2== 10,0 kge m3 == 20.0 kg. 0 FIG. 6-35 Problcma 28. 

eoeficiente de atrito cinetico entre 0 piso e eada urn dos caixotes e 
de 0,700. (a) Qual e 0 modulo F12 d<l forlOa cxercida sobre 0 bloco 
3 pelo bloeo 2? (b) Se os caixoles deslizassem sobre um piso po
lido, eujo coeficiente de atrilO cinetiw fosse menor que 0,700. 0 

modulo F Jl seria maior, menor ou igual ao seu valor quando 0 eo
eficicnte de atrito era 0,700? 

.. 29 0 bloco A da Fig. 6-36 
pesa 102 N .. e 0 blow B pesa 32 
N. Os coefieientes de alrito en
tre A e a rampa sao 11, = 0.56 e 
Ilk == 0.25. 0 angulo e e igual a 
40". Suponha que 0 eixo x e pa
ralclo a rampa. com 0 sentido 
posilivo para tima. Em termos 

FIG . 6-36 Problemas 29 e 30. 
dos vetores unitarios, qual e a 
acelcra<;ao de A se A esta inieialmente (a) em repouso, (b) su
bindo a rampa c (c) deseendo a rampa? 

"30 Na Fig. 6-36, dois blocos estiio ligados por urn fio que 
passa por uma polia. A massa do bloco A e de 10 kg e 0 coefi
ciente de atrito cinetieo entre A e a rampa e de 0.20. 0 angul0 
o da rampa e de 300. 0 bloco A desJiza para baixo ao longo da 
rampa com velocidade eonstante. Qual e a massa do bloco B? 

"31 Na Fig. 6-37, os blocos A 
e B pesam 44 N e 22 N. re~pccti
vamenle. (a) Determine 0 menor 
pe~o do bloco C que evita que 0 

bloca A deslize, se 11 .. entre A e a 
mesa e 0.20. (b) 0 bloeo C e remo
vido bruscamente de cima do bloco 
A . Qual e a aceleralVao do bloco A 
se Ilk entre A e a mesa c 0,15'1 

c 

FIG. 6·37 

Poli" ideal 

Problema 31. 

"32 Vma caixa de brinquedos e seu eontelida tern urn peso 
total de 180 N. 0 coefieicnte de atrito estatico entre a caixa de 
brinqucdos e 0 piso e de OA2. A crianlOa da Fig. 6-38 tenia arraslar 
a eaixa puxan9o-a por uma corda. (a) Se () = 42°, qual e 0 m6-
dulo da for<;a F que a erianqa deve fazer sabre a corda para que a 



caixa eSIc:ja na iminencia de se mover? lb) Escreva uma expres
sao para 0 menor valor do m6dulo de F necess6rio para que a 
caixa se rnova em funr;:io do lingulo 8. Delermine (c) 0 valor de () 
para 0 qual Fe minimo e (d) 0 valor desse m6dulo minimo. 

FIG. 6-38 Problema 32. 

" 33 Os dois blocos (m = 16 kg 
e M ", 88 kg) da Fig. 6-39 nao es
lao ligndos. 0 coeticienle de al rilo 
eSlalico entre as blocos e /J,= 0.38. 

• 
.11 

Sem dlriln -,. mas nao ha alrilo nn superficie 
abaixo do bloco maior. Qual e 0 -

menor valo~ do m6dulo da fo r"a FIG. 6-39 Problema 33. 

horizontal F para 0 qual 0 bloco menor nao escorregue para 
baixo ao longo do bloco maior? 

- --34 Na Fig. 6-40. umn pran
cha de massa III] = 40 kg repousn 
em urn piso sem alrilO e urn bloco 
de massa m 2 '" lO kg repousa so
bre a prancha. 0 coeficientc de FIG. 6-40 Problema 34. 

alrito esultico entre 0 bloco c a prancha e de 0.60. co coeficiente 
de atritSl cinetico e de 0,40. 0 bloco e puxado par uma fort;a hori
zontal F de m6dulo 100 N. Em termos dos vetores Un ilarios, quais 
sao as acelerar;6cs (a) do bloco e (b) da prancha? 

- - ·35 Urn barco de 1000 kg esta navegando a 99 kmlh quando 
o motor C desligado. 0 m6dulo da fo rr;a de a[ rito h. enlre 0 barco 
e a agua e proporcional t. velocidadc v do barco: fk = 70v, onde v 
csta em metros por segundo ebem newtons. Determine 0 tempo 
necessario para 0 barco reduzir a ve10cidade para 45 kmlh. 

5e~iio 6-4 For~a de Arrado e Velocidade Terminal 
- 36 A velocidade lerminll l de urn para-quedista c de 160 kmlh 
na pos i~ao de aguia e 310 km/h nn posit;ao de mergulho de ca
be,lI. Supondo que 0 coefidenle de arraSIO C do para-quedisla 
nao mude de urna posi,ao para outra. determine a raziio ent re a 
area da scr;ao reta efetiva A lla posit;ao de menor velocidade e a 
aren nn posir;iio de maior velocidade. 

" 31 Calcule a TaZaO entre a forr;a de arrasto experimentada 
por urn aviao ajato "oando a 1000 krnlh a uma al li tude de 10 km 
e a forr;a de arrasto experimentada por urn aviao a hclice voando 
com melade da veloeidade e a metade da altitude. A densidade 
do ar e de 0,38 kg/m] a 10 km e 0,67 kg/ml a 5,0 km. Suponha que 
os avii')es possucm a mcsma area de set;iio reta efetiva c 0 mesmo 
(oefic iente de arraslO C. 

.. 38 Ao desce r uma encOSla. um esquiador e freado pela for,a 
de arrasto que 0 ar exercc sobre 0 seu corpo c pela for,a de at ri to 
cinelico que a neve exerce sobre os esquis. (a) Suponha que 0 an
gulo da encosta e 8 ", 40.0". que a ne\'e e neve seea.eom urn coc
ficie nte de atrito cinetico 11k = 0.0400, que a massa do esquiador 
e seu equipamento e III = 85.0 kg. que a area da se,ao reta do es· 
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quiador (agaehado) c A = 1.30 m2• que 0 coeficiente de arrasto e 
C = 0.150e que a massa cspccffiea do ar e 1.20 kg/m' . (a) Qual e a 
vc10eidade terminal? (b) Se 0 esquiador pade fazer 0 coeticiente 
de arrasto C sofrer umll pcquena variar;1io riC aJtcrando. por 
exemplo. a posit;ao das miins. qual e a variar;l\o correspondente 
da veloeidade terminal? ~ 

"39 Cotllillluu;iio (10 [Jrob/ema 2. Suponha agora que a Eq. 
6-14 forne,a 0 m6dulo dn forr;a de arrasto que age sobre uma pe
dra tCpica de 20 kg. que apresenla ao vento uma area dc se~ao 
Teta vertical de 0,040 m~ c tern urn coeficiente de arrasto C de 
0.80. Tome a massa especffica do ar como sendo de 1.21 kg/m' e 
o coeficiente de atrito cinetico como sendo de 0.80. (a) Em quill>
me tros por hora, que velocidade V de urn ven lo paratelo ao solo 
e necessaria para manler a pedra cm movimenlo depois que cia 
come,a a sc mover? Como a velOOdade do vento perto do solo c 
redulida pela presen,a do solo. a velocidade do vento infonnada 
nos boletins metcorol6gicos e freqUcntcmente medida a uma al
tura de 10 m. Suponhn que a velocidade do vento a esta altura 
seja 2,00 vezes maior que junto ao solo. (b) Para a resposta do 
item (a). que velocidade do vento deveria ser informada nos boo 
letins meleorol6gicos? (c) Este valor ~ razoavcl para um vento 
de aha velocidadc durante uma tempestnde? (A hist6rill conti
nuacomo ProbJcmll61.) ~ 

"40 Suponha que a Eq. 6-14 fornct;a a forr;a de arraslO a que 
estlio sujeitos urn piloto e seu assento de ejcr;lIo imediatarnente 
ap6s terem sido cjctados de urn aviao vOllndo horizontalmenle 
a 1300 km/h. Suponha tambem que a mllssa do assento seja igual 
a massa do piloto e que 0 coeficiente de arTliSIO scja 0 mesmo de 
urn para-quedisla. Fm~endo uma estimativa TlIzoavel para a massa 
do piloto e usando 0 valor apropriado de l ', da Tabela 6-1. estime 
o m6dulo (a) da forr;a de arrastosobre0 conjulltopilolO + asS/mlQ 
c (b) da desacelera(filo horizontal (em termos de g), do conjunto, 
ambos imedialamentC ap6s a ejet;iIO. [0 rcsultado do item (a) 
deve servir de alerta para os projetistas: 0 asscnto precisa dispor 
de urn anteparo para desviar 0 vento da cabe~a do piloto.] 

se~io 6-5 Movimento Circular Uniforme 
-41 Quat c 0 menor raio de uma curva sem compensa,ao 
(plana) que pennite que urn ciclista a 29 km/h fat;a a curva scm 
derrapar se 0 cocficiente de atrito cstatico entre os pneus e a pistil 
C de O.32'? 

-42 DUTlinte uma corrida de Iren6s nas Olimpiadas de Inverno. 
H equipe jamaicanll fez uma curvlI de 7.6 m de TlIiocom uma velo
cidade de 96.6 kmlh . Qual foi a sua acclera,!lo em unidadesde g? 

-43 Urn galO csta cochilando em urn carrossel parado, a uma 
distiincia de 5.4 m do centro. 0 brinquedo e ligado e logo atinge 
a vclocidade nornwl de funcionamento, na qual completa uma 
volta a cada 6.0 s. Qual deve ser. no mfnimo, 0 coeficicntc de 
lItrilo estatico entre 0 glllo e 0 carrossel para que 0 gato perma
ne,a no mesmo lugllr. sem escorregar? 

-44 Suponha que 0 cocficiente de atnlo e~tatico entre a estrada 
e OS pneus dc urn carro e de 0.60 e que 0 carro nao tern sustenta
t;iio negativa. Que vcloeidade deixa 0 carro na imincocia de der
Tapar quando cJc faz uma curva nao-compcnsada com 30.5 m de 
raio? 

" 45 Urn viciado em movimenlos circulares. com 80 kg de 
massa. esta andando em uma rOOa-giganlc que descreve uma 
circunferencia vertical de 10 m de raio n uma velocidade escalar 
conSlantc de 6.1 m/s. (a) Qual C 0 perlOOo do movimento'! Qual e 
o m6dulo da fort;a normal exereida pelo assento robre 0 viciado 
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quando ambos passam (b) pdo ponto mais alto da trajct6ria cir
cular e (c) pelo ponto rnais baixo? ~ 

•• 46 Urn carro de montanha-russa tern uma massa de 1200 kg 
quando esla lotado. Quando 0 carro passa pelo alto de uma ele
vallao circular com 18 m de raia sua velocidade escalar se man
tern constante. Nesse instante, quais sao (a) 0 m6dulo Fs e (b) 0 
sentido (para dma au pam baixo) da for~a normal exercida pelo 
trilho sobre 0 carro se a velocidade do carro e v", 11 m/s? Quais 
sao (c) F,\'c (d) 0 sentido da for~a normal se v == 14 mls? ~ 

"47 Na Fig.6-41, umcarro passa com velocidade constante por 
uma clcvailao circular e por uma depressao circular de mesmo 
raia. No alto da elevar;ao a forlla normal cxcrcida sobre 0 moto
rista pelo assento do carro (: zero. A massa do motorista e de 70,0 
kg. Qual e 0 m6dulo da forya normal exercida pelo assento sobre 
omotorista quando 0 carro passa pelo fundo do vale? 

, , , , 
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FIG. 6·41 Problema 47. 

--48 Uma policial de 55,0 kg,que esta perseguindo urn suspeito 
de carro, faz wna curva circular de 300 m de raio a um[l veloci
dade escalar constante de 80 km/h. Determine (a) 0 m6dulo e (b) 
o Angulo (em re!a"Ao a vert ic[ll) d[l for"a resultame que a policial 
exerce sobre 0 assento do carro. (Sugestiio: Considere as [or"as 
horizontais e verticais.) 

.. 49 Urn estudante que pesa 667 Nesta sentado, com as cos~ 
tas ereta&, em uma roda-gigante_em movimento. No ponto mais 
[lIto 0 m6dulo da for"a normal F.\, exercida pelo assento sobre 0 
estudante (: de 556 N. (a) 0 esmdanle se senle l!1ais leve ou mais 
pesado oeste ponto? (b) Qual e 0 m6dulo de F.'1 no ponto mais 
baixo? Se a velocidade da rcxla-gigante (: dupJicada, qual e 0 m6-
dulo Fs da fo r"a normal (c) no ponto m[lis alto e (d) no ponto 
mais baixo? ~ 

--SO Em urn brinquedo de parque de diversao ("Kamibze"), 
urn carro se move em uma cireunfercncia vertical na extremidade 
de uma haste rfgida de massa desprezivel. 0 peso do carro com 
os passageiros e de 5,0 kN, C 0 raio da circunferencia e de 10 m. 
No ponto mais allo d[l circunferencia, quais silo (a) 0 m6dulo FH 
e (b) 0 sentido (para cima ou para baixo) da fo r"a exercida pela 
haste sobre 0 carro se a ,'e!ocidade do carro e v == 5,0 m/s? Quais 
sao (c) Fffe (d) 0 sentido se v == 12 m/s? ~ 

"51 Urn bonde antigo dobra uma esquina fazendo uma curva 
plana com 9,1 m de raio a 16 kmlh. Qual e 0 angulo que as alyas 
de mao penduradas no teto fazern com a vertical? 

"52 Ao projetar brinquedos para parques de divcrsilo que en
volvem movimentos cireul[lre&, os engenhciros medinicos devem 
levar em conta 0 f[lto de que pequenas varia,,6cs de certos para
metros pcxlem alterar significativamente a forya resul tante expe
rimentada pelos passageiros. Considere urn passageiro de massa 
m que descreve uma trajet6ria circular de raio r com velocid[lde 
v. Determine a variay30 dF do m6dulo da for"a resullanle para 
(a) uma variay30 do raio r da trajet6ria, sem que v varie; (b) uma 
varia"ao dv da velocidade, sem que r vaTie; (c) uma varia"iio dT 
do perfodo, sem que rvarie. -::ItIfE 

.. 53 Urn aviao esta voando em 
uma circunferencia horiwntal 
com uma velocidade de 480 kmlh 
(Fig. 6-42). Se as asas estao ineli
nadas de urn angulo e == 40° com a 
horizontal, qual e 0 raio da circun· 
ferenci a? Suponha que a for"a ne
cessaria para manter 0 aviilo nessa 
trajet6ria resulte inteiramcnte de 
uma "sustenta"ao aerodinfimica'" 
perpendicular a superficic das 
asas. 

FIG, 6-42 Problema 53. 

"54 Urn passageiro de 85,0 kg dcscreve uma trajet6ria circular 
de raio r = 3,50 m em movimcnto circular uniforme. (a) A Fig. 6-
430 mostra urn gnifico do m6dulo Fda for,<a centrfpela em fun
"ao da velocidade v do passageiro. Quale a inciina"ao do grMico 
para v = 8,30 mls? (b) A Fig. 6-43b mostra urn graftco do m6dulo 
Fda for"a em fun"ilo de T,o periodo do movimento. Qual c a in
c1ina,<ao do gnifico para T== 2,50 s? 
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FIG, 6·43 Problema 54. 

"55 Urn disco de metal de massa 
m == 1.50 kg descreve uma circunfe
rencia de mio r "" 20,0 cm sobre uma 
meS[l sem atrito, enquanto perma
nece ligado a urn cilindro de massa M 
= 2,50 kg pendurado por urn fio que 
passa por urn furo no centro da mesa 
(Fig. 6-44). Q ue velocidade do disco 
mantem 0 cili ndro em repouso? 

- ----"... --, 
(.:r " " , 
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At 

"56 Frear 011 desviar? A Fig. 6- FIG. 6-44 Problema 55. 
45 mostra uma vista superior de urn 
carro que se aproxima de urn muro. 
Suponha que 0 motorista come"a a 
frear quando a dis tilncia entre 0 carro 
c 0 muro e d == 107 m, que a massa 
do carro 6 m == 1400 kg. que sua ve
locidade inicial e Vu = 35 mls e que 0 
coeficiente de atrito estatico e 11, "" 
0,50. Suponha tambem que 0 peso 
do carro esta dislribufdo igualmente 

Traje t6ria 
do carro -' 

, , , , , , , , , 
.... _----

~luro 

pclas quatro rodas. mesmo durante a FIG. 6-45 Problema 56. 
frenagem. (a) Quale 0 valor mlnimo 
do m6dulo do atrito estatico (entre os pneus e 0 piso) para quc 
o carro pare antes de se chocar com 0 muro? (b) Qual e 0 v[llor 
maximo posslvel do atrito estatico j,.mA' ? (c) Se 0 coeficiente de 
atrilo cinetieo entre os pneus (das rodas travadas) e 0 piso e 11k = 
OAO. com que velocidade 0 carro se choca com 0 muro? Para evi
tar 0 choque, 0 motorista pode tentar se desviar do muro, como 
moslra a figura . (d) Qual e 0 m6dulo da for"a de atrito necessaria 



para fazer 0 carro descrever uma trajct6ria circular de raio d e ve
locidade v41? (e) A fort;a calculada no item (d) e menor que f.~. 
o que tornaria 0 plano viavel? ~ 

"57 Urn parafuso esta enros
cado em uma das extremidades 
de uma haste fina horizontal que 
gira em torno dlt outra extremi
dade. Um engenheiro monitora 0 
movimento iluminando 0 parafuso 
e a haste com uma liimpada estro
bosc6pica, ajuslando a (rcqiH!ncia 
dos lampejos ate 0 para(uso parc

Par .. fuso 

H,I-Il e 

FIG. 6-46 Problema 57. 

cer cSlar nas mesmas oilo posit;Ocs a cada rotat;lIo completa da 
haslc (Fig. 6-46). A freqUencia dos lampejos e 2(0) por segundo: 
a massa do parafuso e 30 g e a haste tern 3,5 em de comprirncnto. 
Qual C 0 rn6dulo da fon;:a exereida pela haste sobre 0 parafuso? 

.. 58 Uma cu rva circular compcnsada de uma rodovia foi pla
nejada para uma velocidade de 60 kmlh . 0 raio da curva e de 200 
m. Em urn dia ehuvoso a ve locidade dos carros diminui para 40 
kmlh. Qual e 0 menor coeficiente de atrilo entre os pneus e a es
trada para que os carros fat;am a curva scm derrapar? (Suponha 
que os carros nao possuem sustentat;iio negativa.) 

·"59 Na Fig. 6-47, uma bola de 
134 kg C ligada por meio de dois 
fios de massa desprezfvel, cada urn 
com comprimcnto L "" 1 ,70 m, a uma 
hasle verlical girat6ria. Os fios eslilo 
amarrados 1I haste a uma distiincia d 
'" 1,70 m urn do outro e estao estica· 
dos. A lens§.o do fio de eima e de 35 
N. Dete rmine (a) a te nsiio do fio de 
baixo: lb) 0 m6dulo da (ort;a resul· 
lante F ... a que eSla sujeila a bola: 
(c) a ve locidad~ escalar da bola; (d) a 
orienla~Ao de F_. 

Pro~.mas Ad1cionais 
60 A Fig. 6-48 mostra urn pen
d/llo c{)/I ico. no qual um peso (pe
queno objeto na eXlremidade in
ferior da corda) se move em uma 
circunfer~ncia horizontal com 
velocidade eonstante. (A corda 
desereve urn cone quando 0 peso 
gira.) 0 peso tern uma massa de 
0,040 kg, a corda tern urn compri
menlo L ", 0,90 m e massa despre
zive!. e 0 peso descreve uma cir
eunferl!ncia de 0,94 m. Determine 
(a) a tensllo da corda e (b) 0 perf. 
odo do movimento. 

61 ContinllafiJo dos Problemas 
2 e 39. Uma outra expliearrao e 
que as pedras se movern apenas 
quandO a ;igua que cai na regiao 
duranle uma tempestade eongela. 
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FIG. 6-47 Problema 59. 
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FIG. 6-48 Problema 60. 

fo rmando uma tina camada de gelo. As pedras fiearn prcsas no 
gelo. Quando 0 \'ento sopra. 0 gelo e as pedras sAo arrastados e 
as pedras deixam as trilhas. 0 m6dulo da fort;a de arrasto do ar 
sobre essa ··ve la de gelo·· c dado por D ",kJ '" 4C~IoPA gclov2 . onde 
C,ek> e 0 eoefieiente de arrasto (2,0 x 10 J). P a massa especifiea 

Problemas .. 

do ar (1.21 kg/ml), AFIo a ;irea horizontal da camada de gelo e II a 
velocidadc do venlo. 

Suponha 0 seguinte: A camada de gelo mede 4(X) m por 500 
m por 4.0 mm e tern urn coeficienle de atrito cinetico 0,10 com 
o solo e uma massa especifica de 917 kg/ml. Suponha ainda que 
100 pedras idc:ntieas a do Problema 2 estiio aprisionadas no gelo. 
Para manter 0 movimcnto da eamada, quais siio as vclocidades 
do vento neeessarias (a) nas proximidade da camada e (b) a uma 
altura de 10 m? (e) Esses valores s1\o razoaveis para ventos forles 
durante uma tempestade? ~ 

62 Proj#:!talldo lima cllrva d#:! uma rOl/ovia. Sc urn carro enlra 
muito depressa em uma curva. tende a derrapar. No caso de uma 
curva compensada. a fort;a de alrito age sobre urn carro cm alta 
velocidade no senlido de sc opor 1I tendeneia do carro de derra
par para fora da estrada: a forr;a aponta para 0 lado rnais baixo da 
pisla (0 lade para 0 qual a agua cscoaria). Considere uma curva 
circular de raio R = 200 meum 5ngulo de eompensar;ao 8. na 
qual 0 coefi ciente de atrito estal ieo entre os pneus e 0 pavimento 
t ).I ,. Um carro (sem sustentat;iio negaliva) comeya a fazer a eurva, 
como maslra a Fig. 6-13. (a) Escreva uma cxpressao para a veloci
dade do carro VoW. que 0 coloca na imincncia de derrapar. (b) No 
mesmo gnHico. plote VoW. em fun\ao de 8para 0 in tervalo de 00 a 
50~. primciro para).l, '" 0,60 (pista seca) e depois para).l, = 0,050 
(pisla molhada). Calcule V"""" em km/h. para urn angulo de com
pensat;lIo 8 = 10" e para (c) ~ '" 0.60 e (d»).I, '" 0.050. (Agora "oct 
pede entender por que ocorrem acidentes nas curvas das estradas 
quando os motorislas nao percebem que a estrada eSla molhada 
e cont inuam dirigindo na velocidade norma1.) 

63 Na Fig. 6-49 . 0 coeficien te de ,I\rito dnctico enne 0 bloeo 
eo pl ano inclinado C de 0,20 e 0 an· 
gulo 8 e de 60°. Quais sao (a) 0 m6· 
dulo a e (b) 0 sentido (para eima ou 
para baixo ao longo do plano) da 
aeelerar;ao do bloco se ele est;i es· 
eorrega ndo para baixo? Quais sao 
(c) 0 m6dulo a e (d) 0 scntido da 
acclerar;iio se 0 bloco esta escorrc
gando para cima? 

FIG. 6-49 Problema 63. 

64 Na Fig. 6-50, 0 bloco 1. de ,nl 

massa Ill ) '" 2,0 kg. e 0 bleeo 2, de [:t::;::;~~, 
mass" Ill ) ::; 3.0 kg, estiio ligados ~ 
por urn tio de massa desprezfvcl c 
silo inicialme nte mantidos em rc-
pouso. 0 bloco 2 eSla sabre uma FIG. 6-50 Problema 64. 
superfkie scm atrito com uma in-
d ina\ao 8;< 30°. 0 coeficienle de atrito einet;co entre 0 bloco I e 
a superfkie horizonlal e de 0.25. A polia tern massa e atrilo des
prezfyeis. Uma vez sohos. os blocos enlram em movimento. Qual 
e a tensilo do fio? 

65 Urn bloco de massa 1110 '" 

4.0 kg e eolocado em cima de urn 
oul ro bloco de massa IIIb '" 5.0 kg. 
Para faze r 0 bloco de eima deslizar 
sobre 0 de baixo enquanto este e 
mantido fixo e preciso aplicar ao 

r:.~.-::4- F 

bloco de eima Uffia (or\a horizon. FIG. 6-51 Problema 65. 
tal de no minimo 12 N. 0 conjunto de blocos e colocado sobre 
uma mesa horizontal scm atrilll (Fig. 6·51). Determine 0 m6dulo 
(a) da maior for\a horizonlal F que pode ser aplicada ao bloco 
de baixo scm que os blocos deixem de se mover juntos e (b) a 
aeeJcrat;ao resultante dos bleeos. 
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66 Uma caixa de enJalados escorrega em uma rampa do nfvel 
da fua ate 0 subsolo de urn armazcm com uma acclcra~iio de 
0.75 mls2 dirigida para baixo ao longo da rampa. A rampa faz urn 
angulo de 400 com a horizontal. Qual e 0 coeficientc de atrito ci
n6tico entre a caixa e a Tampa? 

67 Urn bloco de 3)':0 de 8J)() kg rcpousa sobre uma mesa hori
zontal. 0 coeflciente de atrilO estatico entre 0 blow c a mesa c 
0,450. Uma fon,a 6 aplicada ao bloco. Com Ires aigarisrnos signifi
cativos. qual 6 0 m6dul0 dessa fOT'Ya se cia coloca 0 bloco nu imi
nencia de deslizar quando a for~a 6 dirigida (a) horizonlaimentc, 
(b) para cima, fonnando urn angulo de 60,00 com a horizontal c 
(c) para baixo, formando urn angulo de 60,00 com a horizontal? 

68 Na Fig. 6-52, um a caixa com 
formigas vermelhas (massa total 
m l == 1.65 kg) e uma caixa com 
formigas pretas (massa total m2 == 

3.30 kg) deslizam para baixo em 
urn plano indinado. ligadas por 
uma haste sem massa parale1a ao 
plano. 0 lingulo de inclina~ao C () 
== 30°. 0 coeficiente de atrito cinc- FIG. 6·52 Problema 68. 

tieo entre a eaixa com form igas vcrmelhas e a rampa e J.i.1 == 0.226; 
entre a caixa com formigas pretas e a rampa e J.i.2 == 0.1l3. Calcule 
(a) a tensao da haste e (b) 0 m6du[o da acclera~iio eomum das 
duas caixas. (c) Como as respostas dos item (a) e (b) mudariam 
se as posi~6es das caixas fossem invertidas? 

69 Na Fig. 6-53. urn caixote escorrega para baixo em uma vala 
cujos lados fazem urn lingu[o reto. 0 cocfieicnte de atrito dnetico 
entre 0 caixote e a vala e J.lk. Qual c a acclera<;iio do caixote em 
termos de J.i.t, e e g? 

9() ' 

<A:7 
V 

FIG. 6·53 Problema 69. 

70 Uma estudante pretende determinar os eoefieientes de 
at rito estatieo e atrito cinetico entre uma caixa e uma tabua. Ela 
coloca a caixa sobre a tabua c lcvanta lentamenle uma das extre
midades da tabua. Quando 0 fingulo de inclina<;ao em re[a~fio a 
horizontal chega a 30". a caixa come<;a a escorregar e percorre 2.5 
m ao [ongo da tabua cm 4.0 s, com acelera<;ao constante. Quais 
sao (a) 0 coeficiente dc atrito estlltico e (b) 0 coeficiente de at ri to 
cinCtico entre a caixa c a tabu a'! 

71 Urna [oeornotiva aeelera urn trem de 25 vagoes em uma Ii
nha [errea plana. Cada vagao possui uma massa de 5.0 x Icr kg 
e esta sujeito a uma for~a de atrito f == 250v, onde a ve10cidade 
vesta em metros por segundo e a for<;a f esta em newtons. No 
instante em que a velocidade do t rem c de 30 km/h, 0 m6dulo da 
aedera<;fio e 0,20 m/s2. (a) Qual e a tensao no engate entre 0 pri
meiro vagfio e a locomotiva'! (b) Se esta tensao e igua[ it fon,a 
maxima que a locomotiva pode exercer sobre 0 trem. qual C 0 

maior aclive quc a linha ferrea pode ter para que a [ocomotiva 
consiga puxar 0 trem a 30 kmlh? 

72 Uma casa e construfda 00 al to de uma colina. perto de uma 
encosta com uma inc1ina<;ao e == 45 ° (Fig. 6-54). Um es\udo de en
genharia indica que 0 fingu lo do declive deve ser redulido por-

que as camadas superiores do solo podem des[izar sobre as cama
das inferiores. Se 0 coeficiente de atrHo estatico entre duas dessas 
camadas e 0.5, qual e 0 menor angulo ~ de que a inclina<;ao atuaJ 
deve ser reduzida para evitar deslizamentos? 

Nova r 

antiga 

FIG. 6-54 Problema 72. 

73 Qua[ c a velocidadc terminal de urna bola esferica de 6.00 
kg que possui urn raio de 3.00 cm c urn eoeficiente de arrasto de 
1 ,60? A massa especifica do ar no local onde a bola esta caindo e 
1.20 kg/mJ. 

74 Urn vagao de um trem de alta velocidade faz uma curva 
horizontal de 470 m de raio. sem compensar;ao, com velocidade 
constante. Os m6dulos das componentes horizontal e vertical da 
for<;a que 0 vagao excrce sobrc urn passageiro de 51.0 kg sao 2lO 
N e 500 N, respectivarnentc. (a) Qual e 0 m6dulo da forr;a resul
tante (de IOdas as fon;as) sobre 0 passageiro? (b) Qual e a veloci
dade do vagao? 

75 Urn bloco de ar;o dc 11 kg esta em repouso sohre uma mesa 
horizontal. 0 cocficientc de atrito estatico entre 0 bloco e a mesa 
c 0.52. (a) Qua[ e 0 mOdulo da for<;a horizontal que coloca 0 bloco 
na imin2ncia de se movcr? (b) Qual e 0 m6dulo de uma for<;a que. 
atuando a 600 acima da horizontal. coloca 0 bloco na imin6ncia 
de se mover? (c) Se a forr;a atua a 60° abaixo da horizontal. qual 
o valor maximo do seu m6dulo para que 0 bloco nao se mova? 

76 Ca1cu1e 0 rn6dulo da for<;a de arraslO a que esta sujeito urn 
mfssil de 53 cm de diilmetro voando a 250 mls em baixa a[tilude. 
Suponha que a massa especifica do ar e de 1,2 kg/m3 e 0 coefi
dente de arraslO C 6 de 0,75. 

77 Urn ciclista se move em um circulo de 25,0 m de raio com 
uma vdocidadc constante de 9,00 mls. A massa do conjunto ci
clista-bicicleta e de 85,0 kg. Calcule os m6dulos (a) da for<;a de 
atrito que a pistll cxcrcc sobre a bidcleta e (b) da forr;a resullame 
que a pista e.~erce sobre a bicicleta. 

78 Urn disco de metal de 110 g que desliw sobre 0 gelo c pa
rado em 15 m pcla for<;a de atrito 
que 0 gclo cxerce sobre 0 disco. 
(a) Se a vclocidade inicial do disco 
e de 60 mls.. qual e 0 modulo da 
forr;a de atrito'! (b) Qual e 0 coe
ficien te de atrito entre 0 disco e 0 
gclo'! 

79 Na Fig. 6-55, uma alpinista de 
49 kg esta subindo uma "chaminc·'. 
o coeficiente de atrito estatico en
tre os sapatos e a pedra c 1.2: cntre 
as costas e a pedra 6 0,80. A rnD<;a 
reduziu a forr;a que esta fazendo 
contra a pedra ate se encontrar na FIG. 6-55 Problema 79. 



iminencia de escorregar. (a) Desenhe urn diagrama de corpo livre 
da rno<;a. (b) Qual e 0 m6dulo da forya que a mO'Ya exerce contra 
a pedra? (c) que fraytio do peso da rno<;a e sustentada pelo atrito 
dos sapatos? ~ 

80 Uma pedra de 5,00 kg e des
locada em contato com 0 teto 
horizontal de uma caverna (Fig. 
6-56). Se 0 coeficiente de at rito 
cinetieo e de 0,65 e a for<;a apli
cada a pedra faz urn Angulo 8 '" 
7cY' para cima com a horizontal, 

FIG. 6-56 Problema 80. 

qual deve ser 0 m6dulo para que a pedra se mova com velocidade 
constante? 

81 0 bloco A da Fig. 6-57 
possui massa rn A '" 4,0 kg e 0 

bloco B possui massa mH '" 

2,0 kg. 0 coeficiente de alri to 
cinetico entre 0 bloco B e 0 

plano horizontal e J..Ik = 0,50. 
o angulo do plano incli nado 
sem atrito e 8 = 30°. A polia 
serve apenas para mudar a 

Polia ideal 

FtG, 6-57 Problema 8L 

dire<;tio do tio que liga os hlocos. 0 fi o possui massa dcsprczivcl. 
Determine (a) a tensao do tio e (b) 0 m6dulo da acelerayao dos 
blocos. 

82 Um esqui adere a neve quando e simplesmenle dcixado so· 
bre cia. Quando 0 esqui se desloca sobre a neve. porem. 0 at rito 
o aq uece c derre te parcialme nte a neve. reduzi ndo 0 coeficiente 
de alrito cinclico e facilitando 0 deslizamento. Encerar 0 esqui 
torna-o repeiente a agua c reduz ainda mais 0 atrito com a ca
mada de agua . Uma loja anuncia que urn novo tipo de esqui de 
plastico e especialmcnle repclcnte a agua e que, em urn decl ive 
moderado de 200 m nos Alpcs, urn esquiador reduziu 0 tempo de 
descida de 61 s com esquis convcncionais para 42 s com os no
vos esquis. Determine 0 m6dulo da acelcra<;iio media do esquia
dor (a) com os esquis convencionais c (b) com os novos esquis. 
Supondo uma inclinayao de 3.00

, calcule 0 coeficicntc de atrito ci
nelico (c) para os esquis convencionais e (d) para os novos csquis. 

83 Brincando nas vizinhan<;as do eanteiro de obms de uma es
trada, uma crianya cai em uma cncosla que faz urn angulo de 35° 
com a horizonta l. Enq uanto a crian<;a escorrega encosla abaixo, 
sofre um a acelerayao para cima com urn m6dulo de 0,50 rnlsl. 
Qual e ocoeficiente de atri to cinetico entre a crian<;a e a encosla'! 

84 Na Fig. 6-58. urn carro (scm 
sustentayao negativa) dirigido por 
urn duble passa pelo alto de urn 
morro cuja se<;ao transversal pode 
ser aproximada por uma circunfe
rencia de raio R = 250 m. Qual e 

, , , , 
FIG. 6-58 

" 
, , , , 

Problema 84. 

a maior velocidade para a qual 0 carro nao perde cont ato com a 
estrada no alto do morro? 

85 Urn carro com 10,7 kN de peso, viajando a 13,4 m/s sem sus
tentayao negativa. tenta fazer uma curva nao-compensada com 
urn raio de 61,0 m. (a) Qual e 0 m6dulo da for<;a de at ri to ent re os 
pneus e a estrada necessaria para manter 0 carro em uma trajet6· 
ria circular? (b) Se 0 coeficiente de at ri to estatico entre os pneus 
e a estrada e de 0,350. 0 carro consegue fazer a curva sem dena
par? 

86 Uma fo rya de 100 N.que faz urn angulo 8 para cima com urn 
piso horizontal, e aplicada a uma cadeira de 25 .0 kg em rcpouso 

Problemas 

sobrc 0 piso. Se () "" 0", dctcrmine (a) a componente horizontal 
Fh da forya aplicada e (b) 0 m6dulo (~. da for<;a normal exercida 
pelo piso sobre a cadeira. Se 8= 30,0", determine (c) Fh e (d) FfO• 

Se 8 = 6O,0°, determine (c) Fh c (f) F.v. Suponha que 0 coeficientc 
de atrito estatico entre a cadcira c 0 piso c de 0,420. A cadeiTa 
escorrega ou permanece em repouso se 8 e (g) 0°, (h) 30,0° e (i) 
6O,00? 

87 Urn eSludante, enlouquecido 
e,elos exames flOais. usa uma for<;a 
P de m6dulo 80 N e angulo 8 = 70c 

para empurrar urn bloco de 5,0 kg 
no teto do seu quarto (Fig. 6-59). 
Se 0 coeficiente de atrilO cinetico 
entre 0 bloco e 0 teto e de 0,40. FIG. 6-59 

qual e 0 m6dulo da acelera~ao do bloco? 

j . 

Problema 87. 

88 Uma certa corda pode suportar uma tcnsao maxima de 40 N 
scm se partir. Uma crian~a amarra uma pedra de 0.37 kg em uma 
das extremidades da corda e. segurando a outra cxtremidadc, faz 
a pedra girar em uma circunferencia vertical de 0.91 m de raio, 
aumentando lentamente a velocidade ate a corda arrebenlar. 
(a) Em que ponlO da trajet6ria esta a pedra quando a corda ar
rebenta? (b) Qual e a velocidade da pedra quando a corda arre
benta? 

89 Voce precisa empurrar urn caixote ate urn atracadouTO. 0 
caixote pesa 165 N. 0 coeficiente de atrito estatico entre 0 caixote 
eo piso e de 0,510, e 0 coeficiente de atrito cinetico e de 0,32. Sua 
for<;a sobre 0 caixote e horizontal. (a) Qual deve ser 0 m6dulo da 
for<;a que voce aplica ao eaixote para que ele comece a se mover? 
(b) Qual dcve scr 0 modulo da forya que voce apliea ao caixote 
depois que csul em movimento para que se mova com velocidade 
constante? (c) Se, em vez disso, 0 m6dulo da for<;a tiver 0 valor 
calculado em (a),qual sera 0 m6dulo da acclera<;ao do caixote? 

90 Uma crian<;a com 140 N de peso esta sentada no alto de urn 
escorrega que faz urn angulo de 25~ com a borizontal. A crianya 
se mantem no mesmo lugar segurando os lados do escorrega. 
Quando solta as maos, a crian<;a adquire uma acelera<;ao cons
tante de 0,86 mJs2 (dirigida para baixo, naturalmente). Qual e 0 

coeficiente de atrito cinctico cntre a crian<;a c 0 cscorrcga'! (b) 
Que valores maximo e minimo do coeficiente de alrito estatico 
entre a crianya e 0 escorrega sao compa tivcis com as informa<;6cs 
do enunciado? 

91 Urn pcqueno armario com 556 N de peso esta em repouso. 
o coeficiente de alrito estatico entre 0 armario e 0 piso e 0,68 e 0 

coeficiente de atrito cinetico c dc 0,56. Em quatro diferentes ten· 
tativas para desloca-Io cle c empurrado com for<;as horizontais 
de m6dulos (a) 222 N, (b) 334 N. (c) 445 N e (d) 556 N. Para cada 
tentativa. calcule 0 m6dulo da for<;a de atrito excrcida sobre clc 
pelo piso. (Em cada tentativa. 0 armario esta inicialmente em re
pouso.) (e) Em quais das tentativas 0 armario se move? 

92 Urn menino com uma atiradeira coloca uma pedra (0.250 
kg) na bolsa (0.010 k.g) da atiradeira e faz girar a pcdra e a bolsa 
em uma circunferencia vertical de raio 0.650 m. 0 elastico entre a 
bolsa e a mao do menino tern massa desprezivel e arrebentara se 
a tensao exceder 33,0 N. Suponha que 0 menino aumente aos pou
cos a velocidade da pedra. (a) 0 elastico vai arrebentar no ponto 
mais baixo da circunferencia ou no ponto mais alto? (b) Para que 
valor da velocidade da pedra 0 elastica vai arrebentar? ~ 

93 Urn Iren6 para quatro pessoas (massa IOtal = 630 kg) desce 
urn trecho reto no alto de uma encosla. 0 trecho relO tern 80,0 m 
de comprimento e uma inclina<;ao constan!e de 10,2° com a hori-



.mil Capitulo 6 I Fortja e Movimento - II 

zonla!. SUiXmh a que 0 efeito combinado do atr ila e do arra~to do 
ar produz sobre 0 tren6 uma for~a constante de 62.0 N para cima, 
paralcla a encosta. Responda as perguntas a seguir u~ando tres 
algarismos signiticativos. (a) Se a velocidadc do trcn6 no inicio 
da Tela ~ de 6.20 mis, quanta tempo 0 Ircn6 leva para chegar ao 
final da Tela? (b) Suponha que os ocupantes reduzam os efeilOs 
do atrito e do arrasto do aT para 42,0 N. Para a mesma velocidade 
inicial, quanta tempo 0 trcn6 agora leva para deseer 0 treeho 
reto? .:w:; 
94 Na Fig. 6.60, uma fOf(fa F e 
aplicada a urn caixote de rnassa In 

que repousa sobre urn piso: 0 co
eficiente de atrilO cslalieo entre 0 
caixole e 0 pisa c J.ls' 0 lingula 8 
e inicialmentc 0°, mas e gradual- FIG.6-60 Problema 94. 
mente aumentado. de modo que 0 

vetor fon;a gira no sen(ido horario da figura. Durante a rotar;ilo. 
a in tensidade da fo rr;a e continuamente ajustada. de modo que 0 

caixote permanece sempre na imincncia de escorregar. Para fl , = 
0.70. (a) plote a razao Flmg em funr;ilo de Be (b) determine 0 fin
gulo Bmf para 0 qual a razilo se torna infinila. (c) Se 0 piso el ubri
ficado,o valor de B,nt aumenla, diminui ou pennanece inalterado? 
(d) Qual e 0 valor de o, nr para fl , == 0 .60? 

95 Durante a tarde. um carro c estacionado em uma ladeira 
que faz urn angulo de 35,0" com a horizont al. ;.Jesse momento. o 
coeficiente de atrito estatico entre os pneus e 0 asfalto (: de 0,725. 
Quando anoitece comer;a a ncvar e 0 codiciente de atrito dimi
nui. tanto pur causa da neve como por causa das mudan~as qui
micas do asfalto causadas pela queda de temperatura. Qual deve 
ser a redur;ao percentual do coeficiente de atrito para que 0 carro 
comece a escorregar ladeira abaixo? 

96 Na Fig. 6·61 , 0 bloco I de 
massa In l = 2.0 kg e 0 bloco 2 dc 
massa In l = 1,0 kg estao ligados 
pOT urn fio de massa desprezlvel. 
o bioso 2 (: empurrado por uma 
for~a F de m6dulo 20 N que faz 

FIG. 6-61 Problema 96, 

um angulo e == 35° com a horizontaL 0 coeficiente de atrito cine
tico entre cada bloco e a horizontal e de 0,20. Qual e a tensao do 
fio? 

97 Na Fig. 6-62. urn faxineiro 
caprichoso limpa 0 piso aplicand_o 
ao cabo do esfregao uma forr;a F. 
o cabo faz urn angulo e com a 
vertical, e fl , e fl. silo os coeficien 
tes de atrilo estal ico e cinetico 
entre 0 esfregao e 0 piso. Ignore 
a massa do cabo e suponha que 
tOOa a massa m do esfregao esta 
eoncenlrada no pano de chilo. (a) 
Se 0 pano de chilo se move ao 

FIG. 6·62 Problema 97. 

longo do piso com velocidade conslanle. qual e 0 valor d~ F? (b) 
Mostre que se Bfor menor que urn ceno valor &,. a for<;a F (ainda 
orientada ao longo do cabo) sera insuficiente para fazer 0 pano 
de chao se mover. Determine &,. 

98 Urna CUTva circular ern uma rOOovia e projetada para uma 
velocidade maxima de 60 kmlh. Suponha que os carros nilo pos
suern sustenlar;ilo negal iva. (a) Se 0 raio da curva c ISO m.qual IS 
o angulo de compensa<;ao corre1O? (b) Se a curva na~ fosse com
pensada. qual deveria ser 0 menor coeficiente de alrito entre os 

pneus e 0 piso para que os carros nao derrapassem ao entTar na 
curva a 60 kmlh? 

99 Urn bloco escorrega para baixo com velocidade constante 
em urn plano inclinado de angulo e. Em seguida, 0 bloco e lan
~ado para cima no mesmo plano com vclocidade inicial '10 ' (a) 
Que dis(ancia 0 bloco sobe ate parar? (b) Oepois de parar, 0 
bloco torna a escorregar para baixo? Justifique sua resposta. 

100 Na Fig. 6-63. urn bloco com 
22 N de peso e mantido em repouso 
contra uma pared_e vertical por uma 
for~a horizontal F de m6dulo 60 N. 
o coeficiente de at rito estMico entre 
a parede e 0 bloco e de 0,55 e 0 co-
eficiente de atrito cinetico e de 0.38. 

F 

Em seis experimentos uma segunda 
forr;a P e aplicada ao bloco. parale- FIG . 6·63 Problema 100. 

lamente ii paredc. com os seguintes m6dulos e sentidos: (a) 34 N. 
para cima. (b) 12 N. para cima. (c) 48 N.para cima. (d) 62 N. para 
cima. (e) 10 N. p~ua baixo e (f) 18 N, para baixo. Em cada experi
menlo. qual c 0 m6dulo da for<;a de atrito sobre 0 bloco? Em que 
experimenlOs 0 bloco se move (g) para cima e (h) para baixo? (i) 
Em que experimenlOs a for~a de atrito e para baixo? 

101 Quando uma pequena moeda de 2.0 g 6 colocada a uma 
distancia de 5,0 cm do centro de urn prato girat6rio horizontal 
quc executa Ires rOla~6es cornpletas em 3.14 s. a moeda nao es
correga. Determine (a) a velocidade escalar da moeda. (b) 0 rn6-
dulo e (c) 0 sentido (radialmente para dentro ou para fora) da 
acclera~iloda moeda e (d) 0 m6dulo e (e) 0 sentido (para dentro 
ou para fora) da for<;a de atrito sobre a moeda. A moeda fica na 
iminencia de escorregar quando (: colocada 11 uma distancia de 10 
crn do centro. (f) Qual e 0 coeficiente de atrito estatico entre a 
moeda e 0 prato girat6rio? 

102 Uma crian~a coloca uma cesta de piquenique na borda de 
urn carrossel com 4.6 m de raio que da uma volta completa a cada 
30 s. (a) Qual e a ve10cidade de urn ponto da borda? (b) Qual e 0 

menor valor do coeficiente de at rito estatico entre a cesta C 0 car
rossel para que a cesta nilo saia do lugar? 

103 Uma caixa de 1.5 kg csta em repous9 sobre y.ma superffcie 
quando. em I = 0, uma for~a horizontal F=(1,8t)i N (com 1 em 
segundos) e aplicada ii caixa.A acelera~ilo da caixa em fun~iio do 
tempo 1 e dada por ii == 0 para ° $1 $ 2.8 sea =(1.21-2,4)[ m/s2 
para I > 2.8 s. (a) Qual e 0 coeficiente de atTito estatico entre a 
caixa e a superffcie'! (b) Qual c 0 coeticiente de alrito cinetico en
tre a caixa e a superficie? 

104 Um bau com 220 N de peso repousa sobre 0 piso. 0 coe
ficiente de atrito es(;itico entre 0 bau e 0 piso e de 0,41 e 0 coe
ficiente de atrito cinetico e de 0.32. (a) Qual C 0 m6dulo da me
nor for~a horizontal com a qual uma pessoa deve empurrar 0 bad 
para coloca-lo em movimento? (b) Depois que 0 bau esla em mo
vimcnto. qual 0 m6dulo da for~a horizontal que uma pessoa deve 
aplicar para manle-Io em movimento com velocidade constante? 
(c) Se a pessoa continuar a empurra-lo com a for~a usada para 
iniciar 0 movimento,qual sera 0 m6dulo da acelera~ao do bali? 

105 Urn operario aplica uma for<;a conslanle de m6dulo 85 N a 
uma caixa de 40 kg que esta inicialmente em repouso sobre 0 piso 
horizontal de urn armazcm. Ap6s a caixa ler percorrido uma dis
tancia dc 1.4 m. sua vc!ocidadc e de 1.0 mls. Qual e 0 coeficiente 
de alrito cinctico entre a caixa e 0 piso? 

106 Imagine que 0 quilograma-padrao seja colocado no equa
dor terrestre. onde sc move em uma circunfercncia de raio 6.40 x 



1()6 m (raio da Terra) com uma velocidade escalar constante de 
465 mls devido it rota\(aO da Terra. (a) Qual e 0 m6dulo da for<;a 
centr(peta que age sobre 0 quilograma-padrilo durante a rota
ttao? Imagine que 0 quilograma-padrao est~ pendurado em uma 
balan<;a de mola nesse local e que ele pesaria exalamcnlc 9,80 N 
se a Terra nao girasse. (b) Qual e a leitura da balantta de mola, ou 
scja, qual e 0 m6dulo da fortta exercida pelo qui lograma·padrilo 
sobre a balam;:a de mola? 

107 Quando urn bloco de 40 N desl iza para baixo em urn plano 
inclinado de 25° com a horizon tal, sua acelerao;ao e de 0,80 m/s2, 
dirigida para cima ao longo do plano. Qual e 0 eocficiente de 
alrito cinetico entre 0 bloco e 0 plano? 

108 8agagens sao transportadas de urn local a outro de urn 
aeroporto por uma esteira. Em urn ceno local a estcira tern uma 
inclinao;ao de 2,5 0 com a horizontal. Suponha que para ilngulo 
lao peq ueno as malas nao escorreguem. Determine 0 m6dulo da 
fortta de atrilo exercida pela esteira sobre uma caixa de 69 N de 
peso quando a caixa esla na parte inclinada da esteira e a velo· 

Problemas 

cidade da esteira e (a) nula e constantc, (b) 0,65 mls e constante, 
(c) 0,65 e aumentando a uma laxa de 0.20 m/s2, (d) 0,65 m/s e di· 
minuindo a uma taxa de 0.20 mls2 e (e) 0,65 mls c aumentando 
a uma taxa de 0.57 m/s2. (f) Para quais dessas cinco si!ua<;Oes a 
fo rtta de atrito e dirigida para baixo ao longo da rampa? 

109 Na Fig. 6·64 urn bloco de 5,0 
kg e lan<;ado para cima ao longo 
de urn plano inclinado de angulo 
8 '" 37", ~nquanto uma fortta ho· 
rizontal F de m6dulo 50 N alua 
sobre de. 0 coeficiente de atrito 
cinetico entre 0 bloco e 0 plano c 
de 0,30. Quais sao (a) 0 m6dulo e 
(b) 0 sentido (para cima ou para 
baixo no plano) da acelerao;ao do 

, 
FIG. 6·64 Problema 109. 

bloco? A velocidade inicial do bloco c de 4,0 mls. (c) Que distiin
cia 0 bloco sobc no plano? (d) Quando 0 bloco atinge 0 ponto 
mais alto,ele permancce em repouso ou escorrega de volta? 



Energia Cinetica e 
Trabalho 

o piloto de urn funny car se prepara para uma tamada de tempo 

na pista de urn quarto de milha {azenda girar as rodas, de modo 

a tomar os pneus e a pista mais aderentes, aumentando assim a 

tra~o. Em seguida, 0 piloto espera na linha de partida ate que a 

contagem regressiva das /ampadas co/aridas chegue ao verde. 0 

impulso do carro para a {rente e tao forte que 0 carro e lantyado 

como se Fosse um foguete horizontal. A ciencia e a engenhada 

dos funny cars esta tao avanr;ada hoje em dia que a diferenr;a 

entre a vitoria e a derrota pode depender de intervalos de tempo 

men ores que 1 ms. 

152 

Que propriedade 
de um funny car 
determina se ele 
sera 0 vencedor 
de uma drag 
race? 

A resposta esta neste capitulo. 



:~E~::~~fuodame~;~~n~tais da f{sica e investigar algo de que se fala muito hoje 
• cocrgia. 0 t6pico e obviamente importante; oa verdade, nossa c i v iliza~ao 

eficiente de energia. 
mundo sabe, por exemplo, que e preciso eoergia para exceutar qualq uer 

::::;::~~:o Oceano Pacifico de aviao exige energia. Transpon ar urn 
para 0 6ltimo andar de urn edificio au para uma esta~lio espacial em 

....... lCcncrgia. Arremessar uma bola exige energia. Gastamos ve rdadeiras 
pull obter e utilizar energia. Guerras foram travadas por causa de fon-

_"'Ilia-Guerras foram decididas pelo usa de armas que liberam grandes 
de energia de forma explosiva. Qualquer urn e eapaz de ci tar muitos 

de energia e de sua utiLi.za~ao, mas a que realmenle signifiea 0 terma 

..",. , tlo amplo que e diffcil pensar em uma defini (jao eoncisa. 
escalar associ ada ao estado de urn ou mais 

esta de~o e excessivamente vaga para ser uti I para quem 

utenos rigorosa pode servir pclo menos de ponto de partida. 
que asaociamos a urn sistema de urn au rna is objet os. Se uma 

um dos objetoa, fazend<H:> entrar em movimento, par exe mplo. 0 ou-
delcreve a energia do sistema varia. Ap6s urn numera muito grande de 

. e engenheiras eonfinnaram que se a metoda atraves do 
nOmeros * energia e definida adequadamente. esses numeros po

para preYer os resultados de experimentos e, mais irnpartante, para 
mMtuinu capazes de realizar proezas fant~sticas, como vaar. Esse sueessa 
em uma propriedade fascinante de nosso universo: a energia pode ser 

de uma forma para outra e transferida de urn objeto para outro, mas 
total 6 sempre a mesma (a energia e conservada). Ate hoje, nuoea Coi 

~-~l['---- uma e~ desta lei de conserva~iio da energia. 
D8I muitas fonnas de energia como se fassem as numeros que represen-

~§i~~~~~~;~~:~f contas bancl1rias. Algumas regras fo ram esta beleci-desses numeros e a forma como podem ser modificados. Voce 
representam dinheira de uma conta para outra. talvez 

que qua1quer objeto material seja movimentado; entre tan to, a 
total de dinheiro (0 total de todos os numeros) deve perrnanecer cons-

6 cooservada em todas as transa~6es banearias. 
cap(tuIo concentramos nossa aten~o em urn Cinico tipo de energia (a 

dnItkG) e uma u.nica forma de transferencia de energia (0 /mballlo). No 
cap{tuIo examinaremos outras Connas de energia e 0 modo como 

i .,.,Ie ........ <Il' e,.eo-gi" I'ode ser expressa atraves de equ3(joes. 

I Energ" Clnetica 

~··'IIit .... I.~. K 6 a energia associada ao eslado de movimenro de urn objelo. 
mail deprasa 0 objeto se move, maior e a energia cioetica. Q uando urn ab

bI, ... ,rep""""energia cin~tica e nula. 
de massa m euja velocidade v e rnuito menor que a velocidade 

K =t mv2 (energill cinetica). (7-1 ) 

7·3 1 EflefgiaGntHica _ 
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Urn pato de 3,0 kg que voa a 2,0 mls, par exemplo, tern uma energia cinetica de 6,0 
kg· m 2/s2, ou seja, associamos esse nu mero ao movimento do pato. 

A unidade de energia cinetica (e de qualquer autra forma de energia) no SI e 0 

joule (1), em homenagem a James Prescott Joule, urn cientista ingles do seculo XIX. 
Ela e definida a partir da Eg. 7-1 em termos das unidades de massa e velocidade: 

1 joule = 1 J = J kg · m2/s2, (7-2) 

Assim,o pato do exemplo anterior te rn uma energia cinetica de 6,0 J. 

Em 1896, em Waco, Texas, William Crush posicionoll duas 
locomotivas em extremidades opostas de uma linha fer
rea com 6,4 km de extensao, acendeu as caldeiras, amarrou 
as aceleradores para que permanecessem acionados e fez 
com que as locomotivas sofressem uma colisao frontal, em 
alta velocidade, diante de 30.000 espectadores. Centenas 
de pessoas foram feridas pelos destr~os; varias morreram . 
Supondo que cada locomotiva pesava 1,2 x l(f N e tinha 
uma acelera~ao constanle de 0,26 m/s2, qual era a energia 
cinetica das duas locomOlivas imediatamente antes da co
lisao? ~ 

(1) Para ca1cular a energia cinetica de cada 
locomotiva usando a Eq. 7-1 precisamos conhecer a veloci
dade de cada locomotiva imediatamente antes da colisao e 
sua massa. (2) Como podemos supor que cada locomotiva 
sofreu uma aceiera'tao constante, podemos usar as equa
~Oes na Tabela 2-1 para ca1cular a velocidade v imediata
mente antes da colisao. 

alculos: Escoihemos a Eq. 2-16 porque conhecemos os 
valores de todos os panlmetros, exceto v: 

v 2 = v~ +2a(x-xu)' 

Com Vo = 0 ex - Xo == 3,2 x 1()3 m (metade da distancia ini 
cial), temos: 

v2 = 0 + 2(0,26 m/s2)(3,2 x 103 m) , 

ou v = 40,8 m ls 

(cerca de 150 km/h). 

7-4 I Trabalho 

FIG. 7·1 0 rcsultado de uma colisao entre duas locomotivas em 
1896. (Cor/esia da Library o/Congress) 

Podemos encontrar a massa de eada locomotiva divi
dindo 0 peso por g: 

m= 1,2x10
6 

~ =1,22xlO$ kg. 
9,8 m s 

Em scguida, usando a Eq. 7-1,ca1culamos a energia ci
netica total das duas locomolivas imediatamente antes da 
colisao: 

K = 2(tmv2 ) =(1 ,22 x 10$ kg)(40,8 m/sf 

= 2,0 x lOS J. (Resposta) 

Esta colisao foi como a explosHO de uma bomba. 

Quando voce aumenta a "cloci dade de urn objeto aplicando a ele uma for'ta , a 
energia cine tica K(= III v~/2) do objelo aumenta. Da mesma forma. quando voce di
minui a velocidade do ohje to aplicando a ele uma for~a, a energia cinetica do ob· 
jeto diminu i. Explicamos essas varia<;oes da energia cinetica dizendo que a for<;a 
que voce aplicou transferiu energia de voce para 0 objeto au do objeto para voce. 
Nas transferencias de energi a atravcs de uma for<;a. dizemos que urn trabalho W 
e realizado pela forr;a sobre 0 objelO. Mais [ormalmente, definimos 0 trabalho da 
seguinte for ma: 



.- Trabalho (W) e a energia tnmsferida para urn objeto ou de urn objeto atraves de uma 
for"a que age sobre 0 objcto. Quando a cnergia e transferida para 0 objeto, 0 trabalha e 
positivo: quando a energia c transfcrida do objcto. 0 traba!ho e ncgativo. 

"Trabalho", ponanto, e energia transferida; ;'realizar trabalho" e a ato de trans
ferir energia. 0 trabalho tern a mesma unidade que a energia e e uma grandeza 
escalar. 

o termo transferencia pode ser enganador. Ele nao signiftca que urn objeto ma
terial entre au saia do objeto; a transferencia nao e como urn ftuxo de agua. Ela se 
parece mais com a transferencia eletr6nica de dinheiro entre duas contas bancarias: 
a valor de uma das contas aumenta, enquanto a valor da outra conta diminui. mas 
nenhum objeto material e transferido de uma conta para a outra. 

Note que nao estamos usando a palavra "trabalho" no sentido coloquial, se
gundo 0 qual qllalquer esfon;o fisico ou mental representa trabalho. Assim , por 
exemplo, se voce faz for"a contra uma parede voce se cansa par causa das contra
\oes musculares repetidas e esta, no sentido coloquial, realizando urn trabalho. 
Entretanto, como esse esfon;o nao produz uma transferencia de energia para a pa
rede ou da parede, 0 trabalho, de acordo com nossa defini<;:ao, e nulo. 

7·5 I Trabalho e Energia Cinetica 

Encontrando uma Expressao para 0 Trabalho 

Para encontrar uma expressao para 0 trabalho, considere uma conta que pode des
lizar ao longo de ~m fio sem atrito ao longo de urn eixo x horizontal (Fig. 7-2) . Uma 
fo n;.a constante F, fazendo urn angulo cp com 0 fio, e usada para acelerar a conta. 
Podemos relacionar a for<;:a a acelera'Yao atraves da segunda lei de Newton. escrita 
para as componentes em rela~ao ao eixo x: 

(7-3) 

onde III e a massa da esfera. Quando a conta sofre urn deslocamento d, a for<;:a muda 
a velocidade da conta de urn valor inicial va para urn outro valor, V. Como a for<;:a e 
constante, sabemos que a acelera~ao tam bern e constante. Assim, podemos usar a 
Eq. 2-16 para escrever, para as componentes em rela~ao ao eixo x , 

V
2 = v~ +2a .. d. 

Explicitando ax, substituindo oa Eq. 7-3 e reagrupando os termos, obtemos: 

I 2 1 2 ~Fd y lllV ~ylllVa ~ .. . 

(7-4) 

(7-5) 

o primeiro termo do Jado esquerdo da equa'Yao e a energia cinetica Kf da conta no 
fim do deslocamento d; 0 segundo termo e a energia cinetica Ki da conta no inkio do 
deslocamento. Assim, 0 lado esquerdo da Eq. 7-51105 diz que a energia cinetica foi 
a lterada pela fon;a , e 0 lado direito nos diz que esta mudan~a e igual a F,4. Assim, 0 

tTabalho W realizado pela for~a sabre a conta (a transferencia de energia em conse
qtiencia da aplica~ao da for~a) e 

w ~ F,d. (7-6) 

Se conhecemos os valores de Fxe d, podemos usar esta equa~iio para calcular 0 tra
balho W realizado pela for~a sobre a conta. 

.- Para calcu!ar 0 trabalho que uma for\a rcaliza sobre urn objcto quando este sofre urn 
deslocamento. usamos apenas a componente da for"a ern rcllll;:ao au deslocamento do ob
jcto.A componenle da for"a perpendicular ao deslocamento nao realiza trabalha. 

Como s~ pode ver na Fig. 7-2, podemos escrevt;:r Fx na fOflpa F cos cp, onde F C 0 

m6dulo de Fe cp e 0 angulo entre 0 deslocamento de a for"a F. Assim, 
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Conta~F 

Fiu ..J 

~ K, 
FJG. 7-2 Urna for"a constante 
F,que faz urn angulo <peom 0 

deslocamenlO d de uma conta ern 
urn fi o, acelera a conta ao tonga do 
fio fazendo sua velocidade rnudar de 
Vo para V. Urn "rncdidor de energia 
einetica" indica a varia"ao resultante 
da energia cinetica da con ta do valor 
K; para 0 valor Kf 
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W = FdcoscfJ (Irabalho executado poT uma for~a constante). (7-7) 

Como 0 lado direito desta equa<;ao e equivalente ao produto escalar F· d, tambem 
podemos escrever 

w~ F ·d (trabalho executado por uma for~a constantc), (7-8) 

(Os produtos escalares sao discutido!? na Ser;ao 3-8.) A Eg. 7-8 e especialmente util 
para calcular 0 trabalho quando Fed sao dadas em termos dos vetores unitarios. 

Arenrt1o: Existem duas restrir;6es ao usa das Eqs. 7-6 a 7-8 para calcular 0 traba
lho realizado por uma forr;a sabre urn objclO. Em primeiro lugar, a forr;a deve ser uma 
forra COflstante, au seja, 0 m6dulo c a orientar;ao da forr;a nao devem variar durante 0 

deslocamento do objeto. (Mais tarde discutiremos 0 que fazer no casa de uma forf;a 
variflvel cujo m6dulo nao e conslanle.) Em segundo Jugar,o objeto deve se comportar 
como uma particula. lsso significa que 0 objeto deve ser rigido; todas as suas partes 
devem se mover da mesma forma. Neste capitulo consideramos apenas objetos que se 
comportam como particulas, como a cama e seu ocupante na Fig. 7-3. 

o sinal do trabalho. 0 trabalho realizado POf uma fOf'Ya sobre urn objeto pode 
ser positivo ou negativo. Assim, por exemplo, se 0 fingulo m da Eq. 7-7 e menor que 
90"', cos me positivo e 0 trabalho e POSilivo. Se 1> e maior do que 90 0 (ate 180") , cos 
tb e negativo e 0 trabalho e negativo. (Voce e capaz de explicar por que 0 trabalho e 
zero quando 1> = 90°?) Esses resultados levam a uma regra simples: para determinar 
o sinal do trabalho realizado por uma for'Ya considere a componente da for 'Ya para
lela ao deslocamento: 

.- Uma forlOa rcaliza trabalho positivo se possui uma componente vetorial no mesmo sen
tido do deslocamento, e n:aliza urn trabalho negativo quando possui urna componente ve
lorial no sentido OpOSIO. A for9a realiza urn trabalho nulo quando nao possui uma compo
nente vetoria! na dire9ao do des!ocamento. 

Unidade de trabaillo. A unidade de trabalho no SI C 0 joule, a mesma da ener
gia dnCtica. Entretanto, de acordo com as Eqs. 7-6 e 7-7 uma unidade equivalente e 
o newton-metro (N -m). A unidade correspondente no sistema britanico e pe-libra 
(ft·lb). De acordo com a Eq. 7-2, temos: 

1 J = 1 kg'm2/s2 = 1 N'm = 0,738 ft· lb. (7-9) 

Traballw toral reafizado pur varias fur;;as. Quando duas ou mais for'Yas atuam 
sobre urn objeto, 0 trabalho tota l realizado sobre 0 objeto e a soma dos trabalhos 
realizados separadamente pelas for'Yas. Podemos calcular 0 trabalho total de duas 
formas. (1) Podemos determinar 0 trabalho realizado separadamente pelas for'Yas 
e somar os resultados. (2) Podemos determinar primeiro a resultante F r<, de todas 
as for'Yas e aplicar a Eg. 7-7. substituindo F po,! Fre, ~ 1> pelo angulo entre F re. e d. 
Tambcm podemos usar a Eg. 7-8, substituindo F por F,., . 

Teorema do Trabalho e Energia Cinetica 

A Eg. 7-5 relaciona a varia'Yao da energia cinctica da conta (de urn valor inidal 
K j ""tmv~ a um valor final Kf "" t mv2) ao trabalho W (= Frd) realizado sobre a 
conta. No caso de objetos que se comportam como partfculas, podemos generalizar 
essa equar;ao. Seja M<. a variar;ao da energia cinctica do objeto e W 0 trabalho resul
tante realizado sobre ele. Nesse caso. podemos escrever 

!:J.K = Kf - K; = W, (7-10) 
que significa 0 seguinte: 

(
variar;ao da energia Cineticaj o(trabalho total executadoj. 

de uma partfcula sobre a part[cula 



Podemos tambem escrever 

KJ =K,+ W, (7-11 ) 

que signifIca 0 seguinte: 

( 
energia cinetica depois 1 (energia cinetica antes 1 (trabalho 1 

da execw;ao do trabalho = da execw.ao do trabalho + executado . 

Essas rela(Joes. conhecidas tradicionalmente como teorema do Irabalho e energia ci
m~.ica para partfculas, valem para trabalhos positivos e negativos; se 0 trabalho total 
realizado sobre uma particula e positivo, a energia cinetka da panicula aumenta de 
urn valor igual ao trabalho realizado. Se 0 trabalho total e negativo. a energia cine
tica da partfcula diminui de urn valor igual ao trabalho realizado. 

Por exemplo, se a energia cinetka de uma partfcu]a e inicialmente 5 J e a partf
cula recebe uma energia de 2 J (trabalho total positivo), a energia cinetica final e 7 J. 
Par outro lado, se a particula cede uma energia total de 2 J (trabalho total negativo). 
a energia cinetica final e 3 J. 

0.STE 1 Uma partieula esta se movendo ao longo do eixo x. A energia cinetica au
menta, diminui au permanece a mesma se a velocidade da particula varia (a) de ~3 mls 
para ~2 mJs e (b) de ~2 m/s para 2 m/s? (c) Nas situar,;6es dos Hens (a) e (b). 0 trabalho 
realizado sobre a parlicula c positi,·o. negativo ou nulo? 

Exemplo m 
A Fig. 7-4a mostra dois espioes industriais arrastando urn 
cofre de 225 kg.? partir do repouso e,assim, produzindo um 
deslocamento d de m2dulo 8,50 m, em dire~ao a urn ca
minhao.O empurrao F1 do espiao 001 tern urn m6dulo de 
12,0 N e faz um a,!1gulo de 30,0° para baixo com a horizon
tal; 0 empurriio F2 do espiao 002 tern urn m6dulo de 10,0 
N e faz urn angulo de 40,0° para cima com a horizontal. Os 
m6dulos e orienta(Joes das for~as nao variam quando 0 co
fre se desloca,e 0 atrho entre 0 cofre e 0 piso e desprezlvel. 

Espiii<> 002 

(0) 
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FIG. 7-3 Umcompetidorem 
uma corrida de camas. Podemos 
considerar a cama e seu ocupante 
como uma partfcula para calcular 0 

trabalho realizado sobre des pda 
forr,;a aplicada pelo estudante. 

F" f~ 

40,0° 
30,0-

F ~ , 
(b) 

(a) Qual e 0 trabalho total realizado pelas for(Jas i1 e Ft 
sobre 0 cofre durante 0 deslocamento d? 

FIG. 7-4 (a) D.9is espi6es arrastam urn cofrc,produzindo urn 
deslocamento d. (b) Diagrama de corpo livre do cofre. 

(1) 0 trabalho total W realizado sobre 0 co
fre e a soma dos trabalhos rcalizados separadamente pelas 
duas fon;as. (2) Como podemos tratar 0 cofre como uma 
partlcula e as for(Jas sao constantes, podemos usar a Eq. 7-7 
(W= Fdcos <p)oua Eq. 7-8(W = i· d) para calcular esses 
trabalhos. Como conhecemos os m6dulos e as orienta~6es 
das far~as, escolhemos a Eq. 7-7. 

C.ilculos: De acordo com a Eq. 7-7 e 0 diagrama de corpo 
livre do cofre (Fig. 7-4b) , 0 trabalho realizado por it e 

W 1 = F1d cos <PI = (12.0 N)(8.50 m)(cos 30,0°) 

~ 88,33 J, 
e o trabalho realizado por F! e 

W2 = F2d cos 4? = (10,0 N)(8,50 m)(cos 40,0°) 

=65,11J. 

Assim,o trabalho total We 

W=W I + W2 = 88J3J + 65,11 J 

= 153,4 J = 153 J. (Resposta) 

Durante 0 deslocamento de 8,50 m. portanto, os espioes 
transfcrem 153 J para a energia cinetica do cofre. 

(b) Qual e 0 trabalho Wg realizado pela for~a gravitacio
nal FK sobre 0 cofre durante 0 deslocam_cnto. equal e 0 tra
balho Wv realizado pela for~a normal F~. sobre 0 eofre du
rante 0 deslocamento? 

Como tanto 0 m6dulo como a orienta~ao 
das duas for(Jas sao constantes, podemos ca\Cular 0 traba
Iho realizado por elas usando a Eq. 7-7. 
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CAlculos: Como 0 m6dulo da fon;a gravitacional e mg. 
oode III e a massa do cofre. tcmos: 

e 

Wg = mgd cos 9Qc = mgd(O) = 0 (Resposta) 

WN = FNd cos 90° = F",d(O) = O. (Resposta) 

Esses resultados ja cram esperados. Como as duas for<;as 
sao perpendiculares ao deslocamento do cofre, nao reali
zam trabalho e nao transferem energia do cafre au para 0 

cofTe. 

(c) 0 cofre esla inicialmente em rcpouso. Qual e sua velo
cidade vf ap6s 0 deslocamento de 8,50 m? 

Durante uma tempestade, urn caixote desliza pelo piso es
corregadio de urn estacionamento, sofrendo urn desloca
mento d =j-3,0 m)! ao ser empurrado pelo vento com 
uma for~a F = (2,0 N) 1+ (-6,0 m)}. A situaltao e os eixos 
de coordenadas estao representados na Fig. 7-5. 

(a) Qual e 0 trabalho realizado pelo vento sobre 0 caixote? 

Como podemos [fatar 0 caixote como uma 
partfcula e como a farlta do "ento e constante, pod_emQs 
usar a Eq. 7-7 (W = Fd cos ¢) ou a Eq. 7-8 (W == F . d) 
para calcular 0 trabalho. Como conhecemos Fed em ter
mas dos vetores unitarios, escalhemos a Eq. 7-8. 

Ca/cu/os: Temos: 

W ~ f, J ~ [(2,0 N); + (-6,0 m)j], [( -3,0 m)i). 

De todos os produtos entre vetores unittirios, apenas i, 1:, 
1· j, e k' k sao diferentes de zero (veja 0 Apendice E). Em 
nosso caso, temos: 

W ~ (2,0 N)( - 3,0 m); ' ; + (- 6,0 N)( - 3,0 m);'; 
~ (-6,0 1)(1) + 0 ~ - 6,01. (Respos!a) 

A velocidage dQ cofre varia porque sua ener
gia cinetica muda quando F, e F2 transferem energia para cle. 

Calculos: Podemos relacionar a velocidade ao trabalho rc
alizado combinando as Eqs. 7-10 e 7-1: 

W - K K - 1 2 1 2 - , - ; - ymv,-Tlnvj' 

A velocidade inieial Vi e zero, e agora sabemos que 0 tra
balho realizado e 153,4 1. Explicitando vf e substituindo os 
valores conhecidos, obtemos: 

vr ",, \!2W "" 
m 

= 1.17 mls. 

2(153,41) 

225 kg 

(Resposta) 

FIG. 7·5 Uma!or.ya F desacelera urn caixotc durante urn 
deslocarnento d. 

Assim. a forya realiza urn trabalho negativo de 6,0 J sobre 
o caixote, cedendo 6.0 J de energia de sua energia cinetica. 

(b) Se 0 caixote te.rn uma energia cinetica de 10 J no inieio 
do deslocamento d. qual e a sua energia ao final do deslo
camento? 

Como a farya realiza urn trabalho negativo 
sobre 0 caixote, reduz a energia cinetica do caixote. 

Calcu/o: Usando 0 teorema do trabalho e energia einetica 
na formada Eq.7-11,temos: 

Kf~ K; + W ~ 101 + (- 6,01) ~ 4,01. (Resposta) 

A reduyao da energia eletrica indica que 0 eaixote foi freado. 

7-6 I Trabalho Realizado pela For~a Gravitacional 

Vamos examinar agora 0 trabalho realizado sobre urn objeto por uma for((,a gravita
cional. A Fig. 7-6 mostra urn tomate de massa In que se comporta como particula ar
remessado para cima com velocidade inicial Vu e, portanto. com uma energia cineti£a 
inicial Ki = t mv6. Na subida 0 tomate e desacelerado P9r uma forya gravitacional F" 
ou seja, a energia cinetiea do tomate diminui porque Fg realiza trabalho sobre 0 to
mate durante a subida. Uma vez que 0 tomate pode seT tratado como uma partfcula. 
podemos usar a Eq. ~-7 (W = Fd cos cfJ) para expressar 0 trabal.!l0 realizado duran
te urn deslocamento d. No lugar de F, ysamos mg, 0 m6dulo de F

K
• Assim. 0 trabalho 

Wg realizado pela forya gravitacional F& e 

Wg = mgdeos¢ (trabalho cxccutado [XlT uma for~a gravitational). (7-12) 
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- -
Durante a subida. a forlJa F, tc rn 0 se ntido contnirio ao do deslocamenlo d, 

como mostra a Fig, 7-6.Assim.1J= 1 BO° e 

Wg = mgd cos 180° = mgd( ~ 1) = -mgd. (7-13) 

o sinal negativo indica que, durante a subida, a forlJa gravilacional remove uma 
energia mgd da energia cinetica do objelo. Isto cSla de acordo com 0 falo de que a 
objeto perde velocidade na subid a. 

Oepois_q ue 0 objeto atinge_a altura maxima e come(ja a desce r, 0 angulo ¢ en
tre a forlJa F, e 0 deslocamento d e zero. Assim. 

WI = mgd cos 0° = mgd(+ I) = +mgd. (7-14) 

o sinal positivo significa que agora a forlJa gravilacional transfere uma eoergia mgd 
para a energia cioelica do objelQ. Isto eSl3 de acordo com 0 falo de que 0 objclO 
ganha vclocidade na descida. (Na realidade, como vamos ver no Capitulo 8. transfe
rencias de cnergia associadas a subida e a descida de urn objeto envoi vern 0 sistema 
completo objcto-Terra.) 

Trabalho Realizado para Levantar e Baixar urn Objeto 
Su ponha agora que levantamos ul!l objelo que se comparta como uma partkula 
aplicando a ele uma (orlJa ve rtical F. Durante 0 deslocamenlo para cirna. esta forlJa 
aplicada realiza Irabalho positivo Wa sobre 0 objclo, enquanlo a forlJa gravitacional 
realiza urn Irabal ho nega tivo WI' A fOflJa aplicada tende a transferir energia para 
o objelo. enquanto a forlJa gravilacional leode a remover energia do objelo. De 
acordo com a Eq. 7-10. a variaIJao ilK da energia cioetica do objelo devido a essas 
duas transfercncias de energia e 

(7-15) 

onde K,e a cnergi6 cinetica no fim do deslocamenlo e K, e a energia cinetica no ini
cio do dcslocamenlo. Esta equaIJ30 lambem sc aplica a descida do objc lo. mas nesse 
caso a forlJa gravilacional tende a transferir energia para 0 objeto. e nquanto a forlJa 
aplieada tende a remover energia do objcto. 

Em muitos casos.o objeto esta em repouso an tes e depois do leva nt amen to. lsso 
aconlecc. por exemplo. quando voce Icvanla um JivTO do chao e 0 coloca em uma 
eSlantC. Nessc caso. Kf e K, sao nulas e a Eq. 7-15 se reduz a 

Wa + Wg = 0 

ou (7-16) 

~ote que oblemos 0 mesmo resu ltado se K, e K, forem iguais. mesmo que nilo sejam 
nulas. De qualquer forma, 0 resultado significa que 0 trabalho realizado pcla for(ja 
apJicada e 0 nega livo do trabal ho rea lizado pela for~a gravilacional, au seja. a for~a 
aplicada lransfere para 0 objeto a mcsma quanlidade de eoergia que a fon;a gravila
cional remove do objeto. Usando a Eq. 7-12. podemos escrever a Eq. 7-16 oa forma 

W~ = ~mgd cos cb (tubnlho para le\antar c baixar: K, .. K,I. (7-17) 

onde ¢ e 0 angulo entre F, e d. Se 0 desloeamenlo e vertic<llmenle para eima (Fig. 
7-7a), ¢ = 1800 e 0 trabalho realizado pela for~a aplieada e igual a mgd. Se 0 deslo
came nlo e vcrlica lmente para baixo (Fig. 7-7b) . rP = 0° e 0 trabalho realizado pela 
fo n;a aplicada c igual a - mgd. 

As Eqs. 7-16 e 7-17 se aplieam a qua lquer situa~ao em que urn objeto e levan
tado a u baixado. com 0 objeto em rcpouso antes e depois do deslocamenlo. E las 
<,ao independenles do m6dulo da (arlJa usada. Assim. por exemplo. se voce levan la 
aci ma da cabeIJa uma caneca que estava no chao. a forr;a que voce cxcrce sabre a ca
neca va ria consideravelmente duranle 0 levantamento. Mesmo assim,como a caneca 
esta em repouso antes e depois do levantamento. 0 trabalho que a forlJa aplicada por 
\'oce realiza sobre 0 caneco e dado pelas Eqs. 7- 16 e 7-17. onde. nn Eq. 7-17, mg e 0 
peso da caneea e d e a diferen(ja entre a ahura inicial e a altura final da eaneea. 

FIG. 7-6 PoT ~3Usa da for~a 
gravitacional Fr. urn lomate de 
maS$a m 31irado para eima diminui 
a velocidade de Vo para v durante 
urn deslocamenlO d. Urn medidor 
de energia cinttiea indica a varia~iio 
resultante da energia cinetica 
do tomale.de K'(=1 mv~) para 
Kf(= -i mv 1). 

d 

Obj"O~I 
F, 

(" (b) 

FIG. 7-7 (a) Uma for~a F faz!,Im 
objcto subir. 0 deslocamento d 
do objeto fa? urn angulo 4>_= 180° 
corn a for~a gravitacional F,. A 
for~a aplicada realiza urn trabalho 
~sitivo sabre 0 objeto. (b) A for~a 
f e insuficicnte para fa~er oobjeto 
subir.O dcslocamento d do objeto 
faz urn fi ngulo,Sb ;; 0' com a for~a 
gra\itacionol F,. A forr,;a aplicada 
realiz3 urn tmbiJlho ~cgativo sobre 
o objeto. 

d 
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Capitulo 7 I Energia Cinetica e Trabalho 

Exemp!o m 

o recorde estabeleeido em urn dos levantamentos realiza
dos por Paul Anderson (Fig. 7-8) na decada de 1950 nao 
foi batido ate hoje. Anderson posicionou-se debaixo de 
uma plataforma de madeira refon;ada, apoiou as maos em 
urn banquinho para se equilibrar e empurrou a plataforma 
para eima com as costas, fazendo-a subir cerea de 1,0 cm. 
Sobre a plataforma estavam pe"as de autom6vel e urn co
fre cheio de ehumbo, com urn peso total de 27 900 N. ~ 

(a) Que tra.palho foi realizado sobre a carga pela for~a gra
vitacional Fz durante este levantamento de Anderson? 

Podemos tratar a carga como uma unica 
partlcu[a porque suas componentes se moveram juntas. 
Assim,podemos usar a Eq. 7-12 (~= mgd cos <b) para ca[
cular 0 trabalho Wg realizado por F~ sobre a carga. 

Calculo: 0 angulo ¢ entre a fon;a gravitacional para baixo 
eo deslocamento para cima c 180°. Substituindo este valor 
e os outros valores conhecidos na Eq. 7-12, encontramos 

Wg := mgd cos ¢:= (27900 N)(O,OlO m)(cos 180°) 

= -2801. (Resposta) 

(b) Qual foi 0 trabalho realizado pela for~a que Anderson 
usou para realizar 0 levantamento? 

A fon;a usada por Anderson certamente 
nao foi constante. Assim, niio podemos simplesmente 
substituir F por urn valor constante oa Eq. 7-7 para cal
cular 0 trabalho realizado. Entretanto, sabemos que 0 tra
balho W A realizado pela fon;a aplicada por Anderson foi 

Urn caixote de queijo de 15,0 kg, inicialmente em repouso, 
percorre uma distancia d = 5,70 m, puxado por urn cabo em 
uma rampa sem atrito, ate uma altura h de 2.50 m. parando 
em seguida (Fig. 7 -9a). 

~) Qual e 0 tTabalho Wg realizado pela for~a gravitacional 
Ft sobre 0 caixote durante a subida? 

Podemos tratar 0 caixote como uma parti
cula e usar a Eq. 7-12 (!:yg = mgd cos ¢) para calcular 0 traba
Iho Wg realizado por F~. 

Calculos: N_ao conhecemos 0 angulo <b entre Fg e 0 des
locamento d. Entretanto, de acordo com 0 diagrama de 
corpo livre do caixote (Fig. 7-9b), ¢ == () + 90°, onde () e 0 

angulo (desconhecido) da rampa. A Eq. 7-12 nos da, por
tanto, 

FIG. 7-8 Usando urn arnes amarrado nas costas. Paul Anderson 
levantou uma plataforma com uma tTopa de escoteiros. (©A PI 
Wide World Photos) 

o nega~vo do trabalho Wg realizado pela for<ta gravita
cional Ft' 

Calculo: De acordo com a Eq. 7-16, 

(Resposta) 

Comentario: Este valor nao e muito maior que 0 trabalho 
necessario para levan tar do chao ate a altura dos ombros 
uma mochila escolar cheia de livros. Por que, entao, 0 feilo 
de Anderson foi considerado surpreendente? Trabalho 
(transferencia de energia) e for<ta sao grandezas diferentes: 
embora 0 levantamento de Anderson nao tenha exigido 
uma transferencia de energia muito grande, exigiu uma 
for~a realmente excepeional. 

Wg = mgd C05( () + 90°) = -mgd sen (), (7-18) 

onde usamos uma identidade trigonometrica para simplifi
car a expressao. a resultado parece inutiL pois () nao e co
nhecido. Entretanto (prosseguindo sem esmorecer), vemos 
pela Fig. 7-9a que d sen () = 11, onde II c uma grandeza co
nhecida. Com esta substitui~ao, a Eq. 7-18 nos da 

Wg = - mgh (7-19) 

~ -(15,Okg)(9,8m/s' )(2,50m) 

= - 3681. (Resposla) 

Note que. de acordo com a Eq. 7-19, 0 trabalho Wg realizado 
pela for~a gravitacional depende do deslocamento vertical. 
mas (surpreendentemente) nao depende do deslocamento 
horizontal. (Voltaremos a este ponto no Capitulo 8.) 

(b) Ql!al foi 0 trabalho WTrealizado sabre a caixate pela 
for~a T exercida pelo cabo durante a subida? 
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FIG. 7-9 (a) Urn caixote sobe uma rampa 
sem atrito puxado porurna for((a f paralela a 

t~ Tampa. (b) Diagrama de corpo livre d_o caixote. 
mostrando tambCm 0 deslocamento d. 

Urn elevador de massa m = 500 kg esta descendo com ve
loeidade Vi = 4.0 m/s quando 0 cabo de sustental;ao comel;a 
a deslizar, perm it indo que 0 elevador caia com aceleral;iio 
constante a = gl5 (Fig. 7-lOa). 

(a) Se 0 elevador cai de uma altura d = 12 m, qual e 0 lra
balho WI: realizado sobre 0 elevador pela fOfl;a gravitacio
nal Ps? 

i Podemos tratar 0 clevador como uma par
tkula e, portanto, usar a Eq. 7-12 (Wg = mgd cos cb) para 
calcular 0 trabalho Wg. 

Ciilculo: De acgrdo com a Fig. 7-lOb, 0 lingulo entre Px e 0 

deslocamento d do elevador e 0°. Assim, de acordo com a 
Eq. 7-12, 

Wg = mgd cos 0° = (500 kg)(9,8 m/s2)(12 m)(l) 

= 5,88 X 104 J ~ 59 kJ. (Resposla) 

(b) QlJ.al e 0 tTabalho WT realizado sobre 0 elevador pela 
forl;a T exercida pelo cabo? 

(1) Podemos ca\Cular 0 trabalho WTusando 
a Eq. 7-7 ( W = Fd cos 1» se obtivermos uma expressao 
para 0 m6dulo T da tensao do cabo. (2) Podemos obler 
essa expressao escrevendo a segunda lei de Newton para 

7-6 I Trabalho Realizado pela For~a Gravitacional _ 

Nao podemos simplesmenle substituir F 
pelo m6dulo Tda forl;a na Eq. 7-7 (W =- Fd cos 1» porq::~ 

nao conhecemos 0 valor de T. Entretanto, podemos tratar 
o caixolC como uma partlcula e aplicar 0 teorema do tra
balho e energia cinetica (M< = W). 

Cii/culos: Como 0 caixote eSla em repouso antes e de
pois da subida, a varial;ao !::.K da energia cinetica e zero 
e, ponanto, 0 trabalho total W realizado sobre 0 caixote 
tam bern e zero. Acontece que We a soma dos trabalhos 
realizados pelas tres forl;as que agem sobre 0 eaixote. De 
acordo com 0 item (a), 0 trabalha Wg realizado pel a forl;a 
gravitacional 't e -368 1. 0 trabalho WN realizado pela 
for~a normal F.\. da rampa sobre 0 caixote e zero, pois F,.. 
e perpendicular a2 deslocamento. 0 trabalho WT reali
zado pela forma T e a grandeza que queremos determi
nar. Assim , de acordo com 0 teorema do tTabalho e ener
gia cinctiea, 

ou 

e portanto 

!::.K = WT + Wg + W,v 

0 = WT - 368J +0, 

WT = 368J. 

("Ievador 

1::Jevador --

d 

;; 

(Resposta) 

, 

T 

F, 
d 

(bj 

FIG. 7-10 Urn elevador,que estava descendo com velocidade 
v.de repenle comep a acelerar para baixo. (a) 0 elevador sofre 
urn deslocamento d com uma acelerao;;i1o constanle ii == glS. (b) 
Diagrarna de corpo livre do elevador, mostrando tambcrn 0 

deslocamcnlo. 

as componentes das forl;as em rela~ao ao eixo y da Fig. 7-
lOb (F,es.y = may) . 

Ciilculos: Tcmos: 

T-Fg= ma. 



__ Capitulo 7 I Energia Cinetica e Trabalho 

Explicitando T, substituindo Fg por mg e substituindo 0 re
sultado na Eq. 7-7 ,oblemos 

C.ilculo: 0 trabalho total e a soma dos trabalhos realiza
dos pelas fon;as a que 0 elevador esta sujeito: 

Wr = Td cos 4>=m(a + g)d cos 1>. W = Wg + WT = 5,88 X 104 J - 4,70 X 10 4 J 

Em seguida, substituindo a acelerar;ao a (para baixo) por 
- g15 e 0 angula ¢entre as for~as T e mg por 180° ,obtemos 

= 1,18 X 104 J = 12 kJ. (Resposta) 

(d) Qual e a energia cinctica do clevador no final da queda 
de 12 m? 

Wr =m( -~ + g) d cos cb=1mgdCOS 1> 

4 
= "5 (500 kg)(9.8 m/s2)(12 m) cos 1800 

A energia cinetica mud a por causa do tra
balho total realizado sobre 0 elevador, de acordo com a 
Eq. 7-11 (Kf " K; + W). 

= -4,70 X 104 J "'" -47 kJ. (Resposta) 

Atenfao: Note que W r naa e simplesmentc 0 negativo de 
Wg, A razaa disso e que como 0 elevador acelera durante a 
queda, sua veloddade varia e, conseqUentemente, a ener
gia cinetica tambem varia. Assim, a Eq. 7-16 (que envalve 
a suposioyao de que a energia e igual no infcio e no final do 
processo) nao se ap/ica a eSlc caso. 

C.ilculo; Dc acordo com a Eq. 7-1, podemos escrever a 
encrgia cinetica no infcio da queda como Ki = t mv;. 
Nessecaso,a Eq. 7-11 setoma 

Kf = Ki + W = tmv;2 + W 

= t (500 kg)(4.0 m/s? + 1,18 X 104 J 
(e) Qual e 0 trabalho total W realizado sobre 0 elevador 
durante a queda? = 1,58 X 104 J = 16 kJ. (Resposta) 

f~ .. O preso 
XEO ~BlOCO t 00000000 a mota 

o 
{,j 

;II; pmiti\'o ~, d 
F~ negati,-.. f 

(e) 

x "ega tim 
F" po~ith-J 

FIG. 7 ·11 (a) Uma mola 110 estado 
relaxado. A origem do eixo x foi 
colocada na cxtrcmidade da mola 
que est~ presa ao bloco. {b) 0 bloco 
sofre urn des1ocamento d c a mola 
sofre uma distensiio (variao;iio 
positiva de x) . .9bserve a foro;a 
restauradora F, exercida pela mola. 
(c)A mola sofre uma compressiio 
(variao;ao negativa de.f). Observe 
novamente a for~a restauradora. 

, 

7-7 1 Trabalho Realizado por uma For~a Elastica 

Vamos agora discutir 0 trabalho realizado sobre uma partfcula por urn tipo parti
cular de for~a variGvel: a for~ ehistica exereida por uma mola. Muitas fon;:as na na
tureza tern a mesma forma matematica que a for<;a exercida por uma mola. Assim. 
examinando esta for<;a em particular, podemos compreender muitas outras. 

A For,a Elastica 

A Fig. 7-11a mostra uma mola no estado relaxado, ou seja, nem comprimida nem 
alongada. Uma das extremidades esta fixa , e urn objeto que se comporta como uma 
partfcula, urn bloco, por exemplo. esta preso na outra extremidade. Se alongamos a 
mala puxando 0 bloeo para a direita. como na Fig. 7-11h. a mola puxa 0 bloco para a 
esquerda. (Como a [or<;a elast ica tende a restaurar 0 estado relaxado, ela tambem e 
cham ada de for~a resrauradora.) Se comprimimos a mola empurrando 0 bloco para 
a esquerda, como na Fig. 7-11c, a mola empurra 0 bloco para a direita. 

Como uma boa aproxim~"ao para muitas mol as, a for<;a ~ de uma mola e pro
porcional ao deslocamento d da extremidade livre a partir da posi"ao que ocupa 
quando a mola esta no estado relaxado. Afor~a elastica c dada por 

- -
F, "-kd (Lei de Hooke). (7-20) 

conhecida como lei de Hooke. em homenagem a Robert Hooke. cientista ingles do 
final do seculo XVII. 0 sinal negativo na Eq. 7-20 indica que 0 senti do da for<;a elas
tica c sempre oposto ao sentido do deslocamento da extremidade livre da mola. A 
constante k e chamada de conslanle elastica (ou constantc de for~a), e e uma me
dida da rigidez da mola. Quanto malor 0 valor de k, mais rigida e a mola, ou seja. 
maior e a foro;a exercida pela mola para urn dado deslocamento. A unidade de k no 
SI e 0 newton por metro. 

Na Fig. 7-11 foi tra<;ado urn eixo x para!elo a maior dimensao da mola, com a 
origem (x = 0) na posi<;ao da extremidade livre quando a mola esta no estado rela
xado. Para esta configura~ao com urn, podemos escrever a Eq. 7-20 na forma 

F, = -kx (Lei de Hooke), (7-21) 
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onde mudamos 0 Indice. S'e x e positivo (ou seja, se a mola esta alongada para a 
direita), Fx e negativa (e urn puxao para a esquerda). Se x e negativo (ou seja, se a 
mola esta comprimida para a esquerda), Fx e positiva (ela e um empurrao para a 
direita). Note que a for'Ya elastica e umaforr.;u variuvel , uma vez que depende de x, a 
posi'Yao da extremidade livre. Assim, Fx pode ser representada na forma F(x). Note 
tambCm que a lei de Hooke e uma rela'Yao linear entre Fxe x. 

o Trabalho Realizado por urna Forfa Elastica 

Para determinar 0 trabalho realizado pela mola quando 0 bloco da Fig. 7-11a se 
move, vamos fazer duas hip6teses simpJifieadoras a respeito da mola. (1) Trata-se 
de uma mola sem massa, ou seja, uma mola cuja massa e desprezfvel em rela'Yao a 
massa do bloco. (2) TI"ata-se de uma mola ideal, ou seja, uma mola que obedece exa
tamente a lei de Hooke. Vamos supor tambem que nao existe atrito entre 0 bloco e 
o piso, e que ° bloco se comporta como uma particula. 

Vamos dar ao bloco urn impulso para a direita, apenas para colod-Io em mo
vimento. Quando 0 bloco se move para a direita a foro;;:a elastica Fx realiza trabalbo 
sobre ele, diminuindo a energia cinetica e desacelerando 0 bloco. Entretanto, nilo 
podemos caJcular 0 trabalho usando a Eq. 7-7 (W = Fd cos cP) porque essa equa'Yao 
supae que a for'Ya e constanle.A for'Ya elastica e uma for'Ya variavel. 

Para determinar 0 trabalho realizado pela mola usamos os metodos do cal
culo. Seja Xi a posio;;:uo inicial do bloco e xf a posi'Yao do bloco em urn instante pos
te rior. Vamos dividir a distancia entre essas duas posi«aes em muitos segment os, 
cada urn com urn pequeno comprimento lix. Rotulamos esses segrnentos, a partir 
de Xi' como segmentos 1, 2 e assim por diante. Quando 0 bloco se move no inte
rior de urn desses segmentos, a forr;a ehlstica praticamente nao varia, ja que 0 

segmento e tao curto que x e praticamente canstante. Assim, podemos aproxi
mar 0 m6dulo da fOf'Ya como sendo canstante dentro de cada segmenta. Vamos 
rotular esses m6dulos como Fxl no segmenta 1. Fx2 no segmenta 2, e assim por 
di anle. 

Com uma fOfr;a constante em cada segmenta.podemos caJcular 0 trabalho re
alizado dentro de cada segmento usando a Eq. 7-7. Neste casa, cP = 180°, de modo 
que cos <b = - 1. Assim, a trabalha realizado e - Fx l~t no segmento 1, - F x21ll no 
segmento 2, e assim por diante. 0 trabalha total W, realizado pel a mola de Xi a xi e 
a soma de todos esses trabalhos: 

(7-22) 

onde j = 1,2 ... e 0 nurnero de ordem de cada segmento. No limite em que III tende a 
zero, a Eq. 7-22 se lama 

De acordo cam a Eq. 7-21, 0 m6dulo da forr;a Fx e kx. Assim, temos: 

~Vr =fxJ 
- kxdx=_k!Xt xdx 

x, r, 

ou sep 

(trabalho de uma for~a cljs\ica). 

(7-23) 

(7-24) 

(7-25) 

Este trabalho W, realizada pela mola pode ser negativo ou positivo, dependendo 
do fato de a transferencia {o tal de energia ser do bloco para a mola Oll da mala 
para 0 bloco quando este se move de Xi para Xi' Atellt;flo: A posio;;:ao final xi apa~ 
reee no segundo termo do lado direito da Eq. 7-25. Assim, de acordo com a Eq. 
7-25: 

\ 
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