
sas da Terra e da Lua e a distftncia enlfe os dois astros.) (b) A que 
porcentagem do raio da Terra corresponde essa distancia? 

116 Urn m6dulo de 500,0 kg esta acoplado a uma nave de 
transportc de 400,0 kg que se move a 1000 m/s em rda(fao a uma 
nave-mae em repouso. Uma pcquena explosao faz 0 m6dulo se 
mover para tnis com uma vclocidade de 100.0 mls em rela(fiio a 
nova velocidade da nave de transporte. Qual e 0 aumento rela
tivo da energia cinetica do m6dulo e da nave de transporte em 
conseqU6ncia da explosao, do ponto de vista dos tripulantes da 
nave-mae? 

117 Urn [oguete de 6100 kg esta preparado para ser lan(fado 
verticalmente a partir do solo. Se a velocidade de exaustao e de 
1200 mis, qual e a massa de gas que deve ser ejetada por segundo 
para que 0 empuxo (a) seja igual ao m6dulo da for(fa gravitacio
nal que age sobre 0 foguetc e (b) proporcione ao foguete uma 
aceleravao inicial para cima de 21 mls2'! 

118 Urn vagao aberto de 2140 kg, que pode se mover com atrito 
desprezivel , esta parado au lado de uma plataforma. Urn lutador 
de sumo de 242 kg corre a 5.3 mls pcla plataforma (parale!amente 
aos trilhos) e pula no vagao. Qual c a velocidade do vagao se 0 lu
tador (a) para imediatamente, (b) continua a correr a 5,3 mls em 
relavao ao vagao. no mesmo sentido.e (c) faz meia-volta e passa a 
correr a 5.3 mis em relavao ao vagao no sentido Opo51O? 

119 Na Fig. 9-82. 0 blow 1 desliza J - 2 

ao longo de urn eixo x sobre urn piso 1IIII~~""''''''''.:i~~1oio 
sem atri to com uma velocidade de .:. I x 
0.75 mls ate sofrer uma colisao el<h- -150m 0 

lica corn 0 btoco 2. inicialmente em FIG. 9-82 Problema 119. 
repouso. A labela a seguir mostra a massa e 0 comprimento dos 
blocos (homogeneos) e a posivao dos seus centros no instante 
1= O. Determine a posivao do centro de massa do sistema de dois 
blocos (a) ern t = O. (b) no instante do choque e (c) ern t = 4,0 s. 

2 

Massa (kg) Comprimenlo (em) 

0,25 
0,50 

5,0 
6,0 

120 Na Fig. 9-83 urn homem de 80 kg 
esta em uma escada pendurada em urn ba
lao que possui uma massa total de 320 kg 
(inc!uindo 0 passageiro na cesta). 0 baWo 
esta inicialmcnte em repouso em relavao 
ao solo. Se 0 homem na escada corneva 
a subir a 2,5 mls em rc lavao a escada, (a) 
em que sentido e (b) com que velocidade 
escalar 0 balao se move? (c) Se 0 homem 
para de suhir. qual e a velocidade escalar 
do balao? 

121 A panicula I. com uma massa de 
100 g e uma velocidade de 3.00 mIs, sofre 
uma colisao unidimensional com uma par
dcuta 2. corn uma massa de 400 g. inicial
mente em repouso. Qual c 0 m6dulo do 

Centro em I = 0 

x=-1,50m 
x=O 

impulso sobre a particula 1 sc a colistio e FIG. 9-83 
(3) ehistica e (b) perfeitamente inc1astica? Problema 120. 

122 Durante uma missiio lunar e necessario aumentar 3 veloci
dade de uma espavonave em 2,2 mls quando eta esta se movendo 
a 400 mis em relavao 11 Lua. A vc10cidade dos produtos de exaus-

Problemas _ 

tao do molor do foguete e de 1000 mls em rela(fao 11 espavonave. 
Que fra<;ao da massa inicial da espavonave deve ser queimada e 
ejetada para obter 0 aumento de velocidade desejado? 

123 Na Fig. 9-84 uma eaixa de 
sapatos de corrida de 3,2 kg des
tiza sobre uma mesa horizontal 
scm atrilo e colide com uma caixa 
de sapatilhas de bale de 2.0 kg ini
cialmcnte em repouso na extremi
dade da mesa. a uma altura h = 
0.40 m do chao. A velocidade da 

-
I 
h 

! 
FIG. 9-84 Problema 123. 

caixa de 3.2 kg e 3.0 mls imediatamente antes da colisao. Se as 
caixas grudam uma na outra por estarem fechadas com fita ade
siva, qual e a cnergia cinetica do conjunto imediatamente antes 
de atingir 0 chao? 

124 No arranjo das duas esferas do Excmplo 9-11, suponha que 
a esfera 1 tern uma massa de 50 g e uma altura inicial h i = 9,0 cm 
e que a esfcra 2 lem uma massa de 85 g. Depois que a esfera I e 
liherada e colide elastieamcnle corn a esfera 2,que altura e alcan
(fada (a) pela esfera 1 e (b) pela esfera 2? Ap6s a colisao (elastica) 
scguinte. que altura e a!canvada (e) pcla esfera 1 e (d) pela esfera 
2? (Sugestiio: Nao use valores arredondados.) 

125 Urn bloco de 3(0) kg cai vertiealmente uma distancia de 
6,0 m e colidc com uma estaca de 500 kg. enterrando-a 3.0 cm no 
solo. Supondo que a colisao bloco-eslaca e perfeitamente inclas· 
liea. determine 0 m6dulo da for(fa media que 0 solo exeTce sobre 
a estaca durante a descida de 3.0 cm. 

126 Na Fig. 9-65 0 bloco I (com uma massa de 6.00 kg) esta se 
movendo para a direita a 8,0 mls e 0 bloco 2 (com uma massa de 
4.0 kg) esta se movendo para a direita a 2,0 mls. A superficie nao 
tern atrito e uma mol a com uma constante elastica de 8OCO N/m 
esta presa ao bloco 2. Em urn certo instante 0 bloco 1 alcam,:a 0 
bloco 2 e comcva a comprimir a mola. No momenlo ern que 0 

bloco I esta se movendo para a direita a 6,4 mls, quais sao (a) a 
vclocidade do bloco 2 e (b) a energia potencial elastica da mola? 

127 Urn elelron (massa m l = 9.11 x 10- 31 kg) e urn pr6ton 
(massa m2 = 1,67 x lO-n kg) se atraem e1etricamente. Suponha 
que urn eletron e urn pr6ton sao liberados a partir do repouso a 
uma distancia d = 3.0 x 10 6 m urn do oulro. Quando a distancia 
entre eles diminui para 1,0 x 10- 6 m. qual e a razao entre (a) 0 
m6dulo do momenta linear do eletron e 0 m6dulo do momenta 
linear do pr6ton, (b) 0 m6dulo da velocidade do eletron c 0 m6-
dulo da velocidade do pr610n e (c) a energia cinetica do elelron e 
a encrgia cinelica do pr6ton? (d) Quando a distancia continua a 
diminuir. as rcspostas de (a) a (c) aumentam. diminuem ou conti
nuam as mesmas? 

128 Urn vagao de trem pesando 280 kN e viajando a 1,52 mls 
alcanva outro pesando 210 kN e viajando a 0,914 mls no mesmo 
sentido. Se os vag6es permanecem junlos ap6s a colisao, deter
mine (a) a vclocidade dos vagoes ap6s a colisao e (b) a pcrda de 
energia cinetica durante a colisao. Se,em vez disso,o que c pouco 
provaveL a colisao for elastica, determine a velocidade final (c) 
do vagiio mais leve e (d) do vagao mais pcsado. 

129 Urn objeto de 3.0 kg movendo-se a 8,0 mls no sentido posi
tivo de urn eixo x sofre uma colisao elastica unidimensional com 
urn objeto de massa M inicialmeme em repouso. Ap6s a colisao 
o objeto de massa M tern uma vclocidade de 6,0 m!s no sentido 
positivo do eixo. Qual e a massa M? 

130 Duas particulas P e Q sao liberadas a partir do repouso a 
1,0 m de distancia uma da outra.A partfcula P tern uma massa de 
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0.10 kg e a particula Q tern uma massa de 0.30 kg. P e Q se atraem 
com uma for~a constante de 1.0 x 10-2 N. Nenhuma for~a externa 
age sobre 0 sistema. (a) Qual e a velocidade do centro de massa 
de Pe Q quando a distancia entre as particulas e de 0.50 m? (h) A 
que distilncia da posi~ao inicial de P as particulas colidem? 

131 Na Fig. 9-85 0 bloco I. de massa 111 1 = 6.6 kg, esta em re
pouso sobre unUl mesa sem atrito que esta cneo~lada em uma pa
rede. 0 bloco 2. de massa 1112, esta posicionado entre 0 bloeo 1 e 
a parede c de~liza para a esquerda em dirc~i1o ao bloco 1 com 
velocidade constante V2i' Determine 0 valor de nl2 para 0 qual as 
dois blocos se movem com a mesrna velocidade ap6s 0 bloco 2 
colidir uma vel com 0 bloco 1 c urna vez com a parede. Suponha 
que as colisoes sao elastieas (a colisilo com a parede na~ muda a 
vclocidade escalar do bloco 2). 

FIG. 9-85 Problema 131. 

132 Um foguete de massa M se movc ao longo de urn eixo x 
com uma velocidade constante Vi = 40 mls. Uma pequena explo
sao separa 0 foguete em urna se\tao traseira (de massa 1111) e uma 
se~ao dianteira: as duas se~6es se movem ao longo do eixo x. A 
velocidade relativa entre as se~6es e de 20 m/s. Determine (a) 
o menor valor po~sfvel da velocidade final vf da se~ao dianteira 
e (b) para que valor-limite de III] ela acontece. Determine (c) 0 

maior valor po~sfvel de v, e (d) para que valor-limite de ml ele 
acontece. 

133 Um pacote de 2,65 kg, inicialmente em repouso, explode 
em tres partes que deslizam em um piso sem atrito. 0 pacote es
tava inicialmcnlc na origem de urn sistema de coordenadas. A 
parte Item massam] = 0,500 kge vclocidade (lo.oi + 12.0J) mls. 

A parte 2 tern massa 1112 = 0.750 kg, uma velocidade esealar de 
14,0 m/s e sua trajetoria faz urn angulo de 110c (no sentido anti
horario cm rela\tao ao semi-eixo x positivo). (a) Qual e a veloci
dade escalar da parte 3? (b) Em que diretrao ela se move? 

134 A particula I. com uma massa de 3.00 kg e uma velocidade 
de (5.0 mls)i.sofre uma colisao elastica unidimensional com uma 
particula 2 de massa 2.0 kg e velocidadc (-6.0 m/s)i. Ap6s a coli
sao, qual e a velocidade (a) da particula I e (b) da partfcula 2? 

135 Em urn cerlo instante quatTO particulas tern as coordena
das xy e vcloeidades mOSlradas na tabela a seguir. Nesse instante, 
quais sao as coordenadas (a) x e (b) y do centro de massa das 
quatTO particulas e (c) qual e a velocidadc do centro de massa? 

Particula Massa (kg) Posi~ilo (m) Velocidade (rnls) 

1 2.0 0.3,0 -9.0J 

2 4,0 3.0.0 fl.Ot 

3 3.0 0, - 2,0 6.0J 

4 12 -1.0.0 - 2,Ot 

136 A Fig. 9-86 mostra dois tren6s de 22.7 kg eada urn. sepa
rado~ por uma curta distancia. um atras do outro. Urn galO de 
3.63 kg. inicialmente sohre um dos trcn6s, salta para 0 outro e 
imediatamente pula de voila para 0 primciro. Os dois sallOs sao 
realizados com uma velocidade de 3.05 mls em rela~ao ao gelo. 
Determine a velocidade escalar, ap6s os saltos. (a) do primeira 
tren6 e (b) do segundo tren6. 

FIG. 9-86 Problema 136. 



Rota~ao 

o camarao-de-esraJo atordoa a presa (pequenos crustaceos) 

fechando uma garra desproporcionalmente grande para 0 seu 

tamanho, mas naD chega a toear a presa. Na verdade, a presa e 
atingida por uma forte onda sonora produzida pela parte movel 

da garra ao 5€ aproximar da parte fixa. Esse som (um estalo 

parecido com 0 de um milho de pipoca estourando) e tao alto 

que pode 5er ouvido pelos mergulhadores e, no caso de muitos 

camaroes, pode 5er suficiente para impedir que um submarino 

seja detectado pelo sonar. A onda sonora tambem pode 

produzir claroes /uminosos, urn fenomeno conheddo como 

sonoluminescencia. Alguns cientistas apelidaram a luz produzida 

por camar6es de camaroluminescencia. 

Como 0 

pequeno 
camarao-de-estalo 
produz com a 
garra um som 
tao forte que 
atordoa a presa? 

A resposta esta neste capitulo. 

259 
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Capitulo 10 I Rota~ao 

(a) 

FIG. 10-1 A palinadora Sasha 
Cohen em movimenlo (a) de 
lransla~iio pura em uma dire((llo 
fixa e (b) de rota~iio pura em torno 
de urn eixo vertical. (a: Mike Segar! 
ReuterslLandoll LLC; b: Elsa/Getty 
Images, Inc.) 

10-1 0 QUE E FiSICA? 

Como vimos em capftulos anteriores, urn dos objetivos principais da ffsica e estudar 
os movimentos. Ate agora, porem, examinamos apenas os movimentos de t ransla-
1)80, em que urn objeto se move ao longo de uma linha reta ou curva, como na Fig. 
10-1(/. Vamos agora considerar os movimcntos dc rota~iio , cm quc urn objeto gira 
em torno de urn cixo, como na Fig. 10-1 b. 

Vemos rola~6es em quase lodas as maquinas, usamos rotarroes toda vez que 
abrimos uma lampa de rosca e pagamos para experimenta-Ia quando vamos a urn 
parque de diversoes. A rotar;ao e 0 segredo de muilas atividades diverlidas, como 
accrtar uma longa tacada no golfe (a bola preeisa estar girando para se manter no ar 
durante mais lempo) ou arremessar uma bola de beisebol com efeilo lateral (a bola 
prccisa girar para que 0 ar a empurre para a esquerda ou para a direila). A rotar;ao 
lambem e im portante em questoes mais serias, como a fadiga das perras metaiicas 
em avioes anligos. 

Comer;amos nossa discussao da rota~i"io definindo as variaveis do movimento. 
como 0 fizemos para a lranslarri"io no Capitulo 2. 

10-2 I As Variaveis da Rota~ao 

Vamos examinar a rota((ao de urn corpo rigido em torno de urn eixo fixo. Urn corpo 
rigido e urn corpo que pode girar com todas as partes ligadas rigidarnente e sem mu
dar de forma. Urn eixo fixo significa urn eixo que nao muda de posir;ao. Assim, nao 
examinaremos urn objeto como 0 Sol, pais as partes do Sol (uma bola de gas) nao 
estao ligadas rigidamente. Tambem nao examinaremos urn objeto como uma bola 
de boliche rolando em uma pista,ja que a bola gira em torno de urn eixo quc muda 
constantemen te de posirrao (0 movimento da bola e uma mistura de rotar;ao e trans
Jar;ao). 

A Fig. 10-2 mostra urn corpo rfgido de forma arbitraria girando em torno de urn 
eixo fixo, chamado eixo de rota'tio. Em urna rotar;ao pura (movimento angular), to
dos os pontos do corpo se movem ao longo dc circunfer@nciascujocentroestasobre 
a eixo de rotar;ao, e todos as pontos descrcvcm urn mesmo angulo em urn mesmo in
tervalo de tempo. Na translar;ao pura (movimento linear), todos os pontos se movem 
ao longo de linhas retas, e todos as pontos sofrem 0 mesmo deslocamento linear em 
urn mesmo intervalo de tempo. 

Vamos discutir agora (urn de cada vez) os equivalentes angulares das grandezas 
lineares posi~ao, deslocamcnto, velocidade e acelerar;ao. 

Posifao Angular 

A Fig. 10-2 mostra urna reta de referencia, fixa ao corpo, perpendicular ao eixo de 
rotar;ao e girando com 0 corpo. A pOSil):80 angular dessa reta e 0 angulo que a reta 
faz com uma reta fixa, que tomamos como sendo a posil):iio angular zero. Na Fig. 10-
3 a posi!;ao angular (} e medida em relar;ao ao scmi-eixo x positivo. De acordo com a 
geomet ria, (){; dado por 

(angulo em radianos). (10-1) 

onde~· e 0 comprimento de urn arco de circunferencia que vai do eixo x (a posi!;ao 
angular zero) ate a reta de referenda ere 0 raio da circunferencia. 

Urn angulo dcfinido dessa forma e medido em radianos (rad) e nao em revo
lur;oes (rev) au em graus. Como e a razao entre dois comprimcntos, 0 radiano e 
urn numero puro e, portanto, nao tern dimensao. Como a comprimento de uma 
circunferencia de raio r e 2rrr, uma circunferencia completa equivale a 21T radia
nos: 



e paTlaota 

2~, 
I rev = 3600 = - - = 21Tmd, , 

1 rad = 57Y = 0,159 rev. 

(10-2) 

(10-3) 

N6s !lao reajuslamos 8 para zero a cada volta completa da reta de referenda. Se a 
reta de refcrcncia completa duas revoiw.roes a partir da posiyao angular zero, cnllio 
a posj~ao angular da Tela e 0 = 41Trad. 

No easo de uma translar;ao pura de uma partfcula ao longo de urn eixo x po
demos conhecer tudo sob re 0 movimenlO da parHcula se conhccermos x(t). a po
silJao da particula em funlJao do tempo. Analogamente. no easo da rotar;i'io pura de 
urn carpo rfgido podemos conhecer tudo a respcito do movimenlo da partfcula se 
conhecermos 6(t). a poSiIJ30 angular da reta de refe rencia do corpo em fun~o do 
tempo. 

Deslocamento Angular 

Se 0 corpo da Fig. 10-3 gira em lorna do eixo de rotalJao como na Fig. 10-4, com a 
posi!Jao angular da reta de refercncia variando de 01 para ~,o corpo sofre um desio
camento angular AOdado por 

AO ='" ~ - 0,. (10-4) 

Esta definiljao do deslocamento angular vale nao s6 para 0 corpo rfgido como um 
todo, mas tambem para todas a~· parrfculas do corpo. 

Se urn corpo esta em movirnento de transialjiio ao longo de urn eixo.t, 0 desloca
mento ill pode ser posi tivo ou negativo. depcndendo de 0 movimento ocorrer no sen
tido positivo au negativo do eixo. Da mesma forma. a desiocamento angular AOde um 
corpo em rota/jao pode seT positivo ou negativo.de acordo com a seguinte regra: 

... Urn deslocame nlO angular no seRlido anti·honirio c posit ivo e urn deslocamenlo angu
lar no !>Cnlido horario e negativo. 

A frase "ref6gius sao neg(lfivos" pode ajuda-Io a memorizar esta regra (eles certa
mente suo negalivos quando tocam de manha cedo). 

~STE1 Um disco podc gi rar em torno de urn eixo central como se fosse urn carrosscl. 
Quais dos seguin tcs pares de valores para as posilOOes inicial e fmal. respcctivamcnle, cor
respondem a urn dcslocamcnlO angular ncgalivo: (a) - 3 rad, +5 rad, (b) - 3 rad, - 7 rad, 
(c)7 rad.-3rad? 

Ve/ocldade Angular 

Suponha que urn corpo em rotaljao est a cm uma posilfao angular 01 no instante tl e 
na posiljuO angular ~ no instan te t2.como na Fig. 10-4. De finimos a velocidade angu
lar media do corpo no intervalo de tempo ilt de tl a t2 como 

=- (10-5) 

onde AOe 0 deslocarnento angular que acontece dura nte 0 interva lo de tempo ill (w 
e a letra grega omega minusculo). 

A velocidade angular (instantanea) w. na qual estaremos rnais inte ressados. e 0 

limite da razao da Eq. 10-5 quando ill tende a zero: 

W= Urn M = d8. 
~--+O At dt 

(l0~) 

1().2 I AsVariaveisdaRot~ __ 

, 

1:'> 
Eixodt" 
rot:lI;ao 

Corp., 

, , eta dl.'" ref<:rencia 

, 
-:o'+:c"----- • o 

FIG . 10-2 Urn corpo rfgido de 
forma arbitniria em rOla~~o pura 
em torno doeixo z de umsiSlema de 
coordenadas. A posi~ao da reta de 
referenda em relar;~o ao corpo rfgido 
e arbitraria, mas ela t perpendicular 
ao eixo de rOla~ii.o e manlem sua 
posh;:lio em rela~ao ao corpo. 
gi rando com elc. 

, 

FIG. 10·3 Se~ii.o transversal do 
corpo rigido em rota~lio da Fig. 
10·2, vista de cima. 0 plano da 
se~lI.o transversal e perpendicular 
aoeixo de rOla~ii.o,que agora esla 
perpendicular ao plano do papel, 
saindo do pape\. Nesta posilOao do 
corpo, a rela de referencia faz urn 
ungulo Ocom 0 eixox. 
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, 
RC l<l de rck rcncia 

Em ~ 

-;;~.::u-,--_ _ ___ , 
o Eixo de rOLl~ao 

FIG. 10-4 A Tela de referenda do 
corro r(gido das Figs. 10-2 e 10·3 esta 
na posi(fao angular 8

1 
no ins/ante II 

e na posiltao angular 8::. no instante 
I!. A grandeza 6.0(= 82 - 0l)eo 
dcslocamcnto angular que ocorre 
no intervalo ill ( = I, - (I)' 0 curpo 
propriamentc dilo nila <lparece na 
flgura . 

Auments sua 

Se conhecemos 8((). podemos calcular a velocidadc angular w por derivw;ao. 
As Eqs. 10-5 e 10-6 valem nao s6 para 0 corpo rfgido como urn todo. m<ls tam

bern para rodas as SilOS part/mIas, uma vcz que as distfincias relativas sao mantidas 
fixas. As unidades de velocidadc angular mais usadas sao 0 radiano par segundo 
(rad/s) e a revolu~ao por segundo (rcv/s). Outra medida de velocidade angular foi 
usada durante muitos anos pel a industria fonognifica: a musica era reproduzida em 
discos de vinil que giravam a "331/3 rpm" ou "45 rpm", 0 que significava 331 /3 rev,' 
min ou 45 rev/min. 

Se uma particula se move em translw;ao ao longo de urn eixo x. sua velocidade 
linear v pode ser positiva ou negativa, dependendo de a part(cula estar se deslo
cando no sentido positivo ou negativo do eixo. Analogamente, a velocidade angu
lar w de urn corpo rfgido em rota~ao pode ser positiva ou negativa. dependendo 
de 0 corpo estar girando no sentido anti-honirio (positivo) ou horario (negativo) . 
(""ReI6gios sao negativos" tam bern fundona aqui.) 0 m6dulo da vc10ddade angular 
e chamado de "clocidadc angular cscalar. e tam bern e representado por w. 

Acelerafao Angular 

Se a veloddade angular de urn corpo em rota~ao ni'io e eonstante, 0 corpo possui 
uma ace1cra~ao angular. Sejam WJ e Wt as veloeidades angulares nos instantes t2 e I t, 

respect iva mente. A acclcnu; ao angular media do corpo em rota~ao no intervalo de 
I t ate 12 e dcfinida atraves da equa9uo 

W2 - WI iliv 
aml'd = = At 

12 - t 1 <.l 

( lO-7) 

on de .1w e a varia~ao da vc10cidade angular no intervalo ill. A acclcral;ao angu
lar (instantanca) (1'. na qual estaremos mais interessados. e 0 limite dessa grandeza 
quando.1/ tende a zero: 

a = lim !11J.J = dw. 
.1;: ... 0 M dt 

(10-8) 

As Eqs. to-7 e to·8 tambem sao validas para wdas as particu/as du corpu. As unida
des de acelera~ao mais usadas sao 0 radiano por segundo ao quadrado (rad/s2) e a 
revolw;ao pur segundo ao quadrado (rev/s2). 

o disco da Fig. to-5a esta girando em torno do seu eixo 
central como um carrossel. A posi~ao angular 0(/) de uma 
reta de referencia do disco e dada par 

como uma fun9ao do tempo t.Assim. devemos plotar a Eq. 
10-9: 0 resultado aparece na Fig. to-Sh. 

Calculos: Para desenhar 0 disco e sua reta de referenda 
0= -1,00 - 0,600[ - 0.2S0,2. (to-9) em urn cerlo instante preeisamos determinar 0 valor de (J 

com t em segundos. 0 em radianos e a posi~ao angular zero 
indicada na figura. 

(a) Plote a posi~ao angular do disco em flltH;aO do tempo. 
de / = -3,0 sal = SA s. Desenhe 0 disco e sua reta de re
ferenda em / = -2,0 s, 0 s. 4,0 s e os instantes em que 0 

gnifico cruza 0 cixo t. 

i A posi\ilo angular do disco e a posi~ao an-
gular 0(/) da reta de referencia. que e dada pela Eq. 10-9 

nessc in stante. Para isso substituimos (por seu valor na Eq. 
to-9. Para [ = - 2.0 s. obtemos 

" ~ - J,OO - (0,600)( - 2,0) + (0,250)( - 2,0)' 

3600 

= 1.2 rad == 1,2 rad --d = 69". 
21T ra 

Isso significa que em t = - 2,0 s a reta de referencia esta 
deslocada de 1.2 rad = 69° no sentido anti-horario (porque 
fJe positivo) em rela~ao a posi~ao zero. 0 desenho I da Fig. 
10-5b mostra essa posi~ao da reta de referencia. 
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FIG . 10-5 (lI) Urn dbco em fO!ao;: uo. (b) Gnitico da posio;:ao angular do disco em fu no;:ao do tempo. 0(1). Cinco desenhos indicam a 
posio;:llo angular da rela dc referencia do disco para cinco pontos da CU Tva. (c) GrMlco da velocidadc angular em fuo!faO do tcmpo. w(1). 
Valorcs positivos de w corrcspondem a rotuo;:Ocs no sentido anti· honhio; valores ncgativos. a rota!fOes no scntido horATio. 

Da mesma forma. para ( = 0 encontramos () = -1,00 
rad = - 57",0 que significa que a reta de refe rencia esta 
deslocada de LO rad = 57" no se nt ido horario em relalYao 
a posiIY<lo angular ze ro. como mostra 0 desenho 3. Para 
( = 4.0 s encontramos 0 = 0.60 rad = 34° (desenho 5) . Fazcr 
desenhos para as instantes em que a eurva cruza 0 eixo 1 C 
f~c i1. pois nesse casu 0 = 0 e a reta de refcrencia esta mo
menlancamenle alinhada com a posir;ao angular zero (de
sen hos 2 e 4). 

(b) Em que instante (min 0 lingulo 8(t) passa pelo valor 
mlnimo mostrado na Fig. IO-5b? Qual e esse va lor mf
nimo? 

Para dctenni na r 0 valor extremo (0 mi
nimo. em nossa casa) de uma funr;ao, ca1culamos a deri
vada primeira da funIYao e igualamas 0 result ado a zero. 

Ca/culos: A derivada primeira de 8(1) e 

d9 
- = -0.600 + 0.5001. 
dt 

(10-10) 

Igualando esse resultado a zero e explicitando t. determi 
namos 0 instante em que 8(1) e minimo: 

tmiD"" 1.20 s. ( Resposta ) 

Para abter 0 valor mfnimo de 0, substitufmos (min na 
Eq. 10-9.0 que nos da 

0 = - 1.36 rad '" - 77_9°. (Resposla) 

Este minimo de 0(1) (0 ponto mais baixo da cu rva da Fig. 
\o·5b) corresponde a milXimli rO(af;iio 110 semido hort'irio 
do disco a partir da posi<;ao angula r zero. uma ro tar;ao um 
poueo maior que a represent ada no desenho 3. 

(e) Plo le a velocidade angul ar w do disco em funr;ao do 
lempo de f = -3,0 s a r = 6.0 s. Desenhe a disco e indique 

o sentido de rOUI IYaO e 0 sina l de w em ( = -2,0 s. 4.0 s e 

(min' 

i De acordo com a Eq. 10-6. a velocidade 
angular we igual a dB/dr. dada pela Eq. 10-10. Temos, por
Ian to, 

w = -0.600 + 0.500t. (10-11) 

o graftco da fun r;ao w(t) apa rece na Fig. 10-Se. 

C,§/Culos: Para desenhar 0 disco em ( ;;: -2.0 s substitul
mos este va lor de (na Eq. 10·11, obtendo 

w = - 1.6 radls. (Resposta) 

o sinal negativo mostra que em ( = -2.0 s 0 disco eSl<'i gi
rando no senlido horario (desenho mais baixo da Fig.10·5e). 

Fazendo t = 4,0 s na Eq. 10-11, oblemos 

w = 1,4 rad/s. (Resposta) 

o sinal positivo implfcito mostra que em 1 = 4.0 s 0 disco 
esta girando no sentido anti -horario (desenho mais alto da 
Fig. lOoSe). 

Ja sabcmos que d(JIdl = 0 para t = t mln' Isso significa que 
neste ponto w = 0, ou seja. 0 d isco para momcntaneamente 
quando a reta de referenda .. tinge 0 valor mfnimo de () na 
Fig. IO-Sb.como sugere 0 descnho central na Fig. 10-5e. 

(d) Use as resultados ant e riores para descrever 0 movi
me nto do disco de f = - 3.0 sat = 6.0 s. 

Descrj~ao: Quando observamos 0 d isco pela primeira vez, 
em r = -3.0 s. ele tern uma posir;ao angul ar positiva e esta 
girando no sc ntido horari o. mas com ve loeidade cada vez 
menor. 0 disco para rnorn entaneamente na posir;ao angu· 
lar 0 = -1.36 rad e depois comet;a a girar no sentido anti· 
horario. com a posit;ao angu la r mais tarde se tornanda no· 
va rnente positiva. 
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Capitulo 10 I Rotac;ao 

Exemplo m 

Urn piao gira com acelera~ao angular 

o: = 5r3 - 4r, 

onde r esla em segundos e a em radianos par segundo ao 
quadrado. Em r = 0 a velocidade angular do piao e 5 rad/s 
e uma reta de referenda tra(Jada no piao esta oa pasi~ao 
angular 8 = 2 rad. 

(a) Oblenha uma expressao para a velocidade angular do 
piao. wet). 

Por defini(Jaa. aCt) e a derivada de w(t) em 
rela(Ji'io ao tempo. Assim, podemos obter wet) integrando 
aCt) em rela(J8.o ao tempo. 

C'iculo.: De acordo com a Eq. 10-8. 

dw= adt, 

e portaoto J dw= Jadl. 
Assim.lemos: 

w= J(5t 3 -4f)dt =tt 4 
- t f l +c. 

Para calcular 0 valor da canst ante de integra~ao C obser
vamos que w = 5 rad/s em I = O. Suhstituindo esses valores 
na expressao de w. obtemos: 

5 radls = 0 - 0 + c. 
E. partanto. C = 5 rad/s. Ncsse caso, 

w=fr -2r2 +5. (Resposta) 

(b) Obtenha 
piao.9(I). 

uma expressiio para a posi(Jao angular do 

Por defini~ao. wet) e a derivada de 8{t) em 
rela(Jao ao tempo. Assim, podemos obter 9(t) integrando 
wet) em rela~ao ao tempo. 

CAlculo.:Como. de acordo com a Eq. 10-6. 

dO= wllt, 

podemos escrever 

8= J wdt = JUI~ - 21 2 +S)dt 

= ttl - fP + St + C' 

= tr5 - fP + 51 + 2, (Resposta) 

onde C' foi calculado para que 0 = 2 rad em t = O . 

10-3 1 As Grandezas Angulares Sao Vetores? 

FIG. 10.6 (a) Urn disco em rota~i'lo 
em torno de urn eixo vertical que 
passa pclo centro do disco. (b) A 
velocidade angular do disco pode 
ser representada pelo vetor w que 
coincide com 0 eixo de rota~ao e 
aponta para baixo. como mostra a 
figura . (c) Estabelecemos 0 sentido 
do vetor velocidade angular como 
sendo para baixo pela regra da mllo 
direita. Quando os dedos da mao 
direita envolvem e apontam no 
scntido do movimento, 0 polegar 
cstendido mostra 0 sentido de w. 

Posi~i'io. veloeidade e acelera~ao de uma parlfcula sao normalmente expressas atra
yeS de vetores. Quando uma partfcula se move em linha rela. porern, nao e necessa
rio usar a notar;ao vetoria!. Nessas condi~5es a particula pade se mover apenas em 
dois sentidos, que podemos indicar usando os sinais posilivo e negativo. 

Da mesma forma, urn corpo rfgido em rota(Jao em torno de urn eixo fixo s6 pode 
girar nos senlidos horario e anti-horario, e podemos indicar esses sentidos usando os 
sinais positivo e negativo. A queslao que se Icvaota e a seguinte: "No caso rna is ge· 
ral. podemos expressar 0 deslocamento. a velocidade e a acelera(Jao angular de urn 
corpo rigido em rotac;:ao atraves de velares?" A resposta e urn "sim" cau leloso (veja 
a ressalva a seguir,em rela~iio aas deslocamentos angulares). 

Considere a veloeidade angular. A Ag. 10-60 moslra urn disco de vinil girando em 
urn toea-discos. 0 disco tern uma velocidade angular escalar constante W (= 33 113 rev 

Ei:<u Ei:<o 

(b) (,' 
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min) no sentido horMio. Podemos representar a velocidade angular do disco como urn 
vetor w apontando ao longo do eixo de rota~i'io. como na Fig. IO-6b. A regra e a sc
guinle: escolhemos 0 comprimento do vetor de acordo com uma escala conveniente. 
como. por exemplo. I em para cada 10 rev/min. Em seguida. dctcrminamos 0 senlido do 
vClori» usando a regra da mao direita, como mostra a Fig. IO-&-. Envolva 0 disco com a 
mao direita.com os dcdos apontando 110 sentido de rotm;iio;o polcgar estendido mostra 
o sentido do vetor vclocidade angular. Sc 0 disco estivesse girando no sentido oposto. a 
rcgra da mao direila indicaria osentido o!X>Sto para 0 velar \'clocidade angular. 

A represen la~ao de grandezas angu lares por vetores nao ciao f,:icil de com pre
cnder como a represcnla~ao de grandezas linea res. Instintivamente. esperamos que 
alga se mova l1a dire~ao do velar. Nao is a que acomeee. Em vez disso. temos alga (0 
carpo rfgido) que gira em tomo da dirc~ao do vetor. No mundo das rotar;oes puras, 
urn vetor define urn eixo de rata~ao. nao uma dire~ao de movimenlo. Entretanlo, 0 

vctor define tambem 0 movimenlo. Ah!ffi disso. obedccc a todas as regras de ma
nipula1Oao de velores que foram discutidas no Capitulo 3. A acelera'fao angular ii e 
oulro vetor que obedece as mesmas regras. 

Neste capItulo consideramos apcnas rota100es em tomo de um eixo fixo. Ncsse caso. 
nao prec~mos trabalhar com vetorcs; podemos representar a velocidade angular atra
vesde urn escalar w, a acelera,ao angular atraves de urn escalar ae usaro si nal positivo 
para indicar 0 sentido anli-honirio c 0 sinal negativo para indicar 0 sentido honirio. 

Vamos agora a ressalva: Os l/eslocamelllos angulares (a menos que scjam muito 
pequenos) niio pOl/em ser tratados como vetares. Por que nao? Podemos certamente 
atribuir a eles urn 1116<1ulo e uma orienta'fao, como flzemos para a velocidade an
gula r na Fig. 10-6. Entrelanlo. para ser representada como urn ve lor uma grandeza 
tambem precislI obcdecer as regras da soma vetorial, uma das quais diz que quando 
somamos dais vctores a ordem na qual as vetores sao somados e irrelcvanle. 0 des
loeamento angular n,io passa nestc teste. 

A Fig. 10-7 mostra urn excmplo. Urn livro inicialmente na horizontal sofre duas 
rota100es de 90". primeiro na ordem da Fig. JO-711 e depois na o rdem da Fig. lO-7b. 
Embora os dais deslocamentos angulares sejam iguais nos dois casas, a ordem e dife
rente e 0 livro termina com orientac6es diferentes. Eis outro exemplo: dcixe 0 bra'fo 
direito pender ao longo do corpo, com a palma da mao volt ada para dcntro. Scm gi
rar 0 pulso. (1) Icvante 0 bra'fo para a frente ate que fique na horizontal, (2) mova 0 
bra'fo horizonlalmenle ate que uponte para a direila e (3) dcixe-o pender ao longo 
do corpo. A palma da mao fican'i voltada para a frente. Sc voce repetir a manobra. 
mas inverter a ordcm dos movimcntos,qual sera a oricnlar;ao fina l da palma da mao? 
Esses exemplos most ram que a soma de dois dcslocamentos angulares depende da 
ordem desses dcslocamentos e. portanto. eles nao podem ser vetorcs. ~ 

10-4 I Rota~ao com Acelera~ao Angular Constante 

Nas transla~6es puras. os movimentos com (lcelerm;iio lineM CQllstallle (como, por 
excmplo. a mov;mcnto de urn corpo em queda livre) constiluem urn caso especial 
imporlante. Na Tabela 2+\ apresenlamos uma serie de equa'fOes que sao validas ape
nas para essc tipo de movimento. 

Nas rota,oes puras, 0 caso da acelerar;iio aI/gular collstallfe tambcm e impor
tante, e pode seT descrito usando urn conjunto analogo dc equa'foes. Niio vamos 
demonstra-Ias. mas nos limitaremos a escrcvc-Ias a partir das equa,oes lineares 
correspondenles.substituindo as grandezas linearcs pelas grandezas angulares equi
valentes. 0 resultado aparece na Tabela 10-1, que mostra os dois conjuntos de equa
~6es (Eqs. 2-11 e 2-15 a 2-IS: 10-12 a 10-16). 

Como vimos. as Eqs. 2-11 e 2·15 sao as equ<l100es basicas para 0 caso da acelerar;ao 
linear constante; liS outras eq ua'f6es da lisla ""Translar;Oe.'i" podcm se r deduzidas a par
lir delas. Da mesma forma. as Eqs. 10-12 e 10-13 sao as equa¢es basicas para 0 caso 
da acelera'fao angular constantc, C as outras cqua'fOes da liSla "RotacOes" podem ser 
deduzidas a partir delas. Para resolver urn problema simples envolvendo acclcra'fao 

, 
Q 

nt-' , , 

( 0) (b) 

FtG. 10·7 (0) A parlirda posi~ao 
inicial. no alto, 0 livro sofre duas 
rota~6cs sucessivas de 9/)", 

primciro em torno do eixox 
(horizontal) e depois em torno do 
eixo}' (vertical). (b) 0 'ivro sofre 
as mesmas rota~Ocs. mas na ordem 
inversa. 
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CapItulo 10 I Rotat;ao 

Equat;6es de Movimento para Acelerat;ao linear Constante e Acelerat;ao Angular Constante 

Numeroda Equa<;iio Variavel Equa<;iio Numero da 
Equa<;ao Linear Ausente Angular Equa<;ao 

(2-11 ) v=vo +m x - xo ,~ "" w= t<.\J + al (\0-12) 

(2-15) x - xo =vul+ 1 at2 , w 8 - 80 =wot+ ! at 1 (10-13) 

(2-16) v" =vg+2a(x-xo) w1 = w~ +2a(O - 8u) (10-14) 

(2-17) x - xo =1(v o+v)t " " 8-8o=-t(wo+w)t (10-15) 

(2-18) x-xo=vt - -t at2 '. % 8-80 =wl- 1 at 1 (\0-16) 

angular constante, nonnalmente e possivel usar uma das equar.;:6es da lista "Rotar.;:6es". 
Escolha uma equar.;:ao para a qual a unica incognita seja a variavel pedida no problema. 
Urn plano melhor e lembrar-se apenas das Eqs. 10-12 e 10-13 e resolve-ICls como urn sis
tema de equar.;:6es sempre que necessario. Este metodo e ilustrado no Exemplo 10-4. 

~STE 2 Em quatro situa~es urn corpo em rotar.;:ao tem sua posi<;iio angular 6(t) dada 
por(a) ()= 31 - 4,(b) 8= - 5f + 4rl + 6, (c) ()= 2Jrl - 4/te(d) () = 512 - 3.A quais dessas 
situa<;Oes as equa<;oes angulares da Tabela \0-1 se aplicam? 

Uma pedra de amolar (Fig. 10-8) gira com acelerar,;:ao an
gular constante a = 0,35 rad/s2• No instante t = 0 ela tern 
uma velocidade angular % = - 4,6 rad/s e uma reta de re
ferencia trar,;:ada na roda esta na horizontal, na posir.;:ao an
gular 80 = o. 
(a) Em que instante ap6s 1 = 0 a reta de referenda esta na 
posir.;:ao angular () = 5.0 rev? 

Como a acelerar.;:ao angular e constante, 
podemos usar as equar.;:6es para rotar.;:6es da Tabela 10-I. 
Escolhemos a Eq.10-13, 

()-(}o =wot+t at 2, 

porque a (mica variavel desconhecida e 0 tempo I. 

Calcu/os: Substituindo valores conhecidos e fazendo 80 = 
o e () = 5,0 rev = IOl7rad,obtemos 

1017rad = (-4.6 rad/s)l + +<0,35 rad/s2)r2. 

(Convertemos 5,0 rev para 1017 para manter a coerencia 
entre as unidades). Resolvendo esta equar.;:ao do segundo 
grau em t, obtemos 

1=32s. (Resposta) 

(b) Descreva a rotar.;:ao da pedra de amolar entre t = 0 e 
/= 32s. 

Oescrifao: A pedra esta inicialmente girando no sentido 
negativo (sentido dos ponteiros do rel6gio) com velocidade 

referenda 

FIG. 10-8 Uma pedra de amolar. Em t = 0 a reta de referenda 
(que imaginamos marcada na pedra) esta na horizontal. 

angular % = -4,6 rad, mas a acelerar.;:ao angular a e positiva 
(no sentido contrario ao dos ponteiros do reI6gio). Esta opo
sir.;:ao inicial enlre os sinais da velocidade angular inicial e da 
acelerar.;:ao angular significa que aroda gira cada vez mais de
vagar no sentido negativo, para momenlaneamente e, em se
guida, passa a guar no sentido positivo. Depois que a reta de 
referencia passa de volta pela posir.;:ao inicial f) = 0, a pedra 
de amolar da mais 5 voltas completas ate 0 instante f = 32 s-

(c) Em que in stante t a pedra de amolar para momentane
amente? 

CAlculo: Vamos consultar de novo a tabela de equar.;:oes 
para acelerar.;:ao angular constante. Mais uma vez, preci
samos de uma equar.;:ao que contenha apenas a inc6gnita r. 
Agora, porem. a equa~ao deve con tar tambem a variavel w, 
para que possamos iguai<i-Ia a 0 e ca1cular 0 valor corres
pondente de t. Assim. escolhemos a Eq. 10-12, que nos da 

1 = w-w u = 0-(-4,6 rad s) = 13 s. (Resposta) 
a 0,35 rad S2 
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voce esta operando urn Rotor (0 brinquedo de urn par
que de diversoes com urn cilindro girat6rio que foi dis
cutido no Exemplo 6-8). pc rcebe que urn ocupante esta 
ficando tonto e reduz a velocidade angular do ci lindro de 
3.40 rad/s para 2.00 rad/s em 20,0 rev. com ace le ra~ao an
gula r canst ante. ~ 

I=W-W() , 

a 

que substi tufmos na Eq. 10-1 3 para escrever 

w-wo I w-wo ( ) ( )' ()-Oo =wo - a-- +Ta - a-- . 

(a) Qual e a acelera~ao angular constante durante cssa re
du~ao da velocidaCle angular? 

Explicitando a. substituindo OS valorcs conhecidos e coo
vertendo 20 rev para 125,7 rad ,obtemos 

I Como a acelera<;ao angular do ciliodro e 
constanle, podemos relaciona-Ia a veloddade angular c ao 
deslocamento angu lar atraves das cqua~Oes basic..1S da ace
lera~ao angular constante (Eqs. 10-12 e 10-13) . 

u/ _w2 

a = 0 

2(8 -8. ) 

(2,00 rad S)2 -(3,40 rad S)2 

2(125,7 cad) 

= -0.0301 rad/s2• (Resposla) 

Calculos: A velocidadc angular inicial e % "" 3.40 rad/ 
s,o deslocamento angular e 0 - litl == 20,0 rev e a velod
dade angular no final do deslocarnento e w == 2.00 radls. 
Entretan to, nao conhecernos a ace 'era~ao angular a e 0 

tempo I, que aparecem nas duas equa~oes basicas. 

(b) Em quanta tempo ocorre a redu<;fto de velocidade? 

Ca/cu/o: Agora que conhecemos a, podemos usar a Eq.lO-
12 para obler I: 

Para el imi nar a vaTiave l l. usamos a Eq. 10- 12 para cs
crever 

r = _w_-_w_, = =2,,,OO.:..::ca,,d==s,-- -=3,-,4=O-,',,ad=-=s 
u -0.0301 rad s 1 

= 46.5 s. 

10-5 I Relacionando as Variaveis Lineares e Angulares 

Na Se~iio 4·7 diSCUlimos 0 movimento circular uniforme. no qual uma partfcula se 
move com velocidade linear escalar v constantc ao 10ngo de uma drcunferencia. 
Quando urn carpo rfgido. como urn carrossel, gira em torno de urn eixo. cada partf
cula descreve Uffi<l drcunferenc ia em torno do eixo. Como 0 corpo e rigido. todas as 
partlcu las completam uma rcvolu~ao no mesmo intervalo de tempo, ou seja. tadas 
16m a mesma vclocidade angular w. 

Por outro lado. quanto mais afastada do eixo esta a partfcula maior e a circun
fe renda que ela percorre e. portanto. maior e sua velocidade linear esca lar v. Voce 
pode percebcr isso cm urn carrossel. Voce gira com a mesma velocidade angu lar w 
independentcmente da distancia a que se encontra do centro. mas sua velocidadc 
linear escalar v aumenta nitidamente quando voce se afasta do ecnto do carrossel. 

Frequentementc precisamos re lacionar as variavcis lineares .~. II c a de urn ponto 
particular de urn corpo em rota<;ao as variaveis angulares 0, w e a do corpo. Os dois 
conjuntos de variaveis estao reladonados alraves de T. a disla"cia perpell(iicil/(IT do 
ponto ao eixo de rota~ao. Essa distanda perpendicular e a distancia entre 0 ponto 
eo eixo de rota~ao. medida sobre uma perpendicular ao eixo. E lambem 0 raio r da 
circunferencia descrita pelo ponto em torno do eixo de fOla<;ao. 

Se uma reta de referenda em urn corpo rfgido gira de urn angula 8. urn ponto no 
interior do corpo. a uma distanda r do eixo de rota~ao. descreve urn arco de circun
fe rencia de comprimento s. onde s e dado pcla Eq. 10-1: 

s == (Jr (Angulo em TadianOli). (10- 17) 

Esta e a primeira de nossas rela~oes entre grandczas lineares c angulares. Alell~ao: 
o lingulo fJdeve ser mcdido em rad ianos.ja que a Eq. 10-17 e usada justamente para 
definir 0 angulo em radianos. 

(Resposta) 



Capitulo 10 I Rota~ao 

Circunfen'lIcia 
dcscriLii por 1-' 

Eixo de 
ota<;;;o 

) 

(oj 

y 

-I-----¥"---+- , 
Eixo de 
oLiidio 
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FIG . 10-9 Se~ao transversal do 
corpo rfgido em rota~ao da Fig. 
10-2, visto de cima. Cada ponto 
do curpo (como P) descreve em 
uma circunfercncia em torno do 
eixo de rotaltao. (a) A velocidade 
linear v de cada ponto e tangente 
11 circunferencia na qual 0 ponto 
se move. (b) A acelcra~ao linear 
a do ponto possui (em geral) 
duas componentes: a aceleraltilo 
tangential a, e a aceleraltiio radial a,. 

A Velocidade 

Derivando a Eq. 10-17 em rela~ao ao tempo, com, constante. tern os: 

ds de - = - ,. 
dt dt 

Acontece que dsldt e a velocidade linear escalar (0 m6dulo da vclocidade linear) do 
ponto considerado, e deldr e a velocidade angular w do corpo em rota~ao. Assim, 

V"" wr (angulo em mdianos). (10-18) 

Arenqao: A velocidade angular w deve ser expressa em radianos por unidade de 
tempo. 

De acordo com a Eq. 10-18. como todos as pontos do carpo rfgido tern a mesma 
velocidade angular w, os pontos com valores maiores de r (ou seja, mais distantes do 
eixo de rOla~ao) tern uma velocidade linear escalar v maiar. A Fig. 10-9(1 serve para 
nos lembrar que a vclocidade linear e sempre tangente a trajet6ria circular do ponto 
considerado. 

Se a velocidade angular w do corpo rigido e constante, a Eq. 10-18 nos diz que a 
velocidade linear v de qualquer ponto do carpo tamhem e constante. Assim, todos os 
pontos do corpo estao em movimento circular uniforme. 0 perfodo de revolu~ao T do 
movimento de eada ponto e do corpo rfgido como urn todo e dado pela Eq.4-35: 

T = 2~, (10-19) 
v 

Esta equa~ao nos diz que 0 tempo de uma revolm;:ao e igual a distancia 2171' per
carrida em uma revolu~ao dividida pela velocidade escalar com a qual a distancia e 
percorrida. Usando a Eq. 10-18 para ve cancelando r.obtemos tam bern a rela~ao 

_/ ' = 2," 
w 

(Jngulo ",m radianos). (10-20) 

Esta equa~ao equiva1cntc nos diz que a tempo de uma revolu~ao e igual ao angulo 
27T rad percorrido em uma revolu~ao dividido pela velocidade angular escalar com a 
qual 0 angulo e percorrido. 

Derivando a Eq. 10-18 em rela~ao ao tempo. novamente com, constante, temos: 

dv dw -=-, 
dr dt' 

(10-21) 

Neste ponto. esbarramos em uma complica~ao, Na Eq. 10-21 dvldr represent a ape~ 
nas a parte da acclcra~iio linear responsavel por varia~6es do m6dllio v da veloci
dade linear v. Assim como V. esta parte da acelera~ao linear e tangente a trajet6ria 
do ponto considcrado. Ela e chamada de componenle tangencial al da acelera~ao li~ 
near do ponto e e dada por 

a, = ar (angulo em radianos), (10-22) 

onde a = dwldr. Aren({/o: A acelera~ao angular ada Eq. 10-22 deve ser expressa em 
radian os por unidade de tempo ao quadrado. 

A!t::m disso. de acordo com a Eq. 4-34, uma partfcula (ou ponto) que se move 
em uma trajet6ria circular tern uma compollente radial da acelera~ao linear. ar = vi, 
(dirigida radialmente para dentro), que e responsavel por varia~6es da dire<;{/o da 
velocidade linear V. Substiwindo 0 valor de v dado pela Eq. 10-18, podemos escre
ver esta componente como 

(lingulo em radillIlOS). (10-23) 
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Assim, como mostra a Fig. 1O-9b. a acelera~ao linear de urn pon to em urn eorpo 
rfgido em rota<;iia possui, em geraL duas cornponen tes. A cornponente radial para 
dcntro a, (dada pela Eg. 10-23) esta presente sernpre gue a vclocidade angular do 
corpo e difcrente de zero. A componente tangencial (II (dada pela Eg. JO-22) csla 
present e sern pre que a acelerar,;:ao angular e diferente de zero. 

~STE 3 Umll barata (.:S1l1 na borda de urn carrosscl em movimento. Sc a velocidade an-
gular desse sistema (carrossel + barnta) e constante. a barala possui (a) accleraCfao radial e 
(b) acelcra~ao tangencial? Se w esu'i dirninuindo, a barala possui (c) ace!cra(fao radial e (d) 
acelera~llo tangencial? 

Apesar do extrema cuidado que os engenheiros tomam ao 
projetar uma mantanha-russa, uns poucos infe lizes entre 
os miLh6es de pessoas que todo ano andam de mon tan ha
russa sao acometidos de um mal conhecido como dor lie 
caber;a de mOIlf(lfIl!o-rl/ssa. Entre os sintamas, que podem 
levar varios dias para aparcccr. eSlao vertigens e dores de 
cabe~a. ambCls sufkientemente sevcras para exigir trata
menta medico. 

" ~A,-__ 

\~--- \ 
POnto de 
t"mUanl'u: 

FIG, 10-10 Vista superior de urn trecho horizontal da piSla 
de uma montanha-russa.A pista eomeCfa como urn areo de 
circunferl!ncia no ponto dc em barque e dcpois. no ponlo P. 
continua ao longode uma tangente ao area. 

Vamos investigar a causa provavcl projetando um<l 
IIlOl!lallllll'rIlSSa (Ie irulll((io (q ue pode se r acclerada por 
for~as magnetieas mesmo em urn trilh o horizontal) . Para 
provocar uma cmO\iio inicial. quercmos que cada pilS
sageiro deixe a ponta de em barque com uma acelerar,;:ao 
~ ao longo da pista horizontal. Para aumentar a emo~ao. 
que remos tambem que a primeira parte dos trilhos forme 
um arco de circu nferencia (Fig.IO-IO),de modo que 0 pas
sageiro tambCm experimen te uma acelera~ao eentripeta. 
Quando 0 passilgeiro acelera ao longo do area. 0 m6dulo 
dessa acelerar,;:ao cen tr;peta aumenta de forma assuSladora. 
Quando 0 rn6dulo a da ace1crm;ao resull anlC atinge 4g em 
algum ponto P de iingulo Op ao longo do area, queremos 
que 0 passagciro se mova. em uma linha rela. ao longo de 
uma tangente ao area. ~ 

(a) Que angulo 0" 0 arco deve subtendcr para q ue (I seja 4g 
no ponto P1 

I (I) Em qualquer in stante a acelerar,;:ao re
sultante ii do passagciro e a soma velorial da acelc ra<;ao 
tangencial a, ao longo dos tri lhos com a acelera~iio rad ial 
a, na dire~iio do centro de curvatura (como na Fig. 1O-9b). 

(2) 0 valor de a, em qualqucr inslan lc depende da velo
cidade angular instanl,inea w. de acordo com a Eq. 10-23 
(ar = f¢,. ande , e 0 raia do areo de cireunfe rencia). (3) A 
acelera~aa angular a ao longo do areo esta relacionada a 
acelcrw;aa tangencial (I , ao longo dos trilhas at raves da Eg. 
10-22 (a, = 0',). (4) Como lI, c , sao constantcs. a tambem e 
conSlante e. porlanto, podernos usaf as egua~oes para ace
lera¥iio con stante. 

Calculos: Como eslamos lentando detcrminar urn valor da 
posi~ao angular e. va mos escol her. entre as equa~6es para 
ace lera~aa constante. a Eg. 10- 14: 

(10-24) 

Pam obler a acelerar,;:ao angular Q. usamos a Eq. 10-22: 
a, 

a= - . 
r 

Fazc ndo fi.\} = Oe 00 = O,abtcmos: 

2 2a,8 w ~ --. 

r 

Substituindo cste resultada na eguar,;:i'io 
, 

a, = tAr, 

(10-25) 

(10-26) 

(10-27) 

oblemos uma relar,;:ao entre a acelcra~i'io radial. a accle ra
r,;:ao tangendal e a posir;ao angular 8: 

(10-28) 

Como a, e ii , sao vetores perpcndiculares, a m6dulo da 
soma dos dais \'elores e dado por 

I 2 2 ll="a, +a, . (10-29) 

SubstilUindo ll, por seu valor. dado pela Eg . 10-28. e expli
citando e. lemos: 

8 =~ Ill ~ - 1 
1 \ lI ,2 . 

(10-30) 

Quando a ati nge a valor desejadoAg ,o iingulo Oe 0 angulo 
Op cujo va lor gueremos calcu lar. Fazendo a = 4g. (} = () p e 
al = g na Eq. 10-30, oblemos 

(Resposta) 
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(b) Qual e 0 m6dulo a da acelera'Yao experimentada pelo 
passageiro no ponto Pc depois de passar pelo ponto P? 

A dor de cabe~a de montanha-russa acontece quando a 
cabc~a de urn passageiro sofre uma mudan(Ja brusca de ace
lera(Jao. com altos valores de acelera'Yiio antes ou depois da 
mudan'Ya.A razlio e que a mudan<;a pode fazer com que 0 ce
rebro se mova em rela~:1o ao cranio, rompendo os vasos que 
ligam 0 cranio ao cerebro. 0 aumento gradual da acelera'Yao 
de g para 4g entre 0 ponto inicial e 0 ponto P pode afetar al
guns passageiros. mas e mais provavel que a varia~ao abrupta 
da acelera~ao de 4g para g quando 0 passageiro passa pelo 
ponto Pprovoque uma dor de cabe'Ya de montanha-russa. 

Raciocinio: No ponto P. a tern 0 valor planejado de 4.1;'. 
Depois de passar por P. 0 passageiro se move em linha reta 
e a acelerm;ao centripeta deixa de existir. Assim, 0 passa
geiro tern apenas a acelera~ao de m6dulo g ao longo dos 
trilhos e, portanto, 

a = 4g em Pea = g depois de P. (Resposta) 

TATICA PARA A SOLUC;AO DE PROBLEMAS 

Tatica 1: Unidades de Variaveis Angu/ares A panir da 
Eq. 10-1 (8 = sir). passamos a adotar 0 radiano como unidade 
de angulo nas variuvcis angulares sempre que usamos equar;6es 
que comem variiiveis angulares e lineares. Assim. expressamos 
deslocamentos angulares em radianos. velocidades angulares em 
radfs e rad/min e acelera~6es angulares em rad/s2 e radJmin2. Este 
falo foi comentado nas Eqs. 10·17.10-18.10-20.10-22 e 10-23. As 
unicas excer;oes a essa regra silo equ31;oes que envolvem apenas 

variaveis angulares. como as que aparecem na Tabcla 10-1. Ncsse 
caso, lemos liherdade para usar a unidade que desejarmos para 
as variaveis angulares. ou seja. podemos usaf radianos. graus ou 
rcvolur;6es. desde que de forma coerente. 

Nas equar;6es em quc os angulos sao expressos em radianos 
nao e ohrigatorio escrever a unidade "radiano" (rad) junto com 
as outras unidades: assim, por exemplo, podemos dizer que uma 
velocidade angular e de 35 rad/s ou. simplesmenle. 35 s 1 

10-6 1 Energia Cinetica de Rota~ao 

Quando esta girando, 0 disco de uma serra eietrica certamente possui uma energia 
cinetica associ ada a rota,<ao. Como expressar essa energia? Nao podemos aplicar a 
f6rmula convencional K =;0 + mv 2 ao disco como urn todo, pois isso nos daria apenas 
a energia cinetica do centro-de massa do disco. que e zero. 

Em vez disso, vamos tratar 0 disco (e qualquer outro corpo rigido em rota<;ao) 
como urn conjunto de partlculas com diferentes velocidades e somar as energias 
cineticas dessas partfculas para obter a energia cinetica do corpo como urn todo. 
Segundo esse raciocfnio, a energia cinetica de urn corpo em rota<;iio e dada por 

K= + mlv~ + + m l v~ ++m:Jv; +. 

(10-31 ) 

onde mi e a massa da partfcula de ordem i e Vi e a velocidade da partlcula. A soma se 
estende a todas as partfculas do corpo. 

o problema da Eq. 10-31 e que Vi nao e igual para todas as partfculas. Resolvemos 
esse problema substituindo v pelo seu valor, dado pela Eq. 10-8 (v = lilr): 

(10-32) 

onde we igual para todas as partlculas. 
A grandeza entre parenteses no lado direito da Eq. 10-32 depende da forma 

como a massa do corpo esta distribulda em rela(Jao ao eixo de rota,<:1o. Chamamos 
essa quantidade de momento de imh cia do corpo em rela'<:1o ao eixo de rota~ao. 0 
momenta de inercia, representado pela letra 1. depende do corpo e do eixo em torno 
do qual esta sendo executada a rota~ao. (0 valor de I tern significado apenas quando 
se sabe em rela~ao a que eixo 0 valor foi medido.) 

Podemos agora escrever 

1= I, m;f,2 (momentodeinhcia) (10-33) 

e substituir na Eq. 10-32. obtendo 

K= +/u? (angulo em radianos) (10-34) 
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como a expressao que procuramos. Como usarnos a rela~lio v = wr nn dedu9Ao da 
Eq. 10-34. w deve estar expressa em radianos por unidadc de tempo. A unidade de I 
no SI e 0 quilograma-metro quadrado (kg· m2). 

A Eq. 10-34. que forncce a energia cinetica de urn corpo rfgido em rota~ao pura. 
e a equivalente angular da expressao K = + Mv~, usada para ca1cular a encrgia ci
netica de urn corpo rigido em transla~ao pura. As duas expressOes envoi vern urn fa
tor de T' Enquanto a massa M aparece em uma das equa~Oes.. I (que e nvolve tanto a 
massa quanto sua distribui~ao) aparece na outra. Finalmente. cada equaC;ao contem 
como urn fator 0 quadrado de uma velocidadc. de translac;ao au de rota~ao, con
forme 0 caso. As energias cine ticas de transla~ao e de rotac;ao nao sao tipas dife
rentes de energia. Ambas sao energias cineticas. expressas na fo rma apropriada ao 
movimenlO em questao. 

Observamos anleriormenle que 0 momenta de inerda de urn corpo cm rotarrao 
envolve nao apenas sua massa. mas tam bern a fo rma como esta massa esta distribu
fda. Aqui esta urn exemplo que voce pode literalmentc sentir. Fa~a girar uma harm 
comprida c relativamente pesada (uma barra de ferro , por excmplo) primciro em 
torno do eixo central (longitudinal) (Fig. 10-110) e depois em torno de urn eixo per· 
pend icular a barra. passa ndo pelo centro (Fig. 1O-11b). As duas rOla\oes envolvem a 
mesma massa. mas C muito mais taci! executar a primeira rotarrao que a segunda. A 
razao e que as parlfculas que formam a barra estao muito mais pr6ximas do eixo aa 
prime ira rOla,ao. Em conseqtll!ncia. a momento de inerda da barra e muito menor 
na situarrao da Fig. 10-Ua que na da Fig. 10-1 lb. Quanta men or 0 momento de iner
cia. mais facil e executar uma rotarrao. 

~STE 4 A figura mostra Ires pequenas esferas que giram cm torno de urn eixo venical. 
A distfincia perpendicular entre 0 eixo e 0 centro de cada esfcra e dada. Ordene as trh es
fe ras de acordo com seus momenlos de inercia em lorno do eixo, em ordem decresccnte. 

10-7 I Calculo do Momento de Inercia 

Se um corpo rfgido contem urn numero pequeno dc partfculas. podemos cal
cular 0 momento de inercia em lorno de urn eixo de rOlac;ao usando a Eq. 10-33 
(I = LflZ jr/) , au seja. podemos calcular 0 produto mr2 para cada partfcula e somar 
os produtos. (Lembre-se de que rea d istancia perpendicular de uma partfcula ao 
e ixo de rotarrao.) 

Se um corpo rfgido contem urn nt1rnero muilo grande de partfculas (sc e conti
IIUO. como urn disco de plastico). usar a Eq. 10-33 se ria impraticavel. Em vez disso. 
su bstitufmos 0 somat6rio da Eq. to-33 por uma integral e definimos 0 momento de 
inercia do corpo como 

(momen10 de intrcia. corpo con1inuo). (10-35) 

A Tabela 10-2 mostra os resultados dessa integ.ra~ao para nove formas geometricas 
comuns e para os eixos de rotarrao indicados. 

Teorema dos Eixos Paralelos 

Suponha que estamos inleressados em determinar a momento de inercia I de urn 
corpo de massa M em reJa(jao a urn e ixo dado. Em princlpio. podemos sempre calcu
lar a valor de I usando a integral da Eq. 10-35. Conludo. 0 problema fica mais facil se 
conheccmos 0 momenta de inercia I C\l do corpo em relarrao a urn eixo para/elo ao 
cixo descjado. passa ndo pelo centro de massa. Seja II a diSlftncia perpendicu lar entre 
o eixo dado e a eixo que passa pelo cen tro de massa (Icmbre-se de que esses dais 
e ixos devem ser paralelos). Nesse caso. a momenta de inercia I em rela;;ao ao eixo 
dadoe 

(b) 

FIG. 10-11 E mais faeil fazer girnr 
uma barra comprida em lorno (a) do 
eixo central (longitudinal) do que (b) 
de urn eixo passando pelo centro e 
perpendicular a maior dimensllo da 
barra_ A razao para essa difercm;a e 
que a distribuir;ao de massa eSln mais 
pr6xima do eixo de rotar;ao em (a) 
doque em (b). 

1m 
36 kg 

Eixo de __ , t---=-'""C'-9 rolac;io _ 9 kg 
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Alguns Momentos de Inercia 

~ . Cilindro (ou disco) 
ern t(l!lI(J (it' lIlli 

cilo.O central 

~-1'i, lii'" """0 ,)Co (011 anel 
~ro,"o) ern lomo 

de urn l'ilto 1't'llIrdl 
rnacico em \.Om" 
do .. ix" central 

(0) (b ) 
/ .. ;JlR~ 

Cilindro (Oil disco) 
macko ell1 1()11I0 

{it' 11111 d\;i'II(~In! 

1\"11'3 fina em ""oj 
,,,-t" lorno de ,un cix" 

~• / ' ).,celll1':ll peqlt'TUli,." lar 
,A ./ ;111I.,i", dimcm;ao 

F_,ferd ma(i~a 

em lorno de 
urn diamelT<) 

central 

(ViL 

I 
( d ) I E hlR~ (fI 

h'l.o Ei>:o 

CaSG I c,f':!ic, 
f"';\ .. I1\ ,tlnI" 

de ,un (It:'lllcu'o 

Anel Ii no CII\ lorno 
de {\!I\ diamelro 

I'laea lina em 
torno de \\111 eixo 

perl' .. ndicul;,r 
I",,,ando 

/ pelo centro 

r 

J 

2R 

Eixo de 
rotar;'io 

passando 
p.w P -

b • 

(,) 

d. 

.~- a 

___ -!("~"'~C---,"---L----JL-o J 

Fixo de rr>ta(;J" 

Im"dndo 
pclo (CHUO 

de ma~sa 

FIG. 10·12 Seo;;:iio transversal de urn 
corpo r{gido, com 0 centro de rnassa 
em 0,0 teorerna dos cixos paraJdos 
(Eq. 10-36) relaciona 0 rnornentode 
in~rcia do corpo em rela,ao a urn 
cixo passando poT 0 ao momenlo de 
in~rcia em rcla,ao a urn eixo paralelo 
ao primciro passando por urn ponto 
Psilundo a uma distancia h do 
cenlro de massa. Os dois eixos silo 
pl:rpcndiculare~ ao plano da figura. 

b 

( b ) ( i ) 

(tcorcma dos ci.~os paralclrn;). (10-36) 

Esta equa~ao c conhccida como teorema dos cixos pll rllicios. Este teorema se ra dc
monstrado a seguir e aplieado no Teste 5 e no Exemplo 10-6. 

Demonstra~ao do Teorema dos E;xos Paralelos 

Seja 0 0 centro de massa de urn corpo de forma arbitraria cuja se~ao reta aparece na 
Fig, lO-12. Posicione a origem de urn sistema de coordenadas em O. Considere urn 
e ixo passando por 0 e perpendicular ao plano do papel e oUlro eixo passando pelo 
ponto P e paralelo ao primeiro eixo. Suponha que as coordenadas x c y do ponlO P 
sejam a e b, respectivamente. 

Seja dm urn elemento de massa de coordenadas genericas x e y. De acordo com 
a Eq. 10-35,0 mom en to de in crcia do corpo em rela~ao uo eixo que passa par P e 
dado poT 

,= f, 2 dm = f[(x-a) 2 +(y - b) 2] rim. 

que pode ser escrita na fo rm a 

1= fcy ! +yl )dm-2afxdm-2bfYdl1l+J<Q l +b2)dm. (10-37) 

De acordo com a dcfi nic;i\o de cen tro de massa (Eq. 9-9). as duas integrais do meio 
da Eq. (10-37) sao as coordenadas do centro de mllssa (m ultiplicadas par constan
tes) e,portanto,devem ser nulas. Como x2 + f = R2.onde Rea distancia de 0 a dm. 
a primeira integral c si mplesmente ' eM, 0 momenta de incrcia do corpo em rela~ao 
a urn eixo passando pelo ce nt ro de massa. Observanda a Fig. 10-12. vemos que 0 dJ· 
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timo termo da Eq. 10-37 e Mh2• oode Mea massa total do corpo. Assim. a Eq. 10-37 
se reduz a Eq. 1O-36.que e a rclal;ao que queriamos demonstrar. 

~5TE 5 A fi gura mostra urn livro e quatro cixos de rotiU;no. todos perpendiculares a 
capa do livro. Ordene os eixos de acordo com 0 momenta de inercia do objeto em rela¥ao 
ao cixo. em ordem decrescentc. 

Exemplo QJ 
A Fig. lO-13a mostra urn corpo rigido composto por duas 
partfculas de massa III ligadas par uma barrn de compri
mento t e massa desprezivel. 

(a) Qual e 0 momento de inerda ICM em relal;ao a urn eixo 
passando pelo centro de massa e perpendicular a barra. 
como mostra a figura? 

Como lemos apenas duas partfculas com 
massa. podemos calcular 0 momento de inercia I CM do 
corpo usando a Eq. 10-33. 

Calculos: Para as duas panfculas, ambas a uma distancia 
perpe ndicular Lf2 do eixo de rotal;8oo. temos: 

1= I mtf/ =(m)(+L)l +(m)(t L)2 

=.!.mL2 , . ( Resposta) 

(b) Qual e 0 momenta de inerda I do corpo ern rela\ao a 
urn eixo passando pela extremidade esquerda da barra e 
paralelo ao primeiro e ixo (Fig. 10-13b)'! 

ESla situa'Jao e lao si mples que podemos 
I usando du as leenieas. A primcira e seme

lhante a que foi usada no item (a). A outra. mais gera\. con
siste em aplicar 0 teorema dos eixos paralelos. 

Primeira tecnica: Calculamos' como no item (a). exceto 
pelo fato de que agora a distancia perpendicular fi e zero 

(\) (2) (3) (4) 

• 

I--!L 

E,x" <Ie fUta(;"io 
pas.:u"lo pclo 

"entro de m.'"'' 
eM 111 

- 11-

(0) 

__ Eix" de rOla.;;;:" pas.ando 
pela .. xt rcmidad .. d;1 barra 

• U.I • 
1.-- ---.I 

(b) 

FIG. 10·13 Um corpo rigido composto por duas partfculas de 
massa 11/ unidas par uma barra de massa desprezivel. 

para a particula da esquerda e L para a parlicula da direila. 
De acordo com a Eq.IO-33. 

1 = m(Of + mL2: mU. (Resposla) 

Segunda tecnica: Como ja conhccemos ' eM, 0 momento 
de inercia em rela'Jiio a urn eixo que passa pelo centro de 
massa. e como 0 eixo especifieado e paralelo a esse "eixo 
CM". podemos usar 0 teorema dos eixos paralelos (Eq. 10-
36).Temos: 

(Resposta) 

A Fig. 10-14 mOSlra uma barra fina. uniforme. de massa M 1 = J f~ dm, 
e comprimento L. sabre um eixo x cuja origem esta no cen-

(10-38) 

tro da barra. para determinllr 0 momento de inerda. 

(a) Qual eo momenta de inercia da barra em relar;ao a urn 
cixo perpendicular ,! barra passa ndo pelo seu centro'! 

(a) Como a barra e uniforme, seu centro 
de massa esta no centro geometrico. Assim, 0 momenta de 
inerda pedido e 10 (, (2) Como a bllrra e urn objeto conti
nuo, devemos usaf a integral da Eq. 10-35. 

Calculos: Como queremos integrar em rela'Jao a coorde
nada x e naa em reial;ao a massa 111, como na integral da 
Eq.IO-38.devemos relacionar a massa dm de urn elemento 
da barn! a urn elemento de distiincia dx ao 10ngo da barra. 
(Um desses e lementos e mostrado na Fig. 10-1 4. ) Como a 
barra c uniforme, a ralaO entre massa e comprimen to c a 
mesma para todos as elementos e para a barra como urn 
todo, de modo que podemos escrever 
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Ei1<ode 
T<Ha~';io 

eM _ oj ~ 1 M 
.• -< 

~t----+---<--t~ 
FIG. 10·14 Uma barra uniformc de comprimento L e massa M. 
Um c1cmcnto de ma~sa dm c comprimcnto dx esta representado 
na flgura. 

ou 

elemento de massa dm massa da barra .. \1 

elemenlo de distancia dx comprimento da barra L 

M 
dm",,-dx L . 

Podemos agora substituir dm por este valor e r por x na Eq. 
10-38. Em seguida, integramos de uma extremidade a Oll

tra da barra (de x = - Ll2 a x = Ll2) para levar em conta 
todos os elementos. Temos: 

(Resposta) 

Grandes pe~as de maquinas que serao submetidas a ro
ta(Joes prolongadas em aha velocidade costumam ser tes
tadas em urn sistema de ensaio de rota<;iio. Nesse sistema, 
a pe~a e posta para girar rapidamente no interior de uma 
montagem ciHndrica de tijolos de chumbo com urn reves
timento de con{en~ao, tudo isso dentro de uma camara de 
a'1o fechada por uma tampa lacrada. Se a rota'1:1o faz a pe<;a 
se estilha~ar, os tijolos de chumbo, sendo macias. capturam 
as fragmentos para serem posteriormente analisados. 

Em 1985, a cmpresa Test Devices. Inc. (www.testde
vices-com) estava teslando um rotor de a<;o maci<;o. em 
forma de disco. com uma massa M = 272 kg e urn raio R 
= 38,0 em. Quando a pe'1a atingiu uma velocidade angu
lar w de 14000 rev/min. os engenheiros que reaJizavam 0 
ensaio ouviram urn rulda seco na camara. que ficava urn 
andar abaixa e a uma sala de disW.ncia. Na investiga'1ao. 
descobriram que tijolos de chumbo haviam sido lan<;ados 
110 corredor que Ievava it sa/a de testes., uma das portas da 
sala havia sido arremessada no estacionamento do lado de 
fora do predio. urn tijola de ehumbo havia atravessado a 
parede e invadido a cozinha de urn vizinho. as vigas estru
turais do edificio do teste tin ham sido danificadas. 0 chao 
de concreto abaixo da camara de ensaios havia afundado 
cerca de 0,5 cm e a tampa de 900 kg tinha sido lan '1ada 
para cima. atravessara 0 teto e calra de volta. destruindo 0 

Este resultado esta de acordo com 0 que aparece na Tabela 
10-2e. 

(b) Qual C 0 momenta de inercia Ida barra em rela<;ao a 
urn novo eixo perpendicular it barra passando pela extre
midadc esquerda? 

Poderfamos calcular I mudando a origem 
do eixo x para a extremidade esquerda da barra e ime
grando de x = 0 a x = L. Entretanto, vamos usar uma tec
nica mais geral (e mais simples), que envolve 0 uso do teo
rerna dos eixos paralelos (Eq. 10-36). 

Calculos: Se colocamos 0 eixo na extremidade esquerda 
da barra, mantendo-o paralelo ao eixo que passa pelo cen
tro de massa, podemos usar 0 teorema dos eixos parale
los (Eq. 10-36). De acordo com 0 item (a), IC'oI = MU/12. 
Como mostra a Fig. 10-14, a distfincia perpendicular h 
entre 0 novo eixo de rola<;ao e 0 centro de massa e U2. 
Substituindo esses valores na Eq. 10-36, temos: 

1=lcM +Mh2 =tML2 +(M)(+L)2 

(Resposta) 

Na verdade. 0 mesmo resultado e obtida para qual
quer eixo perpendicular it barra passando pela extremida
de esquerda ou direita. seja ou ml0 paralelo ao eixo da 
Fig. 10-14. 

FIG.10-15 Parte da destrui~ao causada pela cxpJosiio de urn 
disco de a~o em alta rota~ao. (Cortesia de Test Devices. inc) 

equipamento de ensaio. Os fragmentos da explosao s6 nao 
penetraram na sala dos engenheiros por pura sorle. 

Qual foi a energia liberada na explosao do rotor? ~ 

A energia liberada [oi igual a energia cine
tica de rota'1:1o K do rolor no momenta em que a veloci
dade angular era de 14000 rev/min . 
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Calculos: Podemos calcular K usanda a Eq. 10-34 (K = 
-} I(2

), mas.. para isso. precisamos conhecer a momenlO de 
inercia I. Como 0 rotor era urn disco que girava como urn 
carrossel.1 e dado pela expressao apropriada da Tabela 10-
2c ({ = t MR 1).Assim. temos: 

w = (14 000 reVlmifl)(21Tradlrev{ I;;~n ) 
= 1.466 x 10' Tad/s. 

Podemos usar a Eq. 10-34 para escrcver 

1 = t MR2 = t (272 kg)(0.38m)2= 19.64 kg· m'. 
K = -} {W I = t(19.64 kg . m2)(1 ,466 x lcP rad/s)2 

= 2.1 X 107 1. 

A velocidade angular do rotor era Os engenheiros realmente tiveram muita sorte. 

10-8 1 Torque 

Uma ma~aneta fica 0 mais longe passlveJ do eixo das dohradi'Jas por uma boa razao. 
Pam abrir uma porta pesada voce certamente deve aplicar uma forr;a: apenas isso. 
contudo. ni'io C suficiente. 0 lugar onde VOCe aplica a for'Ja e a dircr;~o em que voce 
empurra a poria lambem sao paramelros importantes. Se VOce aplica a for"a mais 
perto do eixo das dobradiIJas que a mar;anela. au com urn angulo diferente de 90" 
em rc la'J~o ao plano da porta. precisa usar uma forIJa maior para abrir a porta do 
que se aplica r a for"a a ma!Janeta. pcrpendicularmente ao plano da porta. 

A Fig. 10-160 mostra uma se!Jao rCla de urn corpo que esta livre para girar ~m 
torno de urn eixo passando por 0 e perpendicular a se!J~o reta. Urna forfja F e 
aplicada no ponto p. cuja posir;i'i.o crn rela9ao a 0 e definida por urn vetor posifjao r. 
o angulo entre as vetores j ere q,. (Para simplificar, considera_mos apenas forr;as 
que nao tem componentes pamlclas ao eixo de rotao:;ao: assim. Festa no plano do 
papc!.) _ 

Para dcterminar 0 modo como F provoca uma rolar;ao do corpo em torno do 
eixo de rOlao:;:1o. podemos separar a for'Ja em duas componentes (Fig. 1()..16h). Uma 
dessas componentes. a compofleme radial F,. lem a direo:;ao de r. Estu componente 
nao provoca rota'JOcs, ja que age ao longo de uma rela que passa por O. (Se voce 
puxar uma porta yaralelamente ao plano da JXlTla. a porta nao va i girar.) A outra 
componente de F. a componeme lallgencial F" e perpendicular are tern m6dulo 
F, = F sen t/J. Esta comJXlnentc prol'Qca rota'Joes. (Se voce puxar uma JXlTl3 perpen
dicularmente ao plano _da porta, a porta vai ghar.) 

A capacidade de F de fazer 0 corpo ghar depende nao s6 do m6dulo da co_m· 
ponente tangencial Fl' mas tam bern da distancia entre 0 ponto de apJicao:;aa de F e 
o ponto O. Para levar em conta esses dais fatores defmimos uma grandeza charnada 
de torque (1") como a produto dos dois fatores: 

r ~ (r)(Fsen <1». 

Duas formas equivalemes de calcu lar 0 torque sao 

e 

, = (r)(F sen q,) = rF, 

r = (Fsen ¢)(F) "" r1-F, 

(10-39) 

(10-40) 

(1O-4l) 

on de r1- e a distancia perpendicular enlre 0 cixo de rota'J3o que passa por 0 e uma 
reta que coincide ,.com a direr;ao do vetor F (Fig. 1_0-16c). Esta rcta e chamada de 
linha de 3f1ilo de F, e '1- e 0 bra~o de alavllllca de F. A Fig. IO-16b mostra que po
demos descreve r r. o_m6dulo de r. como sendo 0 bra!Jo de alavanea de F" a compo
nente tangencial de F. 

FIG. '0-'6 (0) Uma for!V3- F age sobrc urn ponto Pde urn corpo rfgido que esta livre para 
girar em lorna de um eixo que passa por 0: a eixo e perpendicular.w plano da sel;1io reta 
mo~trad:) nil figura. (b) 0 torque produzido por esta forl;a e (r)(Fscn cb) . Tambcm podemos 
escreve·l0 como rf~.onde F, e a componente tangencial de F. (c) 0 lorque lambCm pade ser 
escrito como r.l.F,ondc ' I C 0 bra~o de alavanca de F. 

(0' 

(h) 

a1a\" ... nc~ d .. f 

(" 

(Resposta) 

F 

• 

Linha dc_ 
~ .. " d .. F 
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F, 

Barr .. 

-o~~------------, 

FIG.10-17 Urn corpo rfgido 
simples. livre para giTar em torno de 
urn cixo que passa por 0, c farmada 
por uma partfcula de massa 11/ presa 
na cxtrcmidade de uma barra de 
comprimcnto r e massa desprczfvcl. 
~ aplica<;iio de uma fOT<;a 
F faz 0 carpo girl1T. 

o torque. cuja nome vern de uma palavra em latim que signifiea "tor~er'·. pode 
seT dcscrito coloquialmente como a at;ao de girar ou lorcer de uma for.-;a F. Ouando 
aplicamos uma fOfl<a a urn objelo com uma chave de feoda ou uma chave de grifa 
com 0 objetivo de fazer 0 objcto gi rar. cstamos aplica ndo urn torque. A unidade de 
torque do SI eo newtoll-melro (N m). AlelirOQ: No SI 0 trabalho tambem tern 
dimcns6es de newton-melro. Torque c trabalho. comuda. S30 grandezas muito di
(crcnICs. que mio devem se r confundidas. 0 trabalho e normalmenle expresso em 
joules (1 J == 1 N . m). mas isso nunca aeon Ieee com 0 torque. 

No pr6ximo capitulo discutiremos 0 torque em geral como sendo uma grandeza 
vetorial. No momento. porem. como vamos considerar apenas rota~s em torno de 
urn unico eixo, nao precisamos usar a nOla~uo veloria!. Em vez disso, atribufmos ao 
torque um valor positivo a u negalivo. dependendo do sCnlido da rota~ao que ele 
imprimiria a um corpo a partir do rcpouso. Se 0 carpo gira no scntido anti-honhio. 0 

torque e positivo. Se 0 torque faria 0 objeto girar no sentido honirio,ele e negativo. 
(A frase "'rel6gios sao negativos" da Se~uo 10·2 ainda conti nua v<ilida.) 

Os torques obedeccm ao princfpio de superposilYuo que discutimos no Capftulo 
5 para for~as: quando varios torques aluum sabre urn corpo, a torque total (au torque 
rcsultante) e a soma dos torques individuals. 0 sfmbolo de torque resultante e 'f •• , . 

~STE6 A figura mostra uma vista superior de urn 
bastao de uma regua de urn metro que podc girar em 
tomo de urn ci;"o que passa na posir;:iO 20 (20 em). As 
cinco fon;as aplieadas a regua sao horilOntais c tern 0 

mesmo m6dulo. Ordene as fon;as de acordo com 0 m6-
dulo do torque que produzem,do maior para 0 mCllor. 

10-9 1 A Segunda Lei de Newton para Rota~oes 

Urn torque pode fazer urn corpo rfgido girar. como acontcce, por exemplo. quando 
abrimos au fechamos uma pona. No momenlo estamos interessados em relacionar 
a torque resultante !rc, aplicado a urn corpo rfgido a acclcralY,10 angular a produzida 
pclo torque. Fazemos isso por analogi a com a scgunda lei de Newton (F" ... = mal 
para a acelera\ao a de urn corpo de massa 111 produzida por uma for\a resultante F

TOS 

ao longo de urn eixo. Substitufmos Fres por !,cs' III par I C (I por a, a que nos da: 

(~cgunda I~i de No::wtun para rota<;lIes). (10-42) 

Demonstrafao da Equafao 10-42 

Vamos demonstrar a Eq. 10-42 considerando a Situalt,10 simples da Fig. 10-17. na 
qual 0 corpo rfgido c constitufdo por uma partfcula de massa m na extremidade de 
uma barra de massa dcsprezfvel de comprimen to r. A barra pode se mover apenas 
gi rando em torno de um eixo. perpendicular ao plano do pape!. que passa pela outra 
cxtremidade da barra. Assim. a partfcu la pode sc mover apenas em uma trajet6ria 
circular com 0 e~ntro no eixo de rota~ao. 

Uma forc;a F age sobre a partfcula. Como. porern. a panfcula s6 pode se mover 
ao longo de uma trajet6ria circular. apenas a componente tangencial F, da forc;a (a 
componenle que C tangente a trajet6ria circu lar) pode acelerar a panlcula ao la nge 
da trajet6ria. Podemos relacionar J-~ a acclcra,uo tangencial a, da panlcula ao longo 
da trajetoria atraves da segunda lei de Newton. escre\'endo 

FI "" mal' 

De acordo com a Eq.1O-40, 0 torque que age sabre a panfcula c dado par 

r == Fl = ma,r. 

De acordo com a Eq. 10·22 «(/1 == arlo temos: 
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f = m(ar)r = (mr}a. ( 10-43) 

A grandeza entre parenteses do lado direito co momento de incrcia da part(cula em 
lorna do eixo de rOla,ao (veja a Eg. lO-33). Assi m. a Eq. lo-·n sc reduz a 

r = la (:ingulo em radianus). (10-44) 

Na situa,ao em que varias for~as agem sobre a panlcula, podernos generalizar a 
Eq. 10-44 escrevendo 

Tret = la (Angulo em radianoo). ( 10-45) 

que e a equa9i"io que queriamos pronr. Podemos estender essa equa,:'io a qualquer 
corro rfgido girando em torno de urn eixo fixo. uma vez que 0 corpo pode sempre 
se r considerado como urn conjuntode particulas. 

~STE 7 A figura mostra uma vista superior de uma regua de urn metro que pode gira r 
em torno do Y01!.10 indicado. que cst<i A esquerda _do ponto media da regua. Duaj faT\as 
horizontais.. F; e Fl ' s50 aplicadas a regua. Apenas F; c mostrada na figura. A for~a F~ e per
pendicular a regua e e apliEada a extremidade di rella. Para que a regua nao se mova. (a) 
qual deve ser a Sc!ntido de FI.e (b) F! deve ser maior. menor ou igual a PI? 

f • 
~ F.ix() de rota~ao 

Aument. 

A Fig. la-IRa mOSlra urn disco uniforme. de massa M = 2.5 
kg e raio R = 20 cm. monlado em um eixo horizontal fixo. 
Urn bloco de rnassa m = 1.2 kg esta pendurado por uma 
corda de rnassa dcsprezlvei que CSla e nrolada na borda do 
disco. Determine a aceleralfao do bloco em queda. a ace
leralfao angular do disco e a tcnsi"io na corda. A corda nao 
escorrega e nao existe atrito no eixo. 

(I) Considera ndo 0 bloco como urn sistema. 
podemos relacionar sua acelera~ao a as for~as _que agem 
sobre e le atraves da segunda lei de Newton (F",. = ma). 
(2) Considerando a disco como urn sistema, podemos re
lacionar sua aceleralfao angular a ao torque que age sobre 
ele atrav6s da segunda lei de ewton para rOlalfOcs (T"", = 

la). (3) Para combinar os movimcntos do bloco e do disco. 
usa mas 0 fato de que a acelera~ao linear a do bloco e a ace
lera~ao linear (tangencial) at da borda do disco sao iguais. 

For5as que agem sobre 0 bloco: Essas forr;as estiio 
representadas no diagrama d~ corpo lh're do bloco 
(fig. la-ISh): A forlfa da corda e Tea for9a gravitacional c 
F,. de m6dulo mg. Podemos escrever a segunda lei de 
Newton para as componentes ao longo de urn eixo vertical 
y(F«:"y =ma})corno 

T - mg = ma. ( lO-46) 

Enlretanto. mio podemos obler 0 valor de a usando apenas 
essa equalfiio. porque ela tam bern con tern a inc6gnita T. 

Torqu. exercido sobre 0 disco: Anteriormenle. quando 
esgotavamos as possibilidades com 0 e ixo y passavamos 
para 0 eixo x: aqui passamos para a rota,ao do disco. Para 

FIG.10·18 ((I) 0 
corpo em queda fllz 
o discogirar. (b) 
Diagrama de corpo 
livre do bloco. (e) 
Diagrama de corpo livre 
incompleto do disco. (oj 

Eat" R o -T 

('J 

)' 

• 

(h) 

calcular os torques e 0 momenlo de inercia I usamos 0 falo 
de que 0 eixo de rotalfao c perpendicular ao disco e passa 
pelo seu ccntro. 0 ponto 0 da Fig. 10-18c, 

Nesse caso. os torques sao dados pela Eq. 10-40 (r = 
rF/), A forlfa gravitacional e a forfJa do eixo agern sabre 0 
centro do disco e. partanto. a uma distancia r = O. de modo 
qu~ 0 torque produzido por essas fon;as e nulo. A for
fJa T exercida pela corda sobre 0 disco age a uma distancia 
r = R do eixo e e tangente a borda do disco. Assirn. a for9a 
produz urn torque - RT, nega tivo porque 0 torque tende 
a faler 0 disco girar no sent ido honirio. De acordo com a 
Tabcla lO·2e, 0 momenta de inercia I do disco e M R212. 
Assim, podernos escrever a equalfiio ""'n = la na forma 

-RT= 'f MR 2 a. (10-47) 

Esta equalfao pode pa recer inutil porque tern duas 
inc6gnitas. a e T, nenhuma das quais e a inc6gnita a cujo 
valor queremos dcterminar. Entretanto. com a persistcncia 
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que e a marca regislrada dO!> ffsicos, conseguirnos torna-Ia 
util quando nos Icmbramos de urn fato: como a corda nao 
cscorrega, a acclcra~:i.o linear II do bloeo c a acelera~ao 
linear (tangenciai) (/, de urn ponto na borda do disco sao 
iguais. Nesse caso. de acordo com a Eq. 10·22 (a, = Ct'r) . ve· 
mos q ue (f = aI R. Substituindo cste valor na Eq. 10-47. ob
{cmos: 

(10-48) 

Combinas:ao dos rftsultados: Combinando as Eqs. 10-46 
e 10-48. temos: 

_ 2m _ -(9 8 I ' ) (2)(1.2 kg) a _ -g -. m s 
M+2m . 2,5 kg+(2)(1,2 kg) 

= - 4.8mJs2. (Resposta) 

Panl derruhar urn ad versa rio de 80 kg com urn golpe de 
jud6, voce prctende puxar 0 quimono dele com uma for"a 
F e usar urn bra"o de alavanca d] = 0.30 m em rela"l'io a 
urn e ixo de rota!lao siwado no se u quad ril direito (Fig. 
10-19). Voce quer faze-1o girar em {Orno do eixo de rota
~ao com uma aeelera~ao angular Of de -6,0 rad/s2• ou seja. 
com uma aee l era~ao angular flO semido hor(uio da Hgura. 
Suponha que 0 momenta de inercia 1 do seu adversario em 
rela~aoaoeixo de rota~ao e 15 kg· m2. ~ 

(a) Qual deve ser 0 m6dulo de F se, antes de lentar derru
bar 0 adve rsario, voce inc\inar 0 corpo dele para a frente, 
de modo a reduzir a distancia entre 0 cent ro de massa e 0 

seuquadril (Fig.1O-19a)? 

E passlvel re lacionar a for~a F a acelera~a.o 
angular a at raves da segunda lei de Newton para rota~Oes 
(tm = la). 

CAlculol: Quando os pes do seu ad"ersario deixam 0 ta
lame. pode"!os supor que apenas tres for~as amam sobr~ 
ele: a for~a F com a qual voce puxa 0 quimono, a for((a N 
que voce exerce sabre 0 seu adversaria no eixo de rota
~ao (esta forlf~ nao esta indicada na Fig. 10-19) e a fo r'ja 
gravi taciona l F, . Para usar a cqua'jao t,~. = la precisamos 
ca1cular os tres torques correspondentes. calculados para 0 
mesmo eixo de rotar;ao. 

De acordo com a Eq. 10-41 (t = rJ.F),o torq ue produ
zido pela for'ja F e igual a - dIF, onde d l eo bralfo de ala
vanea rJ.' eo sinal negativo indica que a rotalillo que este 
torque tende a cau~ar c no sentido_horario. 0 torque pro
duzido pe la forlia N e nulo. pais N e aplicada ao eixo de 
rota'jao e, portanto, tern bralio de alavanca 'J. = O. 

Para _ca1cular 0 torque produzido por F" podemos su
por que F, estu aplicada no centro de massa do adversario. 

Podemos usar a Eq. 10-48 para ca\cular T: 

T = -tAla = -+(2.5 kg)( - 4.8m/s2) 

= 6.0 N. (Resposta) 

Como se ria de se esperar, a ace leralfao a do bloco que cai e 
menor que g e a tensao T da corda ( :::: 6.0 N) e menor que 
a for9a gravitacional que age sobre 0 bloco (= mg = 11,8 
N). Vemos tambCm que a e T dependent da massa do disco, 
mas nao do seu raio. A tflulo de verificalfao, notamos que as 
expressaes obtidas se redU7.em a = - g c T = 0 para 0 caso 
de um disco de massa desprczivel (M = 0). Isso e razoavel; 
nesse caso, 0 bloco simplcsmente cai em queda livre. De 
acordo com a Eq. 10-22, a acetera'jao angular do disco e 

(Rcsposta) 
(l -4,8 m S2 

a= - = = -24rad/ s 2
. 

R 0,20 m 

Rr~~o de 
aJal"am:a do 

Centro r.cu I 
d~ "'aSS3 

lk..~o de 
ala,',ulca <1.1 

da ror(a 

.\ 

" 'F J, 
, )'" Bra~o dt' 

.1 " aJa\"a nca til do 
., -.1 ~t '\eU p UlG.l.O ,. 

(0) (0) 

FIG. 10·19 Urn golpe dejud6 (a ) executadocorretamcntc e (b) 
exccutado ;ncorrctarnente. 

Com 0 centro de massa no cixo de rota'jllo, F~ tern bra'jo 
de alavanca rJ. = 0 e. portanlo. 0 torque produzido por F, 
e zero. Assim,a t1nico 10r'Luc que age sabre 0 seu oponente 
e a produzido pela fOflia F, que voce aplica ao qui mono, e 
podemos escrever f,es = la na fonna 

- li IF = la. 

Nesse caso, temos: 

F= - Ia = --(15 kg . m2 )(-6.0 rad S 2 ) 

dt 0.30 m 

= 300 N. (Res posta) 

(b) Qual deve ser 0 m6dulo de F se seu oponente perma
nece em pe antes de voce lentar derruba-lo, de modo que 
F, tern urn bra~o de alavanca d2 = 0.12 m (Fig. 1O-19b)? 
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Como 0 bra~o d~ alavanca de F, Olio e mais 

zero, 0 torque produzido por F!( e agora igua\ a d2mg e e 
positivo, ja que 0 torque tende a raler 0 carpo do seu ad
versa rio girar no sentido ami-horMio. 

De acordo com 0 item (a), a primeiro termo do lado d ireito 
e igual a 300 N. Substituindo este e outros valores conheci
dOS.obtemos: 

Ciilculos: Nesse caso, a equa9no T, •• = let assume a forma 

F = 300 N + (0. 12 m)(80 kg)(9,8 m s ' ) 
0.30m 

= 613,6 N . 610 N. (Respasta) 

o que nos da 

fa d2 111g 
F=- - +--. 

([, d l 

Os resultados mostram que e preeiso razer muito mais 
fon;:a se voce nao inc\inar 0 corpo do seu lldversario para 
a frente. de modo a reduzir a distancia entre 0 centro de 
massa c 0 seu quadriL Os bons lutadores de judo con he
eem csta li~ao da fisiea. 
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Como foi visto no Capitulo 7. quando uma for9a Facelera urn corpo rfgldo de massa 
111 ao longo de urn eixa de coordcnadas, a for9a realiza urn trabalho W sobre 0 corpo. 
lsso significa que a cnergia cinctica do corpa (K = + 111\<' ") pode mudaL Suponha que 
esta seja a t1nica enc rgia do corpo que varia. Nessc caso. podemos relacionar a varia-
9ao ilK da energia einctica ao trabalho W atraves do teorema do trabalha e energia 
cinetiea (Eq. 7-10). cscrevendo 

IlK:; K _ K . = .1. m,,2 _ .1. 111,,2 = W (lcorema do lrabalhu e cnergla cmelica). (10-49) r ' 2 , I , 

Para urn movimento rest rita a urn eixo x, podemos calcular 0 trabalho usando a Eg. 
7-32. 

W:J " Fdx 
" 

(t rabalho. movimcnlO unidimcn~;onal). (10-50) 

Esta equa9ao se reduz a W = Fd quando Fe constante e 0 deslocamento do corpo 
e d. A taxa com a qual 0 trabalho e realizado C a patencia. que pode ser calculada 
usando com as Eq s. 7-43 e 7-48. 

dlV 
P = - = F" (pot':ncia. movimt:nto unldimt:nsionol). (10-51) 

dl 
Vamos considerar umn situa<;i"io analoga para TOta<;oes. Quando urn torque ace

lera um corpo rigido em torno de urn eixo fixo. 0 torque realiza um trabalho W sobre 
o corpo. Isso significa que a cnergia cinetiea rotacional do corpo (K = + 10/) pode 
mudar. Suponha que esta seja 11 tinica cnergia do corpo que varia. Nesse-caso. ainda 
podemos relaeionar a varia~ao IlK da cne rgia einetica ao trabalho W atraves do te
orerna do trabalho e energia cinetica. mas agora a energia cinetica e uma cnergia 
einetica rotacional: 

t;.K= K, - K , = t fw ~ -tIlt) : = w (leorcma do Irabalho t: cnergia cinetica). (l0-52) 

onde l eo mom ento de inercia do corpo em rela<;ao ao cixo fixo c Wi e WI sao, res
pectivamente, as vclocidades angularcs do eorpo antes c depois que 0 trabalho e 
realizado. 

Podemos tambCm calcular a trabalho executado em uma rota<;ao usando uma 
equa~ao analoga a Eq.1O-50. 

W= tit dO 
" 

(trabalho. rota~an em tomo de um eho tho), (10-53) 

onde reo torque rcsponsavel pela trabalha We 0, e Of sao. respectivamentc. as 
posic;oes angulares do corpo antes e depois da rotac;aa. Quando r e constante. a 
Eq.IO-53sereduza 
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(trabalho. torque oon~lanle). (10-54) 

Algumas Correspondencias entre os Movimentos de Transla~ao e Rotac;ao 

Transla,;;ao Pura (Dirc~1I0 Fixa) ROlilo;;ilo Pura (Eixo Fixo) 

Posio;;ao x Posio;;ao angular , 
Velocidadc v ,. dxhly Velocidadc angular w'" d(Jfdl 

Acelerao;;ao (I = dv/dl Acelcrao;;ao ungular a'" dwldt 

Massa m Momento de incrcia I 

Segunda lei de Newton F,a= ilia Segunda lei de NeWlon fres = fa 

Trabalho W = fFtlx Trabalha W = J rdO 

Energia cinctica K =1: mv 1 Encrgia cinctic3 K = 1:IWl 
Potencia (for,;;a constallte) P = Fv Potencia (torque constallte) P = rw 
Tcorcma do trabalho e IV = ilK Tcorcma do tTabalho e IV = :lK 

encrgia cincl ica encrgia cinetica 

A taxa com a qual 0 traba lho e realizado e a potencia.que pode ser ca1culada usando 
uma equa~ao equiva lente a Eq. 10-51. 

dlV 
P = - = rw 

dr 
(pot~ncia. rotm~Ao em lorno de um eixo flXo). (10-55) 

A Tabela 10-3 mostra as equa(foes que deserevem a rOla(fUO de um eorpo rfgido em 
torno de um eixo fixo e as equa~oes correspondentcs para movimentos de transla
(fao. 

Demonstrafiio das Eqs. 10-52 a 10-55 

Vamos considerar novamenle a Si lUa(f30 da Fig.lO-17.na qua l uma for~a F fal girar 
urn corpo rigido composlo por uma panicula de massa m presa na extremidade de 
um a barra de rnassa desprelfveJ. Durante a rotCl(faO, a for~a F realiza trabalho sabre 
a corpo. Vamos supor que a (mica energia do carpa que varia e a energia cinetica. 
Nessc caso. podemos apl icar 0 tcorcma do Irabalho e energia cinCtica da Eq.10·49: 

11K = K1 - K. = IV (10-56) 

Usando a rela(fao K = t m,, 2 C a Eq. 10-18 (v = wr), podcmos cscrever a Eq. 10-56 na 
fo rma 

IlK = t mr l w } - t mr l w; = w. (la-57) 

Dc acordo com a Eq. 10-33. 0 momento de inercia deste corpo e I = m~. 
Substiluindo esle va lor na Eq. 1O-57,obtemos 

IlK= t lw~-t lw ; = W. 

que e a Eg. 10-52. Deduzimos esta equa~ao para um corpo rrgido particular. mas cIa 
vale para qualquer earpo rigido em rOla~ao em torno de um eixo fixo. 

Vamos agora rclacionar 0 trabalho w reaJizado sobre a corpo da Fig. 10-17 
ao torque r exercido sabre 0 corpo pe la for~a F. Quando a panfcula se des loca de 
uma distancia ds ao longo da Irajel6ria circular. ape nas a componente langencial 
F, da for~a acelera a pan k ula ao longo da Irajct6ria. Assim. apenas F, realiza Ira
balho sabre a partfcula. Esse tra balho d\V pode ser escrito como F, ds. Entrelanto, 
podemos substituir ds por r dO, onde dO eo angulo descrito pela partfeu!a. Tcmos, 
port an to. 

dW = F,rdO. (10-58) 
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De acordo com a Eq. 10-40.0 produto F,r e igual ao torque r.de modo que podcmos 
escrever a Eq. 10-58 na forma 

dW = rdO. (10-59) 

o trabalho realizado em urn deslocamen to angular finito de tJ; para e,e portanto 

W = r', t d8. 
J., 

que e a Eq. 10-53. Ela vale para qualquer carpo rfgido em rO la~iio em torno de urn 
eixo fixo. A Eg. 10-54 e uma conscqiH!ncia direta da Eq. 10-53. 

Podemos calcular a potencia P desenvolvida par urn corpo em urn movim cnto 
de rotat;:i'io a partir da Eq. 10-59: 

dW dO 
PO -= T- = rw. 

dt de 
que e a Eq. 10-55. 

Exemplo 11.111 

Suponha que 0 disco do Excmplo 10-9 e da Fig. 10-18 parte 
do repouso no instante e = O. Qual e a energia cinetica de 
rotaIYiio K no insta nte t = 2.5 s? 

Podemos calcular K usando a Eq. 10-34 
(K = + 1m2

). Ja sabcmos que K = t MR2, mas ainda nao co
nhecemos 0 valor de w no instante I = 2.5 s. Como, porem. 
a acelera'Yao angular a tern 0 valor constante de -24 radl 
S2. podemos aplicar as equa'YOes para aceJera'Yao angular 
constante na Tabcla ID-l. 

C~'culo.: Como estamos interessados em dcterminClr we 
conhece mos a e % (= 0). usamos a Eq. 10-12: 

w = "-'0 + al = 0+ at = al. 

Fazendo W = ate 1=+ MR 2 na Eq. 10-34.obtemos 

K=t/w2 =t<t MR2)(at) l = ±M(Rat) 2 

o i(2.5 kg)[(0.20 m)( -24 md/s' )(2.5 s)l' 

090 1. (Resposta) 

Tambem podcmos obter essa resposta cal
culando a energia cinetica do disco a partir do trabalho reCl
lizado sobre 0 disco. 

Exemplo I'elf) 
Vma chamine ciHndrica comefJa a tom bar quando sua base 
e danificada. Tratc a chamine como uma barra fi na da com
primcmo L = 55,0 m (Fig. 10-200). Qual e sua velocidadc 
angular w no installte em que faz urn angulo e = 35,()<' com 
a ve nital? 

(1) Durante a rota'Yao, a energia mecanica 
(soma da encrgia cinetica de rotafJao K com a energia po-

C~lcu'o,: Primeiro. relacionamos a varia~ilo da cne rgia 
cinc tica do disco ao traba lho total HI realizado sabre 0 
disco. usando 0 teorema do trabalho e energia cioe tica 
(K, - Ki = \V). Substituindo K, por K e K, par 0, obtemos 

K ~ K, + WoO+ W ~ IV. (10-60) 

Em seguida, precisamos calcular 0 trabalho W. Podemos 
re lacionar HI aos torques que atuam sabre 0 disco usando 
a Eq. 10-53 ou a 10-54.0 dnico torque que produz ace~ra
'Yao angular e realiza trabalho e 0 torque devido a for~a T da 
corda sabre 0 disco. De acordo com 0 Exemplo 10-9.este tor
que e igual a - TR. Como a e constante. estc torque tambem 
e constante.Assim, podemos usar a Eq. 10-54 para escrever 

(1O-6l) 

Como a e constante. podemos usar a Eq.IO-13 para calcu
Jar Or - e,. Com Wi = 0, temos: 

0,- 8, = w,t + +at2 "" 0 + +at2 = +ar2. 

Podemos substituir este valor na Eq. 10-61 e substituir a 
resultado oa Eq. 10-60. Com T = 6,0 N e a = - 24 rad/s2 

(de acordo com 0 Exe mplo 10-9) . temos: 

K = W= - TR(e,- e.) = -TR(tar2)= -tTRaf2 

o t(6.0 N)(0.20 m)( - 24 md/s')(2.5 s)' 

090 1. 

FIG.10-20 (a ) Uma 
chamine cilindrica. (b) 
A altura do centro de 
massn e determinada 
com 0 auxflio de urn 
trihngulo retftngulo. 

r 
L 

(.) 

(Resposta) 

y 

01 

(b) 
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tendal gravitacion,,1 U) niio varia. (2) A e ne rgia cinetica de 
rotarrao c dada pela Eq. 10-34 (K = + /0/). 

Conserva~'iio da energia medinica: Na queda da cha
mine. a energia potencial gravitacional U e progressiva
men te convert ida em energia dnetica de rotar;ao K. mas a 
cnergia total nao varia. Podcmos expressllT eslc falo alra
ves da equar;ao 

K f + VI = Ki + V" (10-62) 

Energia cinetica d. rota~ao: A cncrgi a CitH;;tica de rota
r;ao K e inicialmente zero. mas seu valor em instantes pos
tCfiores (= + /( 2

) dcpende do momento de inereia I. Dc 
acorda com a Tube!a 2, no caso de urna barra fina gira ndo 
em lorno do cenlro de massa (ou seja. em lorna do centro). 
1c/ol = t mLl.onde III e a massa da barra e L e ocompri
mento da barra. No nossa caso, a chamine gira em torno 
de uma das extrcmidades. que fica a uma distancia Ll2 do 
centro de massa. De acordo com 0 teorema dos eixos para· 
lelos. temos: 

I = -l~ mt+m (~r =i- mL2. (10--63) 

Substituindo este valor na equa~ao K = ~ _ IW 2. obtemos 

( 10-64) 

Exemplo II.IE' 
Na garra desproporciona lmente grande de um camarao
dc-estalo.o dactilo (parte m6vel da gu rTa) e puxado pura 
longe do prop6dio (parte estaciomiria da garra) por urn 
musculo que c co locado gradualmel1le sob tensao (Fig. 
10-21).A energia armazenada no muscu lo au menta a me
dida que a tensao aumcnta. A brusca libera~ao do dac
tilo permite que ele gire em torno de um eixa e se cheque 
com 0 prop6dio ap6s um inte rvalo de tem po!u de apenas 
290 J1s. Em particular. a ccrela do dactilo pe netra em um a 
cavidade do prop6dio. fazendo com que a agua seja ex
pulsa tao depressa da cavidade que sofre cavirar;iio. Em 
autras palavras. formam -se bolhas dc vapor d'agua. Essas 
bolhas crescem rapidamente e depois murcham. cmitindo 
ondas sono ras de grande intensidade. A combinar;ao de 
ondas sonoras emitidas por muitas bulhas pode atordoar 
as presas do camarao. 

A velocidadc maxima de rotar;ao do dactilo. w, e da or
dem de 2 x IcY rad/s, e se u momenlO dc ine rcia 1 e aproxi
madamenre 3 x 10 11 kg· m2. Qual e a taxa media de tran s
ferl!ncia de energia do musculo para a rO\a~aa'! ~ 

(1) A energia cinetica de rOla~ao e dada 
pela Eq. 10..34 (K '" t Iw 2

). (2) A potencia media e dada 
pcla Eq. 8-40 (P m~d = tJ.£/!!I). 

Energia potencial: A energia potencial U (= mgy) de
pende da altura de cada segmcnto da cham inc. Entretunto, 
podemos ca1cu lar U supondo que toda a massa esu'i con
ccn trada no ccntro de massa da chamine. que sc encontra 
inicialmentc na altura Lf2. Assim, a energia potencial ini
cial e 

Vj = tmgL. (10-65) 

Quando a chamine lamba de urn ,i ngula 8. a Fig. 10-20h 
mostra que 0 centro de massa esta a uma altura igua l a t L. 
A energia potencial nesse instante e 

Uf = t mgL cos O. (10-66) 

Ve/ocidade angular: Substituindo as Eqs. 10-66. 10-65 e 
10-64 na Eq. 10-62, fazendo Ki = 0 e explicitando w. able
mos 

, , 
13g(1 8) li 3(9.8m s )(1 3500) "'=\1- -cos =,: -cos , 
I L ,55.0m 

= 0.311 rad/s. ( Resposta) 

Comentarios: Como a parte de baixo da chamine tcnde a gi
rar mais deprcssa que a parte de cima, e provavel que a cha
mine se quebrc cm duas partes durante a queda, com a parte 
de cima ficando para tras em re la~ao a parte de baixo. ~ 

FIG. 10-Z1 A garra 
desproporcionalmente grande de 
urn camarao·dc-cst:ll0. 0 daclilo 
e puxado para longe do prop6dio 
e depois libcrado bruscamenle. 
fa7.endo com que a cerda penetre na 
cavidade. 

Cidcu/os: Quando a velocidade angular atinge 0 valor ma
ximo. a energia de rota~ao C 

K =t 1w2= t (3x \O-ll kg· m2)(2x l()-lrad/s)2 

=6xlO s J. 

A potencia media c dada por 

1'1£ 6 x lO.s J 
P mtd =0 -~-{ = 02"90"x-""1 O;::~:;-s 

= 0.2 W. (Rcsposta) 

Esta potencia excede em muito a patencia que 
qualquer musculo do cama ri'io c ca paz de desenvolver. 
Entreta nto,o que 0 camarao faz e usar a dactilo para dis· 
tender urn mt1sculo como se fosse uma mola. de modo a 
aumentar gradual mente a ten sao c a energia armaze· 
nada (a pot encia desenvolvida durante esse estagio po· 



de ser rclali vamenle pequena). Dcpois que a energia 
armazenada alinge urn valor sufieicnlemenle e\evado. 0 
daclilo C libc rado e 0 musculo que faz 0 papel de mala 
se conlrni rapidamenle (a palencia nesse eSlagio e muito 

REVISAO E RESUMO 

Posisao Angular Para descrevcr 11 rotn~ao de urn corpo ri
gido em torno de urn eixo fixo. charnlldo eixo de rota~do . supo
mos que uma rda de referenda est<'i fixa no corpo. perpendicu
lar ao eixo e girando com 0 corpo. ~lcdimos a posiltiio angular 
IJ dessa linhll em rclaltao a uma dire~i\o Ilxa. Quando fJ e medido 
em radianos. 

()=~ (iingulu cm radial1o~). (10-1) , 
onde s e 0 eomprimenlO de urn areo de eireunfer€neia de raio r e 
angulo 6. A rela~i\o entre urn angulo em radianos. urn angulo em 
re,olu~30e urn angulo em graus c a seguinle: 

1 rev = 360" = 21Trad. (10-2) 

Deslocamento Angular Urn corpo que gira em lomo de urn 
eixo de rOlaljao. rnudando de posi~ao angular de IJI para 62• sofre 
urn deslocllmcnfo angular 

(lO-4) 

onde t:,,6 e positivo para rolaljOeS no sen lido anti·horario e nega
tivo para rotaljoes no sentido hon'lrio. 

Velocidade Angular Se urn corpo sorre urn deslocarnento 
angul1lf t:,,6em urn in tervalo de tempo 1lI. sua "elocKiade angular 
medill Wmbje 

(10-5) 

A , 'clocidudc angular (instantanell ) w do corpo e 
de 

W= -. 
,/< 

( 10-6) 

Tanto W~J como wS<lo "c lores.. cuja orienla~iio c dada pela regra 
dll mHO direita da Fig. 1()"6. 0 rn6dulo da \eloddade angular do 
corpo e a "clocidade angular escalar. 

Acelerasao Angular Se a velocidade angular de urn corpo 
varia de WI para ~ em urn intervalo de tempo t:.J = 1,- - II. a ace· 
lera\,iio IIngular media "mt<! do corpo e 

wj - w, 6w 
a mk[=---= - . 

t1 - II AI 

A a~lera~iio angular (insfanfanea) a do corpo e 
'/00 a= - . 
,/< 

TanlO"mloJ como a sao \'etores. 

( 10-7) 

(10-8) 

Equasoes Cinematicas para Acelerasao Angular 
Constant. A acelerat;iio all/iulur COl/Hallie (a = con~lante) C 
um caso especial importante de movimcnto de rotar,;ao. As equa
!loes cinem:i li cit~ apropriadas. que aparcccm na Tabela 10-1. sao 

Revisao e Resumo .. 

alta). MuiloS outros anima is fazem usa desse recurso de 
armazenar ene rgi a lenlamcnte e libera-Ia de uma s6 vel. 
scja para conseguir urn almo~o. seja para nao servir de aI
m~o. 

w= It\)+ al. 

8 - 8Q = /l'ol+1at~. 

w2 =wJ+ 2a(O-9o). 

(}-(}u = ~(WQ +W)I. 

(}-(}~ =wl -1at2. 

(10-12) 

(10-13) 

(10-14) 

(la-IS) 

( 10-16) 

Relasoes entre Variaveis Lineares e Angulares Urn 
ponlO de um corpo rigido em rolailiio. a uma di.~I(I"da perpendi
ell"lr r do cixo de rotar,;ao. descrc\c uma circunferencia de ru io 
r. Se 0 corpo gira de urn angulo O. 0 ponlO descreve um areo de 
cfreulo de cornprimenlo s dado por 

. \ = (Jr 

onde 6cst<'i em radianos. 

(iingulo em radianOll) . (10-17) 

A vclocidade linear v do ponto e tangente ~ circunfercncia; a 
vclocidade esca lar linear )) do ponto e dada por 

)) = (<If (:illgulocm rndiilnus). (1O. 1R) 

o nde we a velocidade angular escalar (em radianos por segundo) 
do corpo. 

A aceleraljao linear Ii do pon lO lem uma componente l(lfI

gellcia/ e uma componente 'allial. A componcnte tangencial e 
a, = ar (llngulo em radianO'i) . (10-22) 

onde a e 0 m6dulo da aeciCralj30 angular (em radianos por se· 
gundo ao quadrado) do corpo.A componente radial dc ii e 

" U, = _ =w ', (angu)o em radianos). (10-23) , 
No caso do movimento ci rcular uniforme. 0 pcriodo T do 

movimenlo do ponto c do corpo e 
T", 21Tr = 21l' 

, W 
(:ingulo em radianos). ( 10-19.10-20) 

Energia Cinetka de Rotaljao e Momento de Inercia A 
cnergia cinelica K de urn corpo rfgido em rolaljao em lorno de 
urn cixo fi xe e dada por 

(angulo.:m radiHnos). 

ond~ l eo llI()lIlcnfo de inercia du corpo. defin ido por 

1= 2 m,r,l 

para urn siSlema de particulas discrcta~ e por 

(10-34) 

(10-33) 

(10-35) 

para urn corpo corn uma distribui~.io continua de massa. Nessas 
express6es, r c r, representam distancias pcrpcndiculares ao eixo 
de rotar,;l'Io. 

Teorema dos Eixos Paralelos 0 lI!orema clos eixos pam· 
fe/os relaciona 0 momcnto de in ercia , de urn corpo em torno de 
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qualquer eixo aD momenta de inercia do mesma corpo em torna 
de urn eixo paralelo ao primeiro passando pelo centro de massa: 

(10-36) 

oode II ~ 11 distlincia perpendicular entre os dais eixos. 

Torque Torque 6 uma a~ao de girar ou de torcer um c_orpo ~m 
lorna de urn eixo de rota~ao. produzida por uma fOflta F. Se F e 
exercida em urn ponto dado relo vetor posi<;ao r em relar;ao ao 
eixo.o m6dulo desse torque e 

(10-40, 10-41.10-39) 

oode Fre a componente de F perpendicular are </.>60 angulo en
tre reF. A grandeza,.L e a distancia perpendicular entre 0 eixo 
de rota~ao e a Teta que coi.ncide com 0 velor F. Esta Teta e cha
mac!a de linha de a~ao de F. e 'J. e chamada de bra~o de alavanca 
de F. Da mesma forma, re 0 bra<;o de alavanca de Fr. 

A unidade de torque do Sl e 0 newton-metro (N . m). 0 tor
que 1 e positivo se tende a girar urn corpo inicialmente em re
pouso no sentido anti-horario e negativo se tende a girar 0 corpo 
no sentido horario. 

PERGUNTAS 

, A Fig. 10-22 t urn grMICO da velocidade angular em fun!j:ao 
do tempo para urn disco que 
gira como urn carrossel. Para urn 
ponlO na borda do disco. ordene 
os instantes a. b, c e d de acordo 
com 0 m6dulo (a) da acelera!j:ao 
tangencial e (b) da ace1era!j:ao ra
diaL do maior para 0 menor. 

w 

V--r--\ 
, b d 

FIG. 10-22 Pergunta 1. 

2 A Fig.10-23b e urn grafico da posi'Yao angular do disco da Fig. 
10-23a.A velocidade angular do disco c positiva. negativa ou nula 
em (a) t = 1 s,(b) t = 2s.e (c) t = 3 s? (d) A aec\era'Yao angular e 
positiva ou negativa? 

! Eixo de roewao 
e (rad) 

- --j-+---Oc, -!3\-- I(s) 

(~ ( ~ 

FIG. 10-23 Pergunta 2. 

3 A Fig. 10-24 mostra uma placa melalica 
uniforme quc era quadrada antes que 25% 
de sua area fossem corlados. Tres ponlos es
tao indicados por lctras. Ordenc-os de acordo 
com 0 valor do momenlO de inercia da placa 
em re1a!j:iio a urn eixo perpendicular a placa 
passando por esses pontos, come!j:ando pelo 
maior. 

, ",,,.,,--, 

FIG. 10-24 
Pergunta 3. 

4 A Fig. 10-25 mOSlra gnificos da posi!j:ao angular (J em fun!j:ao 
do tempo t para tres casos nos quais urn disco gira como um car-

Segunda Lei de Newton para Rota~oes A segunda lei 
de Newton para rota~6es e 

If"" = fo:, (10-45) 

onde 'frO"> C 0 torque resultanlc que age sobre a part{cula ou corpo 
rigido,l e 0 momento de inercia da particula ou do corpo em tomo 
do eixo de rota~iio e 0: 6 a acelera'Yao angular em torno doeixo. 

Trabalho e Energia Cinetica de Rota~o As equa'Y0es 
usadas para calcular Irabalho e polencia para movimcntos de ro
ta~o sao anaJogas as usadas para movimentos de transla!j:ao: 

, 
j " W = 1 de 
" 

dW 
P= - - =IW. 

d, 
Quando 'fC constante, a Eq.1O-53 se reduz a 

(10-53) 

(10-55) 

( 10-54) 

A forma do teorema do trabalho e energia usada para corpos em 
rota'Yao e a seguinte: 

ilK = K, - K j = -tlw;- -t lwl2 = W. (10-52) 

rossel. Em cada caso, a sentido de e 

_9(10 

rota!j:iio muda em uma certa posi
!j:ao angular Om. (a) Pam cada caso, 
determine se Om corresponde a 
uma rota'Yao no sentido honirio ou 
anti-horario em rcla!j:iio a posittao 
0 = 0 ou se Om = O. Para cada caso, 
determine (b) se ).' C zero antes, de
pois ou no instantet = Oe(c)sco: 
e positiva. negativa ou nula. FIG. 10-25 Pergunta 4. 

5 A Fig. 10-26a e uma vista superior de uma barm horizontal 
que pode girar; duas for!j:as horizol!tais atuam sobrc a barra. mas 
cia esta pamda. Se 0 angulo entre F2 e a barra c reduzido a partir 
dc 90", F2 deve aumentar, diminuir ou pcrmanecer a mesma para 
que a barra continue parada? 

6 A Fig. 10-26b mostra uma vista superior de uma barm hori
zontal que gila e'!1 IOrno ~e urn eixo sob a a~ao de duas for~as 
horizontais, r; e F1, com Fl fazendo urn lingulo <p com a barra. 
Ordene os seguintes va!ores de <p de acordo com 0 m6dulo da 
acelera'Yao angular da barra, do maior para 0 menor: 90", 7r1' e 
110". 

P , Eixo de 1\ Eixo de F; 
rot.a~a" r01"~ a,, , 

F, 
1'1 I" 

FIG. 10-26 Perguntas 5 e 6. 

7 Na Fig. 10-27, duas for!j:as, i; e F
2

, agem sobre urn disco que 
gira em torno do centro como urn carrossel. As for!j:as man tern os 
iingulos indicados durante a rota'Yao, que ocorre no sentido anti
horario e com velocidade angular constante. Precisamos diminuir 



o angulo 8 de f:; scm mudar 0 m6-
dulo de f:;. (a) Pam manter a velo
cidade angular constante. dcvemos 
aumentar. diminuir ou manter cons
tante 0 m6dulo de Fz? (b) A fon.a f:; 
tcnde a girar 0 disco no senlido ho
~ario ou anti-horario? (c) E a for~ 
Fz? 

8 Na viSla superior da Fig. 10-28. 
cinco fon.as de mesmo m6dulo 
agcm sabre urn estranho carrossc\; 
ele e urn quadmdo que pede gi-
rar em torno do ponto P.o ponto 
medio de urn dos lados. Ordene as 
for~as de aCOTdo com os torques 
que elas produzem em rela~ao ao 
ponto I'. do maior para 0 mcnor. 

" 
FtG. 10-27 Pergunta 7. 

p 

F • 

,; 

9 Uma for~a e aplicada a borda 
de urn disco que pode girar como FIG. 10-28 Pergunta 8. 
urn carrossel, fazendo mudar sua vclocidade angular. As vcloci
dades angulaTes inicial e final , Tespcctivamcnle. para quatro situ
ac;6es, silo as seguintes: (a) -2 radls. 5 radls; (h) 2 rad/s, 5 rad/s; (c) 
- 2 rad/s. - 5 rad/s;e (d) 2 rad/s, -5 rad/s. Ordene as situa'rOcs de 

PROBLEMAS 

• - ... a numero de pootot indica 0 grau de difoculdade do ~em;J 

Problemas _ 

acordo com 0 trabalho realizado pelo torque aplicado pela for~, 
do maior para 0 menOT. 

10 A Fig. 10-29 mosua tres discos planas (de raias igunis) que 
podem girar em tomo do centro como carrosseis. Cada disco e 
composta dos mesmos dais materiais. urn mais denso que 0 outro 
(ou seja, com uma massa maior por unidade de volume). Nos dis
cos 1 e 3 0 material mais denso forma a metade externa da area 
do disco. No disco 2 e le forma a metade interna da area do disco. 
For'ras de mesmo m6dulo sao aplicadas tangencialmente aos dis
cos. na borda ou na interface dos dois materiais. como na figura . 
Ordene os discos de acordo (a) com 0 torque em rela'rilO ao cen
tro do disco. (b) 0 momento de inercia em rela'rao ao centro e (c) 
a acelera 'r3o angular do disco. em ordem decrescente. 

F 

.\Iais dell.V! 

Disco t 

o 
Mello~ denso 

OiK02 

F 

FIG. 10-29 Pergunta 10. 

Mais den."O 

Dis(:O 3 

F 

~ I nform;J~Oes ~dicioo8'S disponive,s em 0 Cireo V""dor d.1 FI,i". de Jearl WalKer. Rio d, Janeiro: LTC. 2008. 

S.~io 1().2 As Variaveis da Rota~ao 
.1 Urn born lan~ador de beisebol pode arremessar uma bola a 
85 miIh com uma rota'r30 de 18(X) rev/min. Quantas revolu¢es a 
bola realiza ate chegar i\ ba.~ principal? Para simplificar,suponha 
que a trajet6ria de 60 pes e percorrida em linha reta. 

.2 Qual e a velocidade angular (a) do ponleiro dos segundos. 
(b) do ponteiro dos minulOS e (e) do ponleiro das horas de urn 
re16gio anal6gieo? Dc as respostas em radianos por segundo. 

"3 Urn mergulhador realiza 2,5 giros ao saltar de uma plata
forma de 10 metros. Supondo que a velocidade vertical inicial 
seja nula.determine a velocidade angular media do mergulhador. 

··4 A posi~o angular de urn ponto da borda de uma rada e dada 
por {J = 4.01 - 3.0rl + tJ. onde e esta em radiones C I em segundO$. 
Quais sao as velocidades angulares em (a) t '" 2.0 s e (b) I = 4.0 s? 
(e) Qual e a acelera'r30 angular media no intervalo de tempo que 
comc~ em I = 2.0 s e termina em I = 4,0 s? Qual c a ace!crali!1io 
angular instantanea (d) no infcioe (e) no tim desse intcrvalo? 

"S Quando se deixa cair uma fatia de pao com manteiga de 
urna mesa, a fatia adquire urn movimenlO de rOla'r3o. Se a dist,in
cia da mesa ao ehllo e de 76 em e para rota~Oes mcnores que Ire
volu'rao.detcrmine (a) a menor e (b) a maior velocidade angular 
para a qual a fatia cai com a manteiga para baixo. ~ 

"6 A posi~o angular de urn ponto em uma roda e dada por 
() = 2,0 + 4,CJt2 + 2.0cJ. onde e esta em radianos e I em segundO$. 
Em t = O.q uais silo (a) a posi~ao angular do ponto e (b) sua velo
cidade angular? (c) Qual e a velocidade angular em t = 4,0 s? (d) 
Calcule a ace1era~1io angular em I = 2.0s. (e) A acelcra~o angu
lar da rOOa e constante'! 

••• 7 A fOOa da Rg. lQ.30 tern 
oito raias de 30 em igualmente 
cspa~ados. esta montada em urn 
eixo tixo e gira a 2.5 revls. Voce 
deseja atirar uma flecha de 20 cm 
de comprimento parale!amcnte ao 
eixo da roda scm atingir um dos 
raios. Suponha que a fiecha c os FIG. 10-30 Problema 7. 
raias sao muito fmos. (a) Qual e a 
menor velocidade que a flecha deve leT? (b) 0 ponto entre 0 eixo 
e a borda da roda por onde a flecha passa faz alguma diferen~a? 
Casa a resposta seja afirmativ3. para que ponto voct deve mirar? 

···8 A acelcra'rao angular de uma rOOa e a = 6.0r' - 4,Orl,com 
a em radianos por segundo ao quadrado e I em segundos. No ins
tanle I = 0 a roda tern uma velocidadc angular de +2,0 radls e 
uma posi~ao angular de +1,0 rad. Escreva expressOes (3) para a 
velocidade angular (em radls) e (b) para a posi~llo angular (em 
rad) em fu nli!ao do tempo (cm s). 

$.~io 1 0-4 Rota~ao eom Acelera~ao Angular Constante 
.9 Urn disco. inicialmente girando a 120 rad/s, t freado com 
uma acelera~1io angular constanle de m6dulo 4.0 rad/s2• (a) 
Qu(tnto tempo 0 diseo leva para parar? (b) Qual e 0 angulo tolal 
dcscrito pclodisco dUrante esse tempo? 

.10 A vclocidadc angular do motor de urn aulom6vel e aumen
tada a uma taxa constante de 1200 rev/min para 3000 rev/min ern 
12 s. (a) Oual e a acelera'r3o angular em revolu¢cs por minuto 
ao quadrado? (b) Quanta~ revoluli!Oes 0 motor executa nesse in
tervalodel2s? 
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-11 Urn tambor ginl em torno de sell cixo central com uma ve
locidade angular de 12.60 rad/s. Se 0 tambor c frcado a uma taxa 
constante de -'.20 radls~. (a) quanto tempo Je\3 para parar? (b) 
Qual e 0 angulo tOlal descrito pelo tambor ate parar? 

-12 Partindo do rcpouso, om disco giTa em torno do seo eixo 
ce ntral com acc1cra~ao angular constante. Em 5,0 s clc gira 25 
rad. Durante esse tempo. quais slio os m6dulos (a) da acelera~ilo 
angular e (b) da vclocidade angular media,! (e) Qual e a \'cloci· 
dade angular inslanlanca do dic;co ao final dos 5,0 s? (d) Com a 
acelcnu;:ao angular mantida. que angulo adicionlll 0 disco ir6 dc~
Cfever nos 5.0 s seguintes? 

··13 Uma roda tem uma acelerar;il.o llngular constante de 3,0 radl 
Sl, Durante um ccno intervalo de 4.0 s ela dcscre\'e urn fingulo de 
120 rad. Supondo que aroda paniu do repouso. por quanto tempo 
cia ja estava em muvimento no inicio des~ intcrvalo de 4.0 s? 

"14 Urn ca rrossel gira a partir do rcpouso com uma acelera· 
~a.o angular de 1.50 rad/s2, Quanto tcmpo leva para executar (a) 
n~ primeiras 2.00 re\"0Iu~6es e (b) as 2.00 revolu~t'k!s seguintes? 

"15 Em 1= O. uma roda tern uma vclocidade angular de 4.7 
radls. uma acelcra"ao angular con~tante de -0.25 rad/s2 e uma 
rcta de referenda em 00 "'" O. (a) Qual e 0 maior Angulo 0ml. des· 
crito pcla Teta de rder~ncia no scntido positivo'! Quais sao (b) 
o primeiro c (e) 0 segundo inSlante no qual a reta de refcrenda 
passa pelo !ingulo 8 = 8mJ2? Em que (d) instantc negativo e (e) 
instante posilivo a rela de refe rencia passa pclo Angulo 8 = - lOS 
rad? (f) Fa"a urn grMico de Oem fum;:ao de / e indique as respos· 
las dos ltens (a) a (e) no gralico. 

"16 Urn disco gi ra em lorno de seu eixo central partindo do 
rcpouso com ncclera"ao angular constante. Em urn certo inSlante 
ele esla girando a 10 rev/s: ap6s 60 re\'olu,,6cs. sua velocidade an· 
gular e de 15 rcv/s. Calcule (a) a acclera"ao angular, (b) a tempo 
necessaria para completar as 60 rcvolult0es, (c) 0 tempo nceess:l
rio para atingir a \'clocidade angular de 10 rev/s e (d) 0 numero 
de revolur.;6c~ desde 0 repouso ale 0 instanlC em que 0 disco 
alinge a \'elocidadc lmgular de 10 rev/s. 

--17 L'ma roda e1(ecuta.w rcvolur.;oes quando dcsllcelera a par
lir de uma "elocidade angular de 1.5 rad/s at~ parar. (a) Supondo 
que a aeelcra"Ao angular l! con~tante. determine 0 inlervalo de 
lempo em que LSSO ocorre. (0) Qual e a acclcn'l"~o angular da 
roda: (c) QuanlO tempo e necc~~iirio para que aroda complele 
as 20 pnmeiras rc\"olu,,6es: 

"~io 10-5 Relacionando as Variaveis Lineares e Angulares 
-18 Urn disco de vinil fundona girando em torno de scu cixo de 
mexlo quc urn suleo. aproximadamente circular. dcsliza soh uma 
agulha que fica na eXlremidade de urn bra"o mecAnico. Salicncias 
do suleo passam pela agulha e a fazem oscilar. 0 cquipamenlo 
con\erte essas oscilllr.;6es em sinais cletricus. que sao amplirtca
dos e transformados em sons. Suponha que urn disco de vinil gira 
a 33 113 rev/min, quc 0 suleo que esta scndo tacado esteja a urna 
distfincia dc 10.0 cm do centro do disco e que a di~lancia media 
entre as sal i~ndas do suleo scja 1.75 mm. A que laxa (em toques 
por segundo) as sal i~ncias atLllgcm a agulha? 

-19 Entre 1911 e 1990 0 aha da torre inclinada de Pisa, [t:l li a. 
se deslocou para 0 suI a uma laxa media de 1.2 mm/ano. A torre 
tcm 55 m de ahura. Em radianos por segundo,qual e 11 velocidade 
angular media do al lo da torre em rela"ao a base? ~ 

-20 Urn astronauta estti sendo leslado em uma eentrifuga. A 
ccntrifuga tern urn raio de 10 m c. ao partir. gi ra de acordo com 
1\ cquar.;ao 0 = O,30r. onde / est li cm scgundos e 0 em radi anos. 
Quando I = 5.0 s. quais sao os m6dulos (a) da vctocidade angu· 

lar. (b) da vclocidade linear. (c) da acelerar.;ilo tangenciaJ c (d) da 
ace\erar.;,'io radial do astronauta? 

-21 Uma roda com urn difimetro de 1.20 m csla girando com 
uma "elocidade angular de 200 rev/min. (a) Qual e a \clocidade 
angular da roda em rad/5? (h) Qual e a \elacidade linear de urn 
ponto na borda da roda? (c) Que acelera\fio angular constante 
(em revolu"oes por minulO ao quadrado) aumenta a velocidade 
angular da rexla para 1000 rev/min em 60.0 s? (d) Quantai> revo· 
lu¢es a roda executa nessc~ 60,0 s? A \ c1oc;dade do aviao epa· 
ralela ao eixo de rota"ao da helicc. 
-22 Se a helice de urn avifio gira a 2(XXl rev/min quando 0 aviao 
voa com uma velocidadc: de 4SO kmlh em rela'Jiio ao solo, qual c a 
\'elocidade cscalar linear de urn ponto na ponta da helice, a 1.5 m de 
distancia do e;xo. em rcla"lIo (a) ao piloto e (b) a urn observador no 
solo? A \"e locidadedo aviao C pilralela ao clxo de rotar,;ao da helice. 

-23 Quai~ sao os m6dulo~ (a) da velocidade angular. (0) da 
acc\cra"ao radial c (c) da ace1crao;;fio tangencial de uma navc es
pacial que fllz uma curva circular com 3220 km de raio a uma vc
locidade de 29000 km/h? 

-24 Urn objcto gi ra em torno de urn eixo fixo. e a posi".io an
gular dc uma reta de referencia sobre 0 ohjelo C dada por 0 = 
OAOt,2'.onde 0 c~t;\ em radianos e I em segundo~. Consldcrc urn 
ponto do objeto que est~1 a 4.0 cm do cixo de rotar.;ao. Em I = O. 
quais sao os m6dulos (a) da componente tangencial e (b) dn com
JXmentc radial da acelcra".io do ponto'! 
-·25 Urn disco, com urn ra;o de 0.25 m. deve girar como urn car
rossel de urn angulo de 800 rad. partindo do repouso, ganhando 
velocidade angular a uma taxa constante al nos primeiros 400 rad 
cern seguida pcrdendo \'elocidade angular a uma taxa constante 
- a L' ate ficar novamenle em repouso. 0 m6dulo da acelera"fio 
ccnt ripela de qualquer parlc do dis.co nao deve exceder 400 mlsl. 
(a) Qual C 0 menor tcmpo necessario para a rOla"ao? (b) Qual e 
o vaJor corrcspondente de al'! 

"26 Vma roda de urn giro~c6pio com 2,83 cm de raio e aee
lerada a partir do repouso a 1-1-.2 radls! ate que sua velocidade 
angular atinja 2760 rev/min. (a) Qual e a lIcelerar.;ao tangencial 
de um ponlo na borda da rexla durante este processo de acelera
'Jao angular? (b) Qual e a acclera"ao radial dc~te ponto quando a 
roda esla girando na vclocidade maxima ? (c) Qual e a dislftncia 
percorrida por urn ponto da borda da rodu durante este processo 
de ace1cra"lio angular? 

"27 Urn metodo tradicional para medir a \'c1ocidade da luz 
utiliza uma roda dcnlada girat6ria. Urn fe ixe de IUL passa pdo 
espar.;o entre dois dentes situ ados na borda da roda. como na 
Fig. 10·J 1. viaja ate urn espelho distanle e chega de volta 11 roda 

hnnino.a 

de 1117 

Rod, 
d"llIada 

ll<"l1",,,dicuiar an 
f .. ixe de 1m 

FIG. 10·31 Problema 27. 



exatamente a Ie:mpo de passar pdo cspa"o seguin te entre doi~ 
denies. Vma dessas rOOas tern 5.0 em de raio e 500espa"os en tre 
denies. Medidas re:a lizadas quando 0 espel ho estti 11 uma distan· 
cill L "" 500 m da roda forneee m 0 valor de 3,0 x IQ-'! km/s para 
a vcloeidade da lUI., (1I) Qual e a veloeidade angulM (eonstante) 
da roda? (b) Qual e a vclocidade linellr de um ponto na borda 
da rOOa? 

" 28 0 volante de uma m6quina 11 wpor gira com uma velo
cidade angular constante de 150 rev/min . Quando 1I maquina e 
desligada. o al ri to nos maneais e com 0 ar para a roda em 2,2 h. 
(a) Qual e a acelera,ao angular constante,em re\'olu,Ocs por mi
nuto ao quadrado,da rod .. durante a desacelera"ao? (b) Quantas 
revolUl;6es a rOOa executa '\!l tes de paritr? (e) No inSlanle em que 
aroda esta girundo a 75 n:vlmin. qual e a componente IlIngencial 
da aeelera"ao linear de uma pa rt icula da roda que esta a 50cm do 
eixo de rotllt;llo? (d) Qua l C 0 m6dulo da aeclera,ao tinear lolal 
da particu la do item (c)? 

"29 (a) Qual e a veloeidade angular OJ em IOrno do cixo polar 
de um ponto da superficie da Terra na lati tude 40" N? (A Terra 
gira em lorno desse eixo,) (b) Qual e a \clocidade linear v desse 
ponto? Quais silo (c) we (d) v para um ponlo no equador? 

"30 ~a Fig. 10-32 urna roda A de WiO'A = 10 cm esta aeo· 
plada por uma correia IJ a uma roda C dc raio ' e "" 25 em. A 
\'elocidade angular da roda A e aumentada a part ir do repouso 
a uma taxa eonstante de 1,6 rad/s2. Determine 0 tempo neees· 
s6rio para que aroda C <1linja um a veloeidade angu lar de 100 
rev/m in, supondo que a corre:ia nao desli/ll. (Sugesliio: Se: a cor· 
reia nao desl illl. as velocidades linea res das bordas dos discos 
sao iguais.) 

FIG, 1()'32 Problema 30. 

.. 31 0 prato de urn toea-discos est<i girando a 33 1/3 rev/min. 
Vma sementc de melancia esta sobre 0 prato a 6,0 cm de dis
lancia do eixo de rota,ao, (11) Calcule a acelerat;ao da scmente. 
supondo que cia nao escorrega. (b) Qual e 0 \'alor mfnimo do 
coefieiente de atrito esUtieu entre a semente e 0 pralO para que 
a semente mio escorregue? (c) Suponha que 0 prato atinge sua 
\clocidade angular fina l em 0.25 s, partindo do repouso com ace
lera~ao constante. Calcule 0 menor coefieiente de atrito estatico 
necessario para que a semenl e nao escorreguc duranle 0 periodo 
de acclera~ao . 

.. - 32 Urn pulsar e umit cstrela de neutrons que gira rapi. 
damente em torno de si pr6pria e emite urn feixe de rtidio. 
do mesrno modo cornu um farol emite urn feixc lumi noso, 
Reccbemos na l e rra urn pulso de radio para eada revolw;110 da 
cstrela. O perfodo T de rO l a~i1o de urn pulsar e determinado me· 
dindo 0 intervalo de tempo entre os pulsos. 0 pulsar da nebulosa 
do Caranguejo lem urn periOOo de rola"Ao T = 0.033 s que est:! 
aumentando a uma taxa de 1.26 x 10 -, siano. (a) Qual e a acele· 
ra,,1Io angular 0: do pubar '? (b) Se Q se mantiver constante. daqui 
a quantos anos 0 pulsar vai parar de girar? (e) 0 pulsar foi eriado 
pcla explosao de uma supernova obser\'ada no ano de 1054, 
Supondo que n aeeleraf\ao a se manteve constante. determine 0 
periotlo T logo ap6s a explosiio. 

Problemas __ 

s.~ao 10-6 Energia Cinetica de Rota~ao 
-33 Calcule 0 momento de inercia de uma rooa que tern uma 
energia cinelica de 24 400 J quando gira a 602 rev/min. 

-34 A Fig. 10-33 mOSlra ave- w (rad/s) 
locidade angular em funt;ao do 
tempo para uma barra fi na que 
gira em torna de uma das exlre· 
midades. A e~cala do eixo (tl cdc-
finida por w, "" 6,U radls. (a) Qual 
eo m6dulo da acelc ra"ao angular 
da barra? (b) Em t = 4,0& a barra 
te:m uma energia cinelica de 1.60 
1. Qual e a energia einetica da 
barra em t = O? 

w, 

o !-jI'j-j-+-t--j t( ~ ) 
o 2 ! 4-b6 

FIG, 10-33 Problema 34. 

s.~o 10-7 Calculo do Momento de Inercia 
-35 Calcule 0 momento de inercia de uma regua de urn metro, 
com uma massa de 0.56 kg. em rcla~~o a um cixo perpendicu lar 11 
r~gua na marca de 20em. (Trale a regua como uma barra fina.) 

-36 A fig. 10-34 moslra treS 
partfculas de 0,0100 kg que foram 
coladas em uma harra de compri. 
mento I. :::: 6.00 em e massa des· 
prezfvel. 0 conjunto pode girar 
em torno de: urn eixo perpendi
cular que passa pelo ponto a na 
extremidade esquerda, $e remo

Lixo ~-----41.'--."---1 •• 
() III >II m 

- d + d--Ld--j 

FIG, 10-34 Problemas 36 
,64. 

verrnos uma das particulas (ou scja. 33% da mussa). de que por
centagem 0 momento de inercia do conjunlO em rela~ao ao c:ixo 
de rola"fto diminui sc u particu!a removida e (a) a mais interna e 
(b) a mais extern a? 

- 37 Dois eilindros uniformes. ambos girando em IOrno do cixo 
central (longit udinal) com uma \'elocidade angular de 235 Tad!s. 
tern a mesma massa de 1.25 kg e raios diferentes, Qual e a encrgia 
cinctica de rOlat;ilo (a) do cilindro menor, de mio 0,25 m.e (b) do 
cilindro maior.de raioO,75 m? 

-38 A Fig. 10-35a mostra urn disco que pode girar em torno de 
urn eixo perpendicul ar a sua face a uma distflneia h do centro do 
disco. A Fig, IO·35b mostra 0 momento de inereia 1 do disco em 
rela~ao ao eixo em fun"ao da distftneia h. desde a centro ute a 
borda do disco. A escala do eixo 1 e definida por IA = 0,050 kg· m~ 

e Iii = 0,150 kg· m2. Qual e a massa do disco? 

Lix<) '. 

, 'o\-""'"L-.,o~. ,,--.JL---,!u,:'! 
It (!II) 

(a) (b) 

FIG, 10·35 Problema 38, 

.. 39 Na Fig. 10-36, duas partfcu llis.. ambas de massa m = 0,85 
kg. e~lao ligadas uma a outra e a um eixo de rOla,ao em 0 por 
duas barrlls tinas. ambllS de comprimcnto d ,., 5,6 em e massa 
M = 1,2 kg. 0 conjunto gira em lorno do eixo de rota~o com ve
locidade angular w '" 0.30 rad/s. Em rela~ilo it 0, quais sao (a) 0 
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momenta de inercia do conjunlO 
e (b) a energia cinetica do con
junto? 

"40 Qualro par!fcu[as iguais 
de massa 0.50 kg cada uma sao 
colocadas nos vertices de urn qua
drado de 2.0 ill X 2,0 ill e mantidas 

w 

d m 
M 

Eixo de rotaciio o 

d 
AI 

m 

nesta configuravao pOT quatro FIG. 10-36 Problema 39. 

barras de massa despreziveJ, que formam as lados do quadrado. 
Qual e 0 momenlO de inercia deste corpo rfgido em rela~iio a urn 
eixo que (a) est;} no plano do quadrado e passa pelos pontos me
dias de dais lados opastos, (b) passa relo ponto media de urn dos 
lados e c perpendicular ao plano do quadrado e (c) esta no plano 
do quadrado c passa por duas particulas diagonalmente opostas? 

•• 41 0 bloco uniforme da 
Fig. 10-37 tern massa de 0,172 
kg c lados a = 3,5 em, b = 8,4 
em e c = 1,4 em. Calcule 0 mo
mento de inercia do bloco em 
rela~ao a urn eixo que pllssa 
por urn canto e e perpendicu
lar as faces maiores. 

"42 A Fig. 10-38 mostra 

F.i"" de , , 

FIG. 10-37 Prohlema41 . 

urn arranjo de 15 discos iguais colados para formar uma barra de 
comprimento L = 1.0000 m e massa total M = 100,0 mg. 0 ar
ranjo pocle ginlT em torno de urn eixo perpendicular que passa 
pelo disco central no ponto O. (a) Qual (; 0 momento de inercia 
do conjunto em rela~ao a esse eixo? (b) Se considcrarmos 0 ar· 
ranjo como sendo uma barra aproximadamente uniforme de 
massa M e comprimento L, que erro percentual estaremos comc
tendo se usarmos a f6rmula da Tabela IO-2e para ealcular 0 mo
mento de inercia? 

L-~----~ 

• 
() 

FIG. 10-38 Problema 42. 

"43 Alguns caminh6cs utilizam a energia armazenada em urn 
volante que urn motor eletrieo acclera ate uma velocidade de 2oo"lT 
radls. Urn desses volantes 6 urn cilindro uniforme com uma massa 
de 500 kg e urn raio de 1,0 rn. (a) Qual c a energia cinetica do vo
lante quando esta girando com a velocidade maxima? (b) Se 0 ca
minhiio consome uma potencia media de 8.0 kW, por quanto..~ mi
nutos pode operar sem que 0 volante seja novamentc earregado? 

--44 As massas e eoordenadas de quatro partlculas sao as se
guintes: 50 g, x = 2,0 em.y = 2.0 cm; 25 g, x = O,y = 4,0 em: 25 g, x 
= - 3,0 em,Y = - 3,0 em: 30 g,x = -2,0 cm.y = 4,0 crn. Quais silo 
os rnornentos de inercia desse conjunto em rela~fio aos eixos (a) 
x. (b) y e (c) z? Cd) Suponha que as respostas dc (a) e (b) sejam 
A c B. rcspectivamente. Nesse caso. qual 6 a rcsposta de (c) em 
Icrmos dc A e B? 

se~io 10-8 Torque 
-45 Uma pequena bola de massa 0.75 kg esta presa a uma das 
extremidades de uma barra de 1.25 m dc comprimento e massa 
dcsprezfvel.A outra extremidade da barra csla pendurada em urn 
cu~. Quando 0 pendulo assim formado faz um ungulo de 30" com 
a vertical, qual C 0 m6dulo do torque exercido pela for"a gravita
cional em rcla"ao ao cixo? 

-46 0 comprimento do bra"o do pedal de uma bicideta e de 
0,152 m, e uma for"a de til N e apJicada ao pedal pelo cidista. 
Qual e 0 m6dulo do torque em rela~ao ao euo do bra"o do pedal 
quando 0 bra"o faz urn ungulo de (a) 30", (b) 90" e (c) 180" com a 
vertical? 

-47 0 corpo da Fig. 10-39 pode 
girar em lorna de um eixo per
pcndicular ao papd passando por 
O. e duas forilas atuam sobre ele, 
como mostra a figura. Se 'I = 1,30 
m.'2 = 2,15 m, FI = 4.20 N, Fz = 
4,90 N. 81 = 75.0" e fh = 60,0". qual 
e 0 torque resultante em rcla"iio 
ao eiw'? 

FIG. 10-39 Problema 47. 

-48 0 corpo da Fig. 10-40 lem 
um eixo que passa por 0 c c per
pendicular ao pape\. Tres for~as 
agem sobre e1e: f:'" = 10 N no 
pontoA.a8.0mdeO;FH = 16N 
em B.a 4,0 m de O;e Fe = 19 N FIG. 10-40 Problema 48. 

em C. a 3.0 m de O. Qual e 0 torque resultanlc em rda"uo a O'? 

se~io 10-9 A Segunda l.ei de Newton para Rota~oes 
-49 Em urn salta de trampolim, a velocidade angular de uma 
mcrgulhadora em rela~ao a urn eixo que passa pclo seu centro 
de massa varill de zero a 6.20 rad/s em 220 ms. Seu momento de 
inercia em rcla"uo ao mesmo eixo 6 12,0 kg· m2• Durante 0 saito, 
quais sao os m6dulos (a) da acelcra"ao angular media da mergu
lhadora e (b) do torquc cxterno medio exercido pelo trampolim 
sobre a mergulhadora'? 

-50 Se um torque de 32,0 N . m exercido sohre uma roda pro
dUl uma acdcra"ao angular de 25,0 rad/sz, qual e 0 momento de 
inercia da roda? 

"51 A Fig. 10-41 mostra urn disco 
uniforme quc pode girar em torno 
do cenlro como urn carrosscl. 0 
disco tern urn raio de 2.00 cm e uma 
massa de 20,0 gramas. e esta inicial-

FIG. 10-41 Problema 5!. mente em repouso. A partir do ins-
tante ( = 0, duas for"as devem ser aplieadas tangencialmente II 
borda do disco, como mostfa a figura. para que. no instaote I = 
1.25 s, 0 disco tcnha uma velocidade angular de 250 radls no sen
tido anti-horario.A for~a PI tern um m6dulo de 0.100 N. Qual e 0 

m6dulo de Fl? 

"52 A Fig. 10-42 mostra as partf
culas I e 2. amhas de massa m. pre
sas as cxtremidades de uma barra 
rfgida de massa desprezivel e com- FIG. 10-42 
primcnto LI + L z, com L j = 20 em 

2 

Problema 52. 

e L2 = 80 em. A barra e mantida horizon
talrnente no fulcro ate seT liberada. Qual e 
o m6dulo da acelera~uo inicial (a) da partf
cub I e (b) da partfcula 2? 

"53 Na Fig. 1O-43a uma placa de plastico 
de forma irregular, com espcssura e massa 
especifica (massa por unidade de volume) 
uniformes deve girar em torno de urn eixo 
perpendicular il face da placa passando pelo 
ponto O. 0 momento de inereia da placa 
em torno desse eixo e medido usando 0 se
guinle metoda: urn disco circular de massa 

I;;<;ptaca 

EixO~ 

Oi~orC\ 

Bar~-
(h' 

FIG. 10-43 
Problema 53. 



0,500 kg e raio 2,00 cm e colado nn placa, com seu centro coin
eidindo com 0 (Fig. 10-43b). Urn barbante e enrolado na borda 
do disco como sc cle fossc urn piao e puxado durante 5,00 s. Em 
conseqilencia.o disco e a placa sao submetidos a uma for.-.a cons
tante de 0,400 N, apJicada pelo barbante tangencialmente a borda 
do disco. A velocidadc angular resultante e de 114 rad/s. Qual e 0 
momcnto de inercia da placa em re1w.iio ao eixo? 

--54 Na Fig. 10-44 urn cilindro com uma massa de 2.0 kg pode 
girar em torno de seu eixo central, que passa pcJo ponto O. As 
for~as mostradas tern os scguinte m6dulos: F[ "" 6,0 N, F2 = 4,0 N. 
FJ "" 2.0 N e F~ '" 5.0 N.As dist5ncias radiais sao r '" 5,0 cm e R ::: 
12 em. Determine (.[) 0 m6dulo e (b) a orienta~ao da aceiera"ilO 
angular do cilindro. (Durante a rota"ao. as for~as mantem seus 
angulos em rela~ao ao cilindro.) 

R 

Eixodo: 
rota"ao ----:v' 

FIG.10-44 Problema 54. 

"55 Na Fig. 10-45 0 bloco I 
tern massa "'1 '" 460 g,o bloco 
2 tcm massa 1112 :: 500 g, e a 
polia, que esta montada em 
urn eixo horizontal com atrito 
desprczfvel. tern urn raio R = 
5,00 em. Quando 0 sistema e 
liberado a partir do repouso 
o bloco 2 cai 75.0 em em 5,00 
s scm que a corda deslize na 

FIG. 10-45 Problemas 55 e 73. 

borda da polia. (a) Qual e 0 m6dulo da acelera"ao dos blocos? 
Qual t 0 valor (b) da te nsao Tl e (c) da tensiio T[? (d) Qual e 0 

m6dulo da acelera(jiio angular da polia? (e) Qual e 0 momento 
de inercia da polia? 

"56 Em uma rasteira. no judo."!. 
voce tira 0 apoio do pe esquerdo 
do adversario ao mesmo tempo em 
que puxa 0 quimono dele para este 
lado scm apoio. Em conscqiiencia, 
seu adversario gira em IOrno do pe 
dircito em dire"ao ao latame. A Fig. 
10-46 mostra urn diagrama simplifi
cado do seu advcrsario. com 0 ¢ 
esqucrdo ja fora do chiio. 0 eixo 
de rota"ao passa pelo ponto O. A 
for~a gravitacional F, age sobre.o 
centro de massa do seu advcrsano. 
que esta a urn,l dislancia horizontal 
(/ "" 28 ern do ponto O.Sua massa e 
de 70 kg e seu momenlo de inercia 

~ 
~>F. 

T .f. 
F, 

h 

F1G. 10-46 Problema 56. 

em rela~ao ao ponto 0 e 65 kg . m2. Qual e 0 m6dulo da acclera
"ao angular inieial do seu adversario em rda~il.o ao ponto 0 se 0 

Problemas~ 

puxiio F. que voce aplica ao seu quimono (a) e desprelfvd e (b) e 
horizonlal, com urn m6dulo de 300 N e aplicado a uma altura II = 

l.4m? -:$ 
.--57 Uma polia. com urn momento de inercia de 1.0 x 10 1 
kg . m l em rela~iio a seu eixo e urn raio de 10 em, e submelida a 
uma for"a aplicada tangendalmente a sua borda. 0 m6dulo da 
for~a varia no tempo de acordo com a equa"l1o F = 0,501 + 0,3012, 
com F em newtons e (em segundos.A polia esta inicialmente em 
repouso. Em ( = 3.0 s. quais slio (a) sua aeclera~;lo angular e (b) 
sua vclocidade angular? 

se~o 10-10 Trabalho e Energia Cinitica de Rota~ao 
-58 Uma barra fina de 0,75 m de comprimento e uma massa de 
0.42 kg esta suspcnsa por uma das extremidades. Ela e puxada 
para 0 lado e libcrada para oscilar como urn pEndulo. passando 
pcla posi,,!o mais baixa com uma velocidade angular de 4.0 radls. 
Desprezando 0 atrito e a resist~ncia do ar. determine (a) a ener
gia dnetica da barra na posi~llo mais baixa e (b) a altura acima 
dcssa posi"lI.o que 0 centro de massa alcan"a. 

-59 Uma roda de 32.0 kg.essencialmente urn aro fino com 1.20 
m de raio. esta girando a 280 rev/min. Ela precisa ser parada em 
15,0 s. (a) Qual IS 0 trabalho necessario para fazc-la parar? (b) 
Qual e a potencia media necessaria? 

-60 (a) Se R = 12cm. M '" 400 gem = 50 g na Fig. 100IS.dc
termine a velocidade do bloco ap6s ele ter descido 50 cm a partir 
do repouso. Resolva 0 problema usando a lei da conscrva~!o da 
cnergia. (b) Repita 0 item (a) pant R = 5,0 cm. 

-61 0 virabrequim de urn autom6vel transfcrc energia do mo
lor para 0 eixo a uma taxa de 100 hp (= 74.6 kW) quandO gira 
a 1800 rev/min. Qual e 0 torque (em newtons-metros) exercido 
pelo virabrequirn1 

"62 Urn cilindro uniformc com 10 cm de ruio e uma massa de 
20 kg esta montado de modo a peder girar livremente em torno 
de urn eixo horizontal paralclo ao eixo cenlrallongitudinaJ do d· 
lindro e situado a 5.0 crn deste cixo. (a) Qual e 0 momento de 
inercia do cihndro em rela~ilo ao eixo de rota~iio? (b) Se 0 cilin
dro e Iiberado a partir do repouso com 0 eixo cenlrullongitudinal 
na mesma altura que 0 eixo em torno do qual pode girar, qual e 
a vclocidade angular do cilindro ao passar pelo ponto mais baixo 
de sua trajet6ria? 

.. 63 Uma rcgua de urn melro e mantida verticalmenle 
com uma das extremidades Ilpoiada no solo c depois liberada. 
Determine a velocidade da outm extremidade pouco antes de to
car 0 solo, supondo que a extremidade de apoio nao escorrega. 
(SlIge.HtiQ: Considere a regua como uma barra fina e use a lei de 
eonserva~ao da energia.) 

"64 Na Fig. 10·34. tres partfculas de 0.0100 kg foram coladas 
em uma barra de eomprimento L ::: 6.00 em e massa desprcz(vel, 
que pede girar em torno de um eixo perpendicular que passa pclo 
ponto 0 em uma de suas extremidades. Determine 0 trabalho ne
cessario para mudar a "elocidade angular (a) de 0 para 20.0 radls. 
(b) de 20.0 radls para 40.0 radls e (c) de 40.0 radls para 60.0 radls. 
(d) Qual e a inclina~o da curva da energia dnctica do conjunto 
(em joules) em fun"iio do quadrado da velocidadc angular (em 
radianos quadrados por segundo ao quadrado)1 

--·65 A Fig. 10-47 mostra um corpo rfgido formado por urn aro 
fino (de massa ttl e rain R "" 0.150 m) e uma barr3 fina radial (de 
massa III e comprimento L = 2,OOR). 0 conjunto esta na vertical, 
mas se recebe urn pequcno empurrao come~a a girar em IOrno 
de um cixo horizontal no plano do aro c da barra. que passa pcla 
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extremidade inferior da barra. 
Supondo que a energia fomecida 
ao sistema pelo pequeno empurrao 
e despreziveL qual e a velocidade 
angular do conjunlO quando ele 
passa pcla posi<;iio invertida (de ca
bc"a para baixo)? 

Am 

Barra 

Eixo dt' -- ---
r()ta~,,() 

·"66 Urna casca esferica un i- FIG . 10-47 Problema 65. 
forme de massa M = 4,5 kg e raia 
R = 8.5 em pode girar em torna de urn eixo vertical sem atrito 
(Fig. 10-48). Uma corda de massa desprezfvel esta enrolada no 
cquador da casca. passa por uma polia de momento de inercia I 
= 3.0 X 10-.1 kg . tn' e raia r = 5,0 em e esta presa a urn pequeno 
objelo de ll3ssa m = 0,60 kg. Nao h:i atrito no eixo da polia e a 
corda nao escorrega na casca nem na poJiao Qual e a velocidade 
do objeto depois de cair 82 em ap6s ler sido liberado a panir do 
repouso? Use considenh;:6es de energia. 

~ M,R 

j • 

'.:. 

m 

FIG. 10-48 Problema 66. 

---67 Uma chamine cilfndrica cai quando sua base sofre uma 
ruptura. Trate a chamine como uma barra rma com 55.0 m de 
comprimento. No instante em que a chamine faz um angulo dc 
35.0" com a vertical durante a queda. quais sao (a) a acelerao;ao 
radial do topo e (b) a acelerao;ao tangencial do IOpO? (SlIgestiio: 
Use considerao;6es de energia e nao de torque.) (c) Para que an· 
gulo e a acelerao;ao tangencial c igual a g'1 ~ 

Problemas Adicionais 
68 George Washington Gale Ferris.Jr.. um engenheiro civil for
mado pelo institUlO Politecnico Rensselaer, construiu a primeira 
roda·gigante para a Exposi"ao Mundial Colombiana de 1893, em 
Chicago. Aroda. uma impression ante obra de engenharia para 
a cpoca. movimentava 36 cabinas de madeira. eada uma com ca
pacidade para 60 passageiros. ao longo de uma circunferencia de 
76 m de diametro. Seis cabinas eram carregadas de cada vez. e 
quando as 36 cabinas estavam ocupadas aroda executava uma 
revolw;:iio complcta. com velocidade angular constante, em cerca 
de 2 min . Estimc 0 trabalho necessario para a maquina faler girar 
apenas os passageiros. ~ 

69 Na Fig. 10-49, dois blocos "l~ 
de 6,20 kg cstao ligados por uma 
corda de massa desprelfvel que 
passa por uma polia de 2,40 em 
de raio e momenta de inercia 
7,40 x 10 4 kg . mL• A corda nao 
escorrega na polia; nilo se sabe se 
existe atrito entre a mesa e 0 blo
co que escorrega; nilo ha atrito no FIG. 10·49 Problema 69. 

eixo da polia. Quando este sistema e liberado a panir do repouso. 
a polia gira de 1,30 rad em 91.0 ms e a acelerao;ao dos blocos e 

constante. Dctermine (a) 0 m6dulo da acelerao;ao angular da po
Jia, (b) 0 m6duJo da acc1erao;ao de cada bloeo. (c) a tensao Tl da 
corda e (d) a tensilo 77, da corda. 

70 A Fig. 10-50 mostra urn objeto plano for-
mado por dois aneis cireulares que tern urn cen
tro comum e silo mantidos fixos por tres harras 
de massa desprelfvel. 0 objeto. que esta inicial
mente em repouso, pode girar (como um carros
sel) em torno do centro eomum, onde se encon
tra outra b~ura de massa desprezfvel. As massas. 
raios internos e raios externos dos aneis apare

FIG. 10-50 
Problema 70. 

cern na tHbela a seguir.lima for"a tangencial de mOdulo 12.0 N ~ 
aplicada a borda externa do ancl externo por 0,300 s. Qual e a va
ria~ao na velocidade angular do objcto neste intervalo de tempo? 

Ane! Mas~a (kg) 

2 
0,120 
0,240 

Raio Interno (m) 

0.0160 
0,0900 

71 Na Fig. 10-51. urn pequeno 
disco dc raio r '" 2.00 cm foi colado 
na borda de urn disco maior de raio 
R = 4,00 cm, de modo que os discos 
estao no mesmo plano. Os discos 
podem girar em torno de urn eixo 
perpendicular que passa pclo ponto 

Raio Externo (m) 

0.0450 
0.1400 

O,situado no centro do disco maior. FIG. 10-51 Problema 71. 
Os discos tern uma massa especi-
fica (massa por unidade de volume) uniforme de lAO x IcY kg/ml 
e uma espessura. tam bern uniforme, de 5,00 mm. Qual e 0 mo
mento de inercia do eonjunto dos dois discos em relao;ao ao eixo 
de rota"ao que passa por 0'1 

72 As 7 h 14 min de 30 de junho de 1908 uma enorme explosao 
aconteceu na atmosfera sobre a Siberia Central. na latitude 61 ° 
N e longitude 102° E: a bola de fogo criada por essa explosao foi 
o objeto mais brilhante visto na Terra antes das armas nucleares. 
o chamado Evenlo de TUl1guska, que de acordo com uma teste
munha "cobriu uma parte enorme do ceu", foi provave!mente a 
explosao de urn asrer6ide rochow de aproximadamente 140 m de 
largura. (a) Considerando apenas a rota"ao da Terra, determine 
quanto tempo depois 0 aster6ide deveria ter chegado a Terra 
para explodir acima de Helsinque. na longitude 25U E,destruindo 
totalmente a cidade. (b) Se 0 aster6ide fosse meullico, poderia teT 
chegado a superficie da Terra. Quanto tempo depois 0 asteroide 
dcvcria tcr chegado a Terra para que 0 choque ocorresse no oce
ano Atlantico, na longitude 20" W? (0 tsunami resultante teria 
destrufdo cidades costeiras dos dois lados do Atlantico.) ~ 

73 Na Fig. IO-45.dois blocas,de massas rill = 400 g e m2 = 600 g. 
estilo ligadas por uma corda de massa desprezfve! que esta enro
lada na borda de urn disco uniforme de massa M = 500 g e raio R 
= 12.0 cm. 0 disco pode girar sem atrito em IOrno de urn eixo ho
rizontal que passa pelo seu centro; a corda na~ desliza na borda 
do disco. 0 sistema e liberado a partir do repouso. Determine (a) 
o modulo da acelerao;ao dos blocos.. (b) a tensao Tl da corda da 
esquerda e (c) a ten sao T2 da corda da dircita. 

74 Nas duas extremidades de uma fina barra de ao;o com 1,20 
m de comprimento e 6040 kg de massa exislem pequenas bolas 
de massa 1.06 kg. A barra pode girar em urn plano horizontal em 
torno de um eixo vertical que passa pelo seu ponto medio. Em 



urn certo inslante ela est:'i girando a 39.0 rev/s. Devido ao alrito 
ela desacelera ate parar, 32.0 s depois. Supondo que 0 torque pro
duzido pelo atrito e eonstante. ca lcu1e (a) a acelera"ao angular. 
(b) 0 torque produzido pelo atrito. (c) a energia tran~formada de 
energia meefmica ern energia tennica pelo lItrito e (d) 0 mimero 
de revolu"Oes execullidas pela barra ate parar. (c) Suponha que 0 

torque produzido pclo lIt rito nno e constante. Se alguma das gran
dezas calculadas nos itens (a). (b), (e) e (d) ainda puder ser calcu
lada sem qualquer infonna(jiio adicional. forne(ja 0 scu valor. 

75 Uma pa do rotor de urn helic6ptero tern 7.80 m de compri
mento, uma mllssa de 110 kg e esta presa ao cixo do rotor por 
urn unico parafuso. (a) Qual t! 0 m6dulo da for(jtl exercida pelo 
eixo sobre 0 parllfuso quando 0 rotor eSla giwndo a 320 revl 
min" (S/lge.miu: Pam eSlC caJculo, a pa pode ser considerada uma 
massa ponlUal no centro de massa. Por que?) (b) CaJcule 0 tor
que que deve ser aplicado ao rotor para que ele atinja essa velo
cidadc angular. a partir do repouso, em 6.70 s. Ignore a rcsistencia 
do ar. (A lamina nao pode ser considerada uma massa pontual 
para cstc caJculo. Por que? Suponha que a dislribui(jiio de massa 
t! a de uma barra fina uniforme.) (e) Qual t! 0 trabalho realizado 
pelo torque sobre a pa para que ela at inja a velocidade angular 
de 320 rev/min? 

76 Uma roda. partindo do rcpouso. gira com uma acelera(jao 
angular constante de 2.00 radJs2. Duranle um cerlO intcrvalo de 
3,00 s cia dcscreve urn angulo de 90.0 rad. (a) Qual cm a velo
cidade angular da roda no initio do inlervalo de 3.00 s? (b) Por 
quanto tempo aroda girou antes do inicio do intervalo de 3.00s'! 

77 Uma bola de golfe e lan(jada com urn angulo de 20" em reo 
la~ao ;. horizonlal, uma \'clocidadc de 60 mls e uma vclocidade 
angUlar de 90 radls. Despre7..ando a rcsislencia do ar. dctemline 
o numcro dc revolur;r.es que a bola cxecuta ale 0 inSlante em que 
atinge a allura maxima. 

78 Duas esferas uniformes macir;as tern a mesma massa de 1.65 
kg. mas uma tern urn raio de 0226 mea outra urn raio de 0.854 m. 
Ambas podem girar em torno de um eixo que paSsa pelo centro. 
(a) Qual e a m6dulo rdo torque necessario para le\ar a esfera 
menor do rcpouso a uma velocidade angular de 317 rad/s em 15.5 
s? (b) Qual C 0 m6dulo Fda forr;a que deve !OCr aplicada tangen
cialmentc ao equador da esfera para produzir esse torque? Quais 
sao os valores correspondenles dc (e) r e (d) F para a esfera 
maior? 

79 A barra fina e uniforme na Fig_ 10-52 ~ 
lem 2.0 m de comprimento c pode girar, sem 
atrito, em torno de urn pine horizontal que 
passa por uma das extremidadcs. Ela t! libe· 
rada a partir do repouso quando faz urn an. IJ 

gulo 0 "" 4lf' acima da hori1ontal. Use a lei Pino 

de conserva(jiio da energia para determinar FtG. 10-52 
a vclocidade angular da barra ao passar pela Problema 79. 
posi(jdo horizontal. 

80 0 volame de urn mOtor csta girando a 25.0 rad/s. Quando 0 

mOlOr IS desligado 0 volante dcsacelera a uma taxa constanle e 
p<'ira em 20,0 s. Ca\Cule (a) a acelerar;ao angular do volante. (b) 0 
angulo dcserilo pelo volanle ate parar e (c) 0 numero de revolu
"oes realizadas pelo volante ate parar. 

81 Uma pequena bola com uma massa de 1.30 kg esta montada 
em uma das extremidades de uma barra de 0.780 m de compri
mento e massa despre7hel. 0 sistema gira em urn cfrculo hori
zontal em torno da outra extremidadc da barra a 5010 rcv/min. 
(a) Ca lcule 0 momenlO de inercia do sislema em reia"iio ao 

Problemas 

eixo de rOla,ao. (b) Existe uma fo~ de arrasto de 2,30 x 10- 2 

N agindo sobre a boht. no sentido oposto ao de seu movimento. 
Que torque deve ser aplicado ao sistema para mantc-Io em rOla
r;~o com velocidade constante? 

82 Partindodo rcpouso em f = 0, uma roda gira com acelera(jllo 
angular constante. Quando f = 2.0 s. a ,elocidilde angular da rOOa 
e de 5.0 radls. A ~lcclcra~ao continua ate f - 20 s. quando cessa 
abruptamente. De que angulo gira a roda no intervalo de f = 0 a 
1= 40s? 

83 Urn equilibrisla procura manter scmprc 0 seu centro de 
massa acima do aramc (ou corda). Para isso. cle earrega muita'i 
ve1es uma vara eomprida. Quando se inclimt. digamos. para a di· 
reita (deslocando ocenlro de massa para a direita) e corre 0 risco 
de rodar em IOrno do urame. desloca a vara para a esquerda (des
locando 0 centro de massa para a esquerda) para diminuir a velo
cidade de rotayiio e ter tempo de recuperar 0 equilibrio. Suponha 
que 0 equilibrista lern uma rnassa de 70,0 kg e urn momento de 
inercia de 15.0 kg· m' em relar;ao ao arame. Qual c: 0 m6dulo da 
accicrar;ao angular ern rela"iio ao arame se 0 seu centro de mass" 
esta 5.0 em a direita do aramc e (a) ele nao carn:ga Umlt vara e 
(b) a vara de 14.0 kg que carrcga e deslocada de tal forma quc 
scu centro de massa fica IOcm a esquerda do arame? 

84 Corridu de discos. A Fig. 10-
53 mostra dois discos que podem 
girar em torno do centro como 
carrosseis. No instantc I :II a as re
las de referencia dos dois discos 
lem a mesma orienta,:lo. 0 disco 
A ja esta em girando com uma ve
locidade angular conSlanle de 9.5 

015(0, 1 

FIG. 10·53 

\);"-,, H 

Problema 84. 

rad/~. 0 disco B parte do repouso corn uma acelerar;ao angular 
constantc de 2.2 rad/52. (a) Em que instante I as duas retas de re· 
ferenda tern 0 mesmo deslocamento angular 9? (b) Este e 0 pri
rneiro instante I. desde / = O. no qual as duas Tetas de refer€ncia 
estiio alinhadas'! 

85 Urn cielista de 70 kg ap6ia IOOa a sua massa em cada mo
vimento do pedal para baixo enquanlo pedala em uma eSlrada 
fngreme. Suponha que 0 diametro da eircunfer€ncia descrila pclo 
pedal c de 0,40 m e determine 0 m6dulo do torque m<'iximo excr
ddo pelo cielista em rela(jiio ao cixo de rOla(j~o dos pedalS. 

86 Urn disco gi ra, com acelerar;ao angular conSlante. da pasi
"no angular 61 = 10.0 rad ate a posi(jao angular 0;: = 70.0 rad em 
6.00 s. A velocidade angular em ~ e de 15.0 radls. (a) Qual era a 
,'c1ocidade angular em 01? (b) Qual t! a acelera(jiio angular? (c) 
Em que posir;ao angular 0 disco estava inicialmente em repouso" 
(d) Plote fJ em funr;ao de 1 e a velocidade angular w do disco em 
fun(jiio de I, a partir do inicio do movimento (/ '" 0), 

87 L'ma roda de 0.20 m de raio 
csu\ montada em urn eixo horizon
lal scm atrito. 0 momento de iner
cia da roda em relar;ilo 110 eixo e 
0,050 kg· m'. Urna corda de massa 
dcspreziveJ esta enrol ada na roda FIG. 10-54 Problema 87. 

c prcsa a urn bloco de 2.0 kg que escorrega em uma superfieic 
horizontal scm alrilO. Se uma for"a horizontal de m6dulo P = 3.0 
N c aplieada ao bloco. como mostra a Fig. 10-54. qual e 0 m6dulo 
da aeclerar;ao angular da roda? Suponha que a corda nao desli1.3 
em rela"iio aroda. 

88 Nosso Sol esl:'i a 2.3 x \0"' anos-luz do centro da Via UClea 
e dcsereve uma circunfer€ncia em lorno desse centro a urna ve· 
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loeidade de 250 km/s. (a) Quanta tempo leva para 0 Sol executar 
uma revolu(jiio em torno do centro da galaxia? (b) Quantas revo· 
lu¢eso Sol completou desde que se formo u. ha ccrca de 45 x 109 

anos? 

89 Um prato de toea-discos. que estll. girando a 33 1/3 rev/min. 
diminui gmdualmente de velocidade e para 30 s depois que 0 

motor 6 dcsligado. (a) Determine a acelera~ao angular do prHto 
(suposta eonstante) Col rcvolu~Ocs por minulO ao quadrado. (b) 
Quantas rcvolu(jOcs 0 prato executa ate parar? 

90 Um corpo rfgido e fonnado 
por tres barras finas de compri
mento L = 0.600 m. unidas na 
forma de uma !etra H (Fig. 10-55). 
o corpo pode girar livrcmcntc 
em torno de urn eixo horizontal 
que coincide com uma das pernas 

FIG . 10-55 Problema 90. 

do II. 0 corpo e liberado a partir do repouso em uma posiC;AO na 
quul 0 plano do H estll. na horizontal. Qual e a veloeidade angular 
do corpo quando 0 plano do H es tll. na \-ertical? 

91 (a) Mostre que 0 momentO de inercia de urn dlindro madc;o 
de massa /of e raiD R em relaC;Ao ao eixo central e igual ao mo· 
mento de inercia de urn aro fino de massa /of e raiD Ri.fi em rela
,ao aocixo central. (b) Mostre queo momento de inercia 'de urn 
corpoqualqucr de massa /of em rela,ao a qualquer eixo e igual ao 
momenta de intreia de urn oro eqllillu/ellfe em torno do mesmo 
eixo.seo arc tiver a mesma rnassa /of e urn raio kdado por 

k=[{;. 
o raio k do aro equivalen te e chamado de ,aio de girul(t10 do 
corpo. 

92 Uma casca esferica fina tern urn raio de 1.90 m. Urn torque 
aplicado de 960 N . rn produz na casca uma acelera,ao angular de 
6,20 rad/52 em rela~o a urn eixo que passa pelo seu centro. Quais 
sao (a) 0 momento de intrda du casca em relac;ao a esse eixo e 
(b) a massa da casca? 

93 Na Fig. 10-56 uma roda de 
0,20 m de raio e montada cm um 
eixo horizontal sem atrito. Uma 
corda de ma~a despre7ivel (: coro
lada na rada e pre!>3. a uma caixa de 
2.0 kg que escorrega sabre a super FIG. 10-56 Problema 93. 

fidc scm atrito com uma inciina,:io 8 = 20"em rela~o a horizon
tal. A caixa escorrega para baixo com uma accleraltao de 2,0 m/s!. 
Qual e 0 momento de inercia da rada em relaltao ao eixo? 

94 Ate hoje se discute de que forma os pesados lintCis (blocos 
horizontais de pedra) foram colocados sobre blocas verticais em 
Stonehenge. Urn POSSIVe! metodo foi testado em uma pequena 
cidude tcheca. Urn bloea de concreto com uma massa de 5124 kg 
foi puxado para cima ao longo de dUllS vigas de carvalho cujas 
superficies superiores tinham sido descaseadas e lubrificadas 
com gordura (Fig. 10-57). As vigas tinham 10 m de comprimento 
e iam do chao ate 0 alto de urn dos blocos verticais que servi
riam de apoio para 0 bloco a ser levantado. Os blocos verticais 
tinham 3,9 m de altura: 0 coeficicnle de atrito est<itico ent re 0 
bloco e as vigas era 0.22. 0 bloco foi puxado pOT cordas enrola' 
das no bloco, que passavam pela extremidade superior de duas 
toras de abeto de 4.5 m de eomprimento. Uma plataforma foi 
instalada na extremidade oposta de cad a tora. Quando urn nu
mero suficiente de openlrios subia na plataforma, a tora corres-

pendente girava em torno de um apoio no alto da pedra vertical 
em que se apoiava e puxava uma extremidade do bloco por uma 
pequena distaneia ao longo da viga. Para cada tOTa. a corda que 
envoi via 0 bloco era aproximadamente perpendicular a tora; a 
distancia entre 0 ponto de apoio e 0 ponto em que a corda es· 
tava amarrada na tora era de 0.70 m. Supondo que eada ope
rMio tinha uma massa de 85 kg. determine 0 menor numero de 
operarios que dcviam se posicionar sobre as dU<ls plataformas 
para que a bloco come'(asse a se mover para cima ao longo das 
tralles. (Na rca lidade. rnetade deste numero de ope r<irios pode
ria deslocar 0 bloeo. rnovendo primeiro uma das cxtrcmidades e 
depois a outra.) ~ 

r----------~ 

3.9 111 Tor .. de 
abelo tt 

Op<o;\ri0 j 
I'lataforma 

\~ C()luna 

FIG. 10·57 Problema 94. 

95 A Fig. 10-58 mostra uma pa de he
lice que gira a 2000 revlmin em tome de 
urn eixo perpendicular que passa pelo 
ponto B. 0 ponlO A estll. na extremidade 
extcrna da pa. a uma distancia radial de 
150 m. (a) Qual e a diferenc;a entre os 

FtG. 10·58 
Problema 95. 

J 

m6dulos da acelera'(ao centrfpeta a do ponto A e de urn ponto 
situado a 0,150 m do eixo? (b) Detennine a inclina;;:ao do gnifico 
de a em fun'(ao da distiincia radial ao longo da pa. 

96 Um meeanismo em 
forma de ioi6. montado 
em urn el.'(o horizontal sem 
atrito. c usado para levan
tar uma caixa de 30 kg. 
como mostra a Fig. 10·59. 
o raio cxterno R da roda 
e 0.50 m e 0 raio , do cubo 
da roda e 0.20 m. QuandQ 
uma for>;a horizontal F 
constante de m6dulo igual 
a 140 N e aplieada a uma 
corda enrol ada na roda a 
caixa. que est<i pendurada 
por uma corda enrol ada FIG. 10.59 Problema 96. 

no cubo, tern uma acelcra,ao para cima de m6dulo igual a 0.80 
mfsl. Qual e 0 momenta de inercia do mecanismo em rela,ao ao 
cixo de rotar,;ao? 

97 0 corpo rigido mostrado na Fig. 10-60 e fonnado por Ires 
pan1culas ligadas por barras de massa desprezlvel. Ele gira em 
torno de urn eixo perpendicular ao seu plano passando pelo 



ponto P. Se M '" 0.40 kg. a :: 30 em 
c b '" 50 em. qual (: 0 trabalho ne
cessario para lev~lr 0 corpo do reo 
pouso ate a \"elocidade angular de 
5,0 rad/s? 

98 Engen/Illriu de emba/agells.. 
A tampa com urn anel de puxar 
foi urn grande avan,<o na enge· 
nharia das latas de bebida. 0 ancl :lM 

b b 

p 2M 
gira em torno de urn pino central 
situado na tampa da lata. Quando 

FIG. 10-60 Problema 97. 

urn dos lados do ancl e puxado para <:ima, 0 oUlro lado empurra 
para baixo uma parte da tampa que foi riscada. Se voce puxa para 
eima com uma for"a de 10 N,qual e, aproximadamente, 0 m6dulo 
da fo r"a aplicada a parte riscada da tampa? (Voce tera que cxa· 
minar uma lata desse lipo para resolver 0 problema.) 

99 Existcm relatos de guepardos correndo a velocidade im· 
pressionanlc de ! 14 kmlh, feitos por observadores quc dirigiam 
ao ladodcssesanimais. Imagine 0 que e tentar medir a velocidade 
de urn guepardo mantendo seu vefculo cmparelhado com 0 ani
mal e ao mesmo tempo olhnndo de relance para um velocfmctro 
que registra 114 kmlh. Voce conserva 0 veieulo a uma distaneia 
constallle de 8.0 m do guepardo. mas 0 barulho do motor fazcom 
que 0 guepardo se afaste conlinuamcnte ao longo de uma uaje. 
t6ria circular com 92 m dc rain. Assim, voci: c for,<ado a segui r 
uma trajet6riu circular com 100 m de raio. (a) Qual e a vclocidade 
angular (sua e do guepardo) ao longo das trajet6rias circulares? 
(b) Qual c a velocidadc linear do guepardo? (Se voce nao levassc 
em considcra,,~o 0 movimento circular. concluiria c:rroneamentc 
que a velocidade do gucpardo era 114 kmlh.Aparentemente, estc 
tipo de c:rro foi comctido nos relatos publicados.) 

100 Urn ponto na bord'l de urn rebolo com 0,75 m de difimetro 
muda de \"elocidade.a uma taxa constante, de 12 mls para 25 mls 
em 6.2 s. QUlIl ~ a acelcra,!ao angular m~dia do rebolo? 

101 NaFig.10·61.urnabClrrafina 
e un ifo rme (com 4.0 m de compri
mento e uma massa de 3.0 kg) gira 
livremente em lorno de urn eixo 
horizontal A que c perpendicular 
a barra e pllssa por urn ponto situ
ado a uma distfincia d = 1.0 m da 
cXlremidade da barra. A energia 
cin~tica da barra ao passar pela 
posi,!iio vertical c 20 J. (a) Qual c 
o momento de incrcia da barra em 

A J 

• 

rehl"ao ao eixo A'! (b) Qual ~ a ' ·e- Il 

d 

J 

locidade (linear) da extrcmidade FIG. 10·61 Problema 101. 
B da barra ao passar pelu posi,!ao 
vertical? (c) Em que angulo 8a barra para momentaneamente? 

102 Urn carro parte do n:pouso e se mnve ao longo dc uma 
pista circular com 30,0 m de raio. SUli velocidadc aumenta a uma 
taxa eonstanle de 0,500 m/s2• (a) Qual C 0 m6dulo de sua acelera· 
"ao linear I1IMitl 15.0 s mais tarde? (b) Que angulo 0 vetor ace Ie· 
ra"ao mcdia faz com a vclocidade do carro Ilesse instanle? 

103 Uma polia com 8.0 cm de diamctro tern uma corda de 5.6 
m de comprimcnto enrol ada na borda. Partindo do repouso, a 
roldana recebc uma ace!cra,!ao angular constante de 1,5 fad/52. 
(a) Ouc angulo a roldana dcve descrcver para que a corda de· 
senrole total mente? (b) Quanto tempo isso leva para aeonte· 
ceT? 

104 Urn volante que gira em torno do eixo central esta per
dendo vc10cidadc por causa do atrito com 0 eixo. Ap6s 0 pri
meiro minuto de dcsacelera~ao sua .. clocidade angular e 0,900 
vez a velocidade angular inicial de 250 rev/min. Supondo que a 
acelcra,<ao angular ~ constante, determine a velocidade angular 
ap6s 0 segundo minuto. 

105 A Fig. 10-62 mostra urn sate· C'":h 
lite de comunica"oes. que c urn d· I 
lindro maci,!o de 1210 kg com J.21 
m de difimelro e 1.75 m de com
primento. Antes do IBn"amento a 
partir do compartimento de earga 
do 6nibus espadal, 0 satelite c 
posto para girar a 1.52 rev/s em 
torno do eixo longi tudinal. Quais FIG. 10-62 Problema 105. 
sao (a) seu momento de incrda em rela"ao ao cixo de rota"ao e 
(b) sua energia cinetica de rota,<.!lo? 

106 Urn disco de vini! gira 3 33 113 rev/min no prato de urn 
toea-discos. (a) Qual e a sua velocidade angula r em radianos por 
segundo? Qual e a velocidade linear em urn ponto do disco (b) a 
15 em e (c) a 7,4 cm do centro do disco? 

107 Qual ~ a velocidnde angular de urn carro que fllz uma curva 
dreularcom 110 m de raioa 50 km/h? 

108 Calcule (a) 0 torque. (b) a energia e (c) a potencia media 
neeessMia para acc1crar a Terra em I dia desde 0 rcpouso ate sua 
velocidadc angular atual em rclll,<ao ao eixo de rot3"ao. 

109 A molecula de oxigcnio (O!) tcm uma massa de 5.30 x 
10 26 kgc um momcntode incrcia de 1.94 x iO -~ kg· m2 em rela
Cao a um eixo que passn pelo ponto medioda reta que liga os dois 
,homos c ~ perpendicular a cssa reta. Suponha que 0 centro de 
massa dc uma molccula de O2 em um g~s tenha uma velocidade 
de transla,<ao de 500 m/s e que a molccula tenha uma energia ci
netica de rOla"ao igual a V3 da energia einctica de transla,<ao do 
centro de massa. Qual e, nessc caso. a velocidade angular da mo
leeula em rela,<ao ao centro de mllssa? 

110 0 corpo rigidoda Fig. 10-63 e formado por Ires bolas e Ires 
barras de liga"ao, com AI "" 1.6 kg, f. :::: 0.60 m e 8 = 30". As bolas 
podem ser tratadas como part feu las e as barras tern massa des
prezfvel. Delermine a energia cinetica de rota,<ao do eorpo sc sua 
lIelocidllde angul.u c de 1.2 radls em rc1a"ao (a) a urn eixo que 
passu pelo ponto Pee perpendicular ao plano do papel. e (b) a 
urn eixo que passa pclo ponto P. e perpendicular i\ barra de com
primenlo 2L e est<'i no plano do papel. 

2.1f 

I. 

9 P 2~ JI 
--- -- ~ -»------~-------a • 

L 

2M 

FIG. 10-63 Problema 110. 

111 :-Ja Fig. IO-64.quatro polias estiio ligadas por duas correias. 
A polia A (de 15 em de raio) e a polia motri;>; e gim a 10 rad/s. A 
polia B (de 10 em de raio) est<'i ligada a polin A pela correia 1. 
A polia 8' (de 5 em de raio) c conc€ntriea com a polia B e est~ 
rigidamcnle ligada a cIa. A polia C (de 25 em de raio) est:! ligada 
a polia IJ ' pela correia 2. Calcule (a) a \"elocidade linear de urn 
ponlO da correia I, (b) a velocidade angular dn polia 8, (c) ave· 
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rnotriz 

loci dade angular da polia 
8'. (d) a velocidade linear 
de UO! ponto da correia 2 
e (e) a vclocidade angular 
da polia C. (SlIgeSliio: Se 
a correia entre duas polias 
nllo desliza, as vclocidades 
linea res nas bordas das 
duas polias siio iguais..) 

112 Quatro particulas, 
todns dc massa 020 kg. 
ocupam os vertices de urn 

FIG . 10-64 Problema 111. 

quadrado com 0.50 m de lado,As pani-
culas t!stao Iigadas por barras de ma~ 
desprezivcl. Este corpo rfgido podc 
girar em um plano vertical em lOrno 
de urn cixo horizontal A que passa por 
um,1 da~ partfcuJas. 0 corpo e liberado 
a pa rtir do repouso com a barra A B na 
hori7.0ntaJ. como mostra a Fig. 10-65. 
(a) Qual e 0 momento dc inereia do 
corpo em rela/ii'io ao eixo A? (b) Qual 
e a \elocidade angular do corpo em re
la\1I0 ao eixo A no inSlante em quc a 
barra AB passa pela posi\30 \ertic<tl? 

8 

FIG . 10-65 
Problema 112. 

113 0 prato de urn toca-disoos tern uma wlocidade angular dc 
8.0 mdJs no instante em que 0 <tparelho e desligado. Tres segundos 
depois 0 prato tern uma velocidade <mgular de 2.6 rad/s. De quan
tos radianos 0 prato gira desde 0 in:.tantc em que 0 aparelho e des· 
lig<tdo ale 0 instante em que para? (5uponha que a e constante.) 

114 Duas barms fin as (ambas de 
massa 0.20 kg) estiio unidas para 
formaT urn eorpo rigido. como 
mostra a Fig. 10-66. Uma das bar
ras tern cornprimento LI "" DAD 
mea outra tern comprimento L2 
"" 0.50 m. Qual e 0 momento de 
inercia dc!>se corpo rigido em rcla
"ao (a) a urn eixo perpendicular no 
plano do papd passando pclo cen
tro da harrn menor e (b) urn eixo 
perpendicular ao plano do papel 
pa:.sando pelo centro da barra maior? 

I 
L t 

~1 
I-t1'1 -tLI-l 
FIG. 10-66 Problt:ma 114. 

115 Na Fig. 1O-ISa. uma roda com 0.20 III de mio esta mon· 
tada em urn eixo horizontal sem alrho. 0 momento de iner
cia dn roda em rela\ao ao e 0040 kg . m2. Uma corda de ma~sa 
desprezivel. enrolada nn borda da roda. tst~ presa a uma eaixa 
de 6.0 kg. 0 sistema c liberado a partir do repouso. Quando a 
caixa tern uma energia cincticfl de 6,0 1. quais sao (a) a energia 
einetica de rota\ao da roda e (b) II distfincin que a caixa pe reot
reu? 

116 Tres particulas de 0.50 kg ro rmam urn triangulo eqOila· 
tero de 0.60 m de lado. As pa rt k ulas estao ligadas por barras de 
massa desprezivel. Qual C 0 momento de inercia desse corpo 
rigido em rela\3o (a) a urn eixo que passa por uma das paTti. 
cuiliS e e paralelo 11 barra que liga as outras duas. (b) urn eixo 
que passa pelo ponto medio de urn dos lados e e perpendicular 
ao plano do triangulo e (c) urn cixo que e pnralelo a urn dos 
lados do triangulo e passa pe los pontos medios dos outros dois 
lados? 



Rolamento, Torque e 
Momento Angular 

o bale tern varios tipos de sa/ros, 

mas 0 tour jete e sem duvida 0 

mais bonito. Neste salta, depois 

de pu/ar verticalmente 0 bailarino 

come~a a girar, como se estivesse 

sendo impulsionado por uma 

mao invisrvel. Depois de meia 

volta, a rotat;ao desaparece e 

o bal/arino volta a pausar as 

pes no chao. Mesmo que as 

espectadores nao conhet;am 

as leis de Newton sabem 

que a rota~ao nao 

pode simplesmente 

aparecer e desaparecer 

de urn carpo em plena ar; assim, 

o que veem parece magica. 

Como se explica a 

magica da rotar;ao 

de um bailarino em 

pleno ar em um 

tour jete? 

A resposta esta neste capitulo. 

Q2005 Loi. Gr"enfield 
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~ Capitulo 11 I Rolamento, Torque e Moment a Angular 

FIG. 11-1 0 Segway. (Justin 
SllllivOIvGetty Images News and 
Sport Service.f) 

FIG. 11·2 Fotografia de tonga 
exposi~iio de urn disco rolando. 
Peq uenas lampadas foram prcsas 
ao disco, uma no centro e OUlra na 
borda. A scgunda descreve uma 
CUTva chamada cid6ide. (Richurd 
Megl/a/ Fllndamental Phowgraphs) 

• o 

~,-. 
FIG. 11 -3 0 centro de massa 0 de 
uma roda peTcorre uma diSlft ncia s 
com \clocidade v C\( cnquanto a rada 
gira dc urn angula 8. 0 ponlo Pde 
contato enlfe aroda e a supcrficie na 
qual eSla rolando tam~m percorre 
uma dislancia s. 

11·1 0 QUE E FiSICA? 

Como vimos no Capftulo 10, um dos objclivos da ffsica e 0 estudo das rola~Oes. 
Entre as aplica~Oes desse estudo a mais importante e talvez a analise do rolamento 
de rodas e de objetos que se comporlam como rodas. Esta aplica~ao da flsica vern 
se ndo usada ha muilo lempo.Assim. par cxemplo. quando os habirantcs pre-hisI6ri
cos da ilha da Pascoa moveram gigantcscas est:ituas de pedra de uma pedreira para 
oulroS lugares da ilha eles as arrastaram sabre toras, que funcionaram como roleles. 
Mais tarde, quando os americanos colonizaram 0 oeste no secul0 xrx transporta
ram se us pertences primeiro em carrrn;as e depois em vagoes de Irem. Hoj e em dia , 
goslemos ou nao. 0 mundo esta repleto de carros. caminh6es, motocicletas. bicicletas 
e oUlros vefcu los sabre rodas. 

A ffsica e a engenharia do transporte sabre rodas sao tao anligas que alguem 
poderia pensar que nada h:i de novo para ser criado. Enlretanto. as pranchas de 
skare e as patins in-line foram inventados e lam;ados recentem ente no mcrcudo e se 
tornaram urn grande sucesso. Urn tipo moderno de carrinho de rolima, conhecido 
como Street luge. entrou na moda nos Estados Unidos.. e vefculos individuais como 
o Segway (Fig. 11 -1) podem mudar a forma como as pessoas se movimentam nas 
grandcs cidades. As apl ica~oes da ffsica do rolamento ainda podem reservar muitas 
surpresas e recompensas. Nosso pontO de partida para eSludar essa parte da ffsica 
sera simplificar 0 movimento de rolamento. 

11·2 I 0 Rolamento como uma Combina~ao de 
Transla~ao e Rota~ao 

No momenta, vamos considerar apenas objetos que rofa11/ sliovememe em um a su
perffcie, au seja. objclos rolam sem escorregar ou quicar na superffcie. A Fig. 11 -2 
moslra como 0 movimento de rolamento suave pode ser complicado: embora 0 cen
tro do objeto se mova em uma linha reta para lela a superficie. urn ponto da borda 
certamellle nao 0 faz. Entre lanto. podcmos estudar esse movimcnto tratando-o 
como uma combina~ao de Iranslar;ao do centro de massa e ro la~ao do resto do ob
jeto em rorno do centro de massa. 

Para compreender como isso e possfvcl. imagine que voc~ esta parado em uma 
calr;ada observando a roda de bicic1eta da Fig. 11-3 passar nn rua. Como mostrn a 
figura, voce VC 0 centro de massa 0 da roda se mover com ve locidade conslante VeM' 

a ponto P em que aroda faz contata com 0 piso tam bern se move para a frente com 
velocidade Vo.l' de modo que P pennanece se mpre dirctamcnte abaixo de O. 

Durante urn intervalo de tempo t voce observa os pontos 0 e P se deslocarem 
de uma distaneia s. 0 ciclista ve aroda girar de urn angulo 8 em lorno do eixo da 
roda, com 0 ponto da roda que estava tocando a rua no inkio do intervalo descre
venda um areo de comprimento s, A Eq. 10-17 relaciona 0 comprimento do arco s 
ao ftngulo de rotar;ao 0: 

S = 8R. (11·1 ) 

onde Reo raia da roda . A ve locidade linear VCM do celllro da roda (0 centro de 
massa desta roda uniforme) e dsldt. A velocidade angular w da roda e d8ft1t. 
Dcrivando a Eq. 11-1 cm relar;ao a tempo (com R constante) ,obtemos 

(rolamcnto suave). (11 ·2) 

A Fig. 11-4 mostra que a movimento de rolamento de uma roda e uma combi
nar;ao de um movimento puro de transla~ao com urn movimento puro de rOla,<1o. A 
Fig. 11-40 mOSlra 0 movimento puro de rota~ao (como se 0 cixo de rotar;ao estivesse 
estacionario): todos os ponlos da roda giram em IOrno do centro com velocidade 
angular w. (Este e 0 tipo de movimento que discutimos no Capitulo 10.) Todos os 
pontos nn periferia da roda t6m uma velocidade linear VC'"\ dada pela Eq. 11-2. A Fig. 
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I I-4b mostra 0 movimenlo puro de trans la~ao (comose a roda Olio estivesse rodando): 
Todosos ponlOS da roda se movem para a direila com uma velocidllde escalar 11("\l. 

A combina~,10 dos movimenlOS representados nas Figs. 11-4a e 11-4h e 0 rola
mento da roda, represent ado na Fig. 11-4c. Observe que nesta combina~ao de mo
vimenlos a velocidade escalar da extremidade infe rior da roda (ponto P) e zero e a 
velocidade escalar da ext re midade superior (ponto T) e 2Vnh ma ior que em qual
quer outro ponto da roda . Esses resultndos sao coofi rmados oa Fig. 11-5, que e uma 
(otografia de longa exposi\iio de uma roda de bicideta em movime nto. Podc-se ver 
que aroda esta se move ndo mais depressil perto da extremidade superior do que 
pe rto da extremidade inferior. porq ue os ra ios da roda estao rna is difusos na parte 
de cima do que na pa n e de baixo. 

o movimento de qualquer corpo redondo rola ndo suavemente em uma superff
cie pode se r separado em movimentos puros de rota\ao e transla\ao, como nas Figs. 
11-4ae 11-4b. 

Rolamento como uma RotafBo Pura 

A Fig. 11-6 sugere outra forma de dcscrever 0 movimento de rolamento de uma 
roda: como uma rOla\ao pura em torno de urn e ixo que se rnpre passa pc lo ponto de 
conta lo entre aroda e a superride sobre a q ua l a roda esta rolando. Consideramos 
o movime nto de rola me nto como uma rota\ao pura em torno de urn e ixo passando 
pelo ponto P nu Fig. 11-4c e perpendicular ao plano do pape!. Os ve tores da Fig. 11-6 
most ram as \'e loddades instant<lneas dos pontos da roda. 

Pcrgunt1i: Que velocidade angular em torno deste novo eixo urn observador est a
cionario atribuiria a um a roda de bic icl eta? 
Resposla: A mcsma vclocidade angular w que 0 ci c1ista alribui a roda qua ndo a ob
serva em movimento de rota~l10 pura em torno de urn eixo passando pelo centro de 
massa. 

Pa ra moslrar quc csta resposta esta correta. vamos usa- Ia pa ra calcular a velocidade 
linear da eXlremidade superior da roda. do ponto de vista de um observadoreslacio
nario. Chamando de R 0 raio da roda. a eXlremidade supe rior esU\ a uma distancia 
2R do e ixo que passa pelo ponto P na Fig. 11-6, de modo que. de acordo com a Eq. 
11-2, a velocidadc linear da extrem idade superior e 

v,up = (w)(2R) = (wR) = 2V('.\l' 

em perfeita concordancia com a Fig. 11-4(.'.0 lei tor pode ve rificar que a concordan
cia tambCnl e observada para os ponlos 0 e P da Fig. 11-4c. 

.y:;:STE 1 Aroda traseira da bicicleta de um pa lha~o tern urn raio duas ve7.es maior que 
a rada diantcira. (a) Quando a bicicleta estli se Illovendo a vclocidade linear da e)[(remi
dade superior da rada trascira e maior. menor ou igual 11 \'clocidadc linear da extremidade 
superior da roda dianteira'! (b) A vclocidade angular da rada traseira c maior, menor ou 
igualll velocidade anguhu da roda dianteira? 

FIG, 1'''' Movimento de rolamento 
de uma roda como uma combina~o 
de urn movimento de rota(fao pura e 
um movimento de transla~o pura. 
(u) Movimento de rola(fiio pura: lodos 
os ponlosda roda se movt:m com a 
mesma vclocidade angular ro. Todos 
os pontosda borda da TOOa sc movem 
com a mcsma velocidade linear 
r = l 'CM ' S,io mostradas as vdocidades 
lineares v de dois desses pontos. na 
borda decima (7) c na borda de 
baixo (1') da roda. (b) Movimenlode 
lransla(fllo pura: lodos os fXJntos da 
roda se movem para a direila com a 
mcsma velocidade linear vC'>t' (c) 0 
movimento de rolamcnto da roda ~ 
uma combina~dode (a) com (b). 

FIG, " -5 FOlOgrafia de uma rodade 
bicicleta em movimento. Os raios de 
cima e~tao menos nftidos que os raios 
de baixo porgue esliio sc movendo 
mais depressll. como mostra a Fig. 
11-4c. (Cor/l!sia de Alice Halliday) 

FIG. '1-6 0 rolamenlo pode ser 
visla como uma rOlacyiio pura. com 
vclocidadc angular (I), em lorna de 
urn cixo que scmpre passa por P. 
Os vClorcs mOSlram as velocidades 
linea res instantaneas de ponlOS 
cscolhidos da roda. Esses \'etores 
podem ser oblidos combinando os 
movimcnlOS de transla~iio e rota~iio. 
como na Fig. 11-4. 
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11·3 1 A Energia Cinetica de Rolamento 

Vamos agora calcular a energia cinctica de uma roda em rolamento do ponto de vista 
de urn observador estadonario. Quando encaramos 0 rolamento como uma rota~ao 
pUTa em torno de urn eixo que passa pelo ponto P da Fig. 11-6, a Eq.l0-34 nos da 

(11-3) 

onde we a veloddade angular da rada e Ip e 0 momenta de inercia da rada em rela
~i.io a urn eixo passando por P. De acordo com 0 teorema dos eixos paralelos da Eq. 
10-36 (1 = l eM + Mh2), temos: 

(11-4) 

onde Mea massa da roda, I CM e 0 momenta de inerda da roda em rela~ao a urn eixo 
passando pelo centro de massa e R (0 raio da roda) e a distancia perpendicular h. 
Substituindo a Eq. 11-4 na Eq. 11-3, obtemos 

K~ l. l w2 + l. MR 2 w2 
1 CJ\.t 2 ' 

e usando a rela~iio VCM = wR (Eq. 11-2), temos 

K~ t ICMw2++ Mv~. (11-5) 

Podemos interpretar a termo + 1 CM w2 como sendo a energia cinetica associ ada 
a rata~iio da rada em torno de urn eixo que passa pelo centro de massa (Fig, 11-4a) e 
a termo + Mv~ como sendo a energia cinetica associada ao movimento de transla
~i.io do centro de massa da roda (Fig. 11-4b). Assim, temos a seguinte regra: 

... Urn objeto em rolamento possui dois lipos de energia cinetica: uma energia cinetica de 
rota!fao (tICMw2) associada a rot~!fiio em IOrno do centro de massa e uma energia cinetica 
de transla!fao (t M~M) associadll ii tmnsla~ao do centro de massa. 

o recorde alual de velocidade em terra foi estabelecido em 
1997, no deserto de Black Rock, no estado americano de 
Nevada,pelo carro ajato ThrusISSC.A velocidade atingida 
pelo carro foi de 1222 kmlh em urn sentido e 1233 km/h 
no sentido oposto. As duas velocidades ultrapassaram a 
velocidade do som no local (1207 km/h). 

Quebrar 0 recorde de velocidade em terra era obvia
mente muito perigoso, por varias raz6es. Uma delas tinha 
a ver com as radas do carro, Apraxime cada uma das ro
das do Thrust sse par urn disco de espessura uniforme 
e massa M = 170 kg e suponha que 0 rolamento e suave, 
Quando a velocidade do carro em de 1233 kmlh, qual era a 
energia cinetica de cada roda? ~ 

A Eq. 11-5 permite calcular a energia cine
tica de urn objeto em rolamento, mas precisamos de tres 
ideias para usa-l a: 

L Quando falamos na velocidade de urn objeto que rala, 
sempre estamos nos referindo a velocidade do centro de 
massa;assim, neste caso Va.1 = 1233 kmlh = 342,5 mls. 

2. Para usar a Eq. 11-5, precisamos conhecer a velocidade 
angular w do objeto que esta rolando, que podemos re-

lacionar a VCM atravcs da Eq. 11-2, escrevendo w =: VO-l1 

R, onde Reo raio da roda. 

3. Para aplicar a Eq. 11-5, precisamos conhecer tambem 0 

momento de inercia le\f do objeto em rela~ao a urn eixo 
passando pelo centro de massa. De acordo com a Tabela 
1 0-2c, para urn disco uniforme I Q,f "" t M R z. 

Calculos: De acordo com a Eq. 11-5, temos: 

K~ + JQ,fW 2 + 1 Mv~~1 

=:(t )(t MR 2)(VCMIR) Z +tMv~ ~tMV~M 

= -i-{170 kg)(342,5 m/s? 

= 1,50 x 107 J (Resposta) 

(Observe que 0 resultado nao depende do raio R da rada.) 
Esta resposta da uma ideia do perigo que 0 piloto cor

reu ao estabeleccr 0 recorde de velocidade terrestre no 
Thrust SSe: a energia cinetica de cada roda (feita de alu
minio) era enorme, quase igual a energia cinetica (2,1 x 
107 J) do disco de a~o que explodiu no Exemplo 10-8. Se a 
roda encontrasse urn obstaculo resistente no caminho teria 
explodido como 0 disco dc a~o, com 0 carro e 0 piloto se 
movendo mais depressa que 0 som! 
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Atr;fo e Rolamento 

Se uma roda rola com veloddade constante, como na Fig. 11-3, ela nao tende a 
deslizar no ponto de cantata P e, portanto, nao esta sujcita a urna for~a de aldla. 
Entretanto, se urna forr;a age sabre a rada para aumentar ou dimin uir sua veloci
dade essa forr;a produz urna acelerar;ao aCM do centro de massa na direr;iio do mo
vimento. Ela faz tambem com que aroda gire mais depressa ou mais devagar. 0 que 
significll que cia causa urna acelera~ao angular a. Esta ace lerar;ao lende a Cazer a 
rada deslizar no ponto P. Assim. urna forrra de atrito deve agir sabre a rada em P 
para se OPOT a essa tendenda. _ 

Se a roda ,,(fo ciesliZ{I, a forrra e urna forrra de atrito esulrico f. e 0 movimento e 
de rolamento suave. Nesse caso, podemos relacionar 0 m6d ulo da aceleraryao linear 
aOot a aceleraryao angu lar a derivando a Eq. 11·2 em rela(jao ao tempo (com R cons· 
tante). No lado esque rdo, dvo.,ldt e igual a ac",: no lado direilo, dUJ/dl C igual a o'. 

Assim, no caso de urn rolamento suave, lemos: 

(rolamento sua\·e). (1l-6) 

Se a rada desliza quando a for(Ja age sobre cia, a forr;a de atrito que atua sobre 
o ponto P da roda na Fig. Il~3 e uma for(ja de aldto cinelico 1 •. Nesse caso, a movi· 
men to nao c de rolamcnlo suave, e a Eq. 11·6 niio se aplica. Neste capflulo vamos 
discutir apenas movimentos de rolamento suave. 

A Fig. 11·7 mostra urn exemplo no qual uma rada esta sc ndo acelerada en· 
quanto rala para a direila ao longo de uma superffcie plana . como acontece com a 
roda de uma bicic1Cla no infcio de uma corrida. 0 aumento da velocidade de rota· 
(jao tende a fazer a parte infe rior da rada deslizar para a esquerda no ponto p, Uma 
for(Ja de atrito em P, dirigida para a direita, se op6e it tendencia d.s= deslizamento. Se 
aroda nao desliza, a for(ja de atrito e uma for~a de atrito estatico Is (como na Fig. II~ 
7),0 movimento e de rolamento suave e a Eq. 11·6 pode ser empregada. (Sem atrito, 
as corridas de bicic1eta seriam eslaciona.rias e mui to enfadonh as.) 

Se a velocidade de rota(Jao da rada na Fig. 11·7 estivesse diminuindo. como no 
caso de uma bicic1eta senda freada, a Figura teria que sofrer duas m09iflca(JOcs: os 
sentidos da acelera(Jao do centro de massa GeM e da forrya de atrho [, no ponto P 
passariam a ser para a esquerda. 

Rolando para Baixo em uma Rampa 

A Fig. 11·8 mOSlra urn corpo redondo uniforme, de massa Me raio R. rolando su
avemen te para baixo ao longo de um eixo x em uma rampa in c1 inada de angulo e. 
Queremos obter uma expressao para a aeeleraryao do corpo aeM ... ao longo da rampa. 
Para isso, usamos as ve rs6es linear (Freo = Ma) e angular (rreo = 10') da segunda lei 
de Newton . 

Para come~ar, desen hamos as forryas que agcm sabre 0 corpa, como mostra a 
Fig.II -8: 

1. A fo rr;a gravitacional i , que atua sobre 0 corpo esta. dirigida para baixo. A ori
gem desse vetor e colocada no ce ntro de massa do corpa. A com ponente ao longo 
da rampa e F~ se~ e,q ue e igual a Mg sen 8. 

2. A for(ja normal F.~. c perpendicular a rampa. Ela atua no ponto de cOnlato p, mas 
na Fig. 11-80 vetor foi deslocado ao longo de sua dire~ao ate que sua origem 
ficasse no centro de massa do corpo. 

3. A ror~a de atri to est,1 tico [, alua no ponto de contato P e esta dirigida para cima 
ao longo da rampa. (Voce percebe por que? Caso 0 corpo deslizasse no ponlO P 
cle deslizaria para baixo ao longo da rampa. Assim, a for(ja de atrito que se op6e 
a esse deslizamento deve estar dirigida para cima ao longo da rampa.) 

Podemos escrevcr a segunda lei de Newton para as componentes ao longo do 
eixo x da Fig. 11·8 (Freu = Ma.,) como 

11-4 1 AsFor~asdoRolamenlo __ 

( 
p 7. 

FIG . " ·7 Uma rOOa rola 
horizontalmente scm desli:wr 
enquanto ace!era com uma 
acelera~ao linear uCM ' Uma for~a de 
atrito estalico I. age sabre a rada em 
p, impedindo 0 de~lizamento. 

R 

f 
\ _ ~ 'F, cos 8 

, 
FIG, " ·8 Urn corpo redondo 
uniforme de raio R rola para baixo 
em uma rampa.As for\as que agem 
sobre ele s1l.0 a for~a gravitacional t" 
a for~ normal F" e a fon;a de atrito 
1" que aponta para cima ao longo 
da ramya. (Para maior clareza,o 
vetor F" foi deslocado ao longode 
sua linha de a~lI.o ate sua origem 
coincidir com 0 centro do corpo.) 
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Aumente sua 

I, - Mg sen (J = MUCM.,' (11-7) 

Esta equa~i1o contem duas inc6gnitas,[,. e an1.X" (Nao podemos supor que valor de J. 
corresponde ao seu valor maximo,f,.m~x ' Tudo que sabemos e que 0 valor de I. c sufi
ciente pClra que a corpo role suavemente para baixo na rampa ,sem deslizar.) 

Agora podemos usar a forma angular da segunda lei de Ncwton para descre
ver CI rotCl~i1o do corpo em torno de urn eixo horizontal passando pelo 0 centro de 
massa. Para comeyClr, usamos a Eq. 10-41 (r = rl. F) para escrevcr as torques sobre 
o corpo em rela~ao a esse eixo. A for~a de alrito 1, possui bra~o de alavanca R e, 
portanto, produz urn torque Rle. 0 que e positiv9, ja .9ue tende a fazer 0 corpo girar 
no sentido anti-horario na Fig. 11-8. As for~as Fg e F.~, possuem brayos de Cllavanca 
nulos em relCl~ao ao centro de massa e, portanto. produzem torques nulos. Assim. 
podemos escrever a forma angular da segunda lei de Newton (rre. = la) em re la~ao 
a um eixo horizontal passando pelo centro de massa como 

(11-8) 

Esta equa~ao contem duas inc6gnilas.j. ea. 
Como 0 corpo esta rolando suavemente. podemos llsar a Eq. 11-6 (ac\l = aR) 

para relacionar as inc6gnitas aCM .. e a. Entretanto, devemos ter cuidado, pais neste 
caso anL< e negativa (no sentido negativo do eixox) e a e positiva (no sentido anti
horario). Assim, devemos fazer a = - anl./R na Eq. 11-15. Explicitando /.,obtemos 

a= , 
f , =-1("\1~' (11-9) 

Substituindof..nCl Eq. 11-7 pelo lado dircito da Eq. 11-9. temos: 

g sen () 
a ~ 

C'>1 .x (11 -10) 
1+1CM 'MR 1

' 

Podemos usar esta equa~ao para determinar a acclera~ao linear aCM.x de qualquer 
corpo que role suavemente em urn plano inc1inado que faz urn angulo eeom a hori
zontal. 

~STE 2 as discos A e B sao iguais e rolam em urn piso com a mesma velocidade. 0 
disco A sobe umll mmpa e atingc uma altura maxima h: 0 disco B sobe uma outra mmpa 
igUlll a primeira, mas scm atrito. A altura maxima atingida pelo disco B e maior, menor au 
igUllla h'! 

Uma bola uniforme. de massa M = 6,00 kg e raio R, rala 
suavemente. a partir do repouso, descendo uma rampa in
c1inada de angulo e ~ 30,()O (Fig. 11-8). 

forma energia em energia termica porque a bola nao des
liza (ela rola suaveme1lte). 

Assim, podemos escrever a lei de conserva~ao da ener
gia mecanica (Ef = EI) na forma 

(a) A bola desce uma distancia vertical h = 1,20 m para 
chegar a base da rampa. Qual e a sua veloeidade ao chegar 
a base da rampa? 

A energia meeanica E do sistema bola
Terra e conservada quando a bola rola rampa abaixo. lsso 
acontece porque a (mica for~a que realiza trabalho sobre a 
bola e a for~a gravitacional, que c uma for~a conservativa. 
A for~a normal exercida pela rampa sobre a bola nao rea
liza trabalho porque e perpendicular a trajet6ria da bola. A 
for\a de atrito exeTeida pc1a rampa sobre a bola nao trans-

(11-11) 

onde os Indices lei se referem aos valores final (na base 
da rampa) e inicial (no alto da Tampa), respeetivamente. 
A energia potencial gravitacional e, inicialmente. Vi = 

Mgh (onde Mea massa da boICl). Na situa~ao final, Vf = 
O. A energia cinetica e, inicialmenle, K; = O. Para calcular a 
energia cinetica final Kf precisClmos de uma ideia adicional: 
como a bola rala , a energia cinetica envolve trans]ayao e 
rota~ao. de modo que devemos incluir as duas formas de 
energia cinetica usando 0 lado direito da Eq.1l-5. 
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Calcu/os: Substituindo tadas essas express6es na Eq. 11-
Il.abtemos 

Calcu/os: Para usar a Eq. 11-9 precisamos conhecer a ace
lerat;ao da bola . ac,",-,. que pode se r calculada usando a Eq. 
II-too 

(11-12) g sen () 
a = - = 

g sen () 

an de 1(",\1 eo momenta de inercia da bola em re la9iio a urn 
eixo que passa pelo cen tro de massa. "n, c a velocidade pc
dida na base da rampa ewe a vclocidade angular na base 
da rampa. 

CM .~ l+I c"M MR 2 

=_(9,8m Sl) sen 30,0
0 

= -350m/s2 
l+ ~ '. 

Como a bola rala suavemcn te. podemas usar a Eg. 
11-2 para substituir w por v",IR e reduzir a numera de in
c6gnitas da Eq. 11-12. Fazendo isso. substituindo l eM par 
f MR2 (de acordo com a Tabela 1O-2f) c cxplicitando Vnh 

obtemos 

v'" = J(lf)gh = J (lf)(9.R m ")(1,20 m) 

:-.Jote que nuo precisamos conheccr nem a mussa M nem 
do raio R da bola para calcular "c,", ... Isso signi fica q ue uma 
bola de qualquer tamanho e de qualquer massa (con tanto 
que seja uniforme) ter ti a mesma acelcra<;ao para baixo em 
uma rampa com uma inclinaIJil.o de 30,0". desde que role 
suavemente. 

= 4.10 m/s. (Resposta) 

Podemos agora resolver a Eq. 11-9 para obter a valor 
do m6dulo da for<;a de atri to: 

a a 
f =-/ C\1.~ -_l.MRl ~--~ M(I NOle que a resposta nao depende de M nem de R. , 01 Rl - < R2 - 5 0.1., 

(b) Quais sao 0 m6dulo e a orie ntar;lo da for9a de atrito 
que age sabre a bola quando cia desce a rampa rolando? 

= - f(6,00 kg)( -3.50 1ll/52):o 8,40 N. (Resposta) 

Como a bola rola sua vemen te. a fo rlJa de 
atrito que age sobre a bola e dada pela Eq. 11-9. 

Note que precisamos da massa M, mas nao do raio R: assim, 
a forIJa de atri to exercida sobre qualquer bola de 6.00 kg 
que rolar suavemcnlc em uma rampa de 30,()O sera 8AO N, 
independenteme nte do raio da bola. 

11-5 I 0 loio 

o 10i6 e urn laborat6rio de fiska que cabe no bolso. Se urn ioi6 desce rolando uma 
disHincia II ao longo da corda perde uma quantidade de energia potencial igual a 
1IIgII, mas ganha energia cinctica tanto na forma de translar;lo (t Mv~) como na de 
rot3<;ao (+ ' 01 (

2
). Quando volta a subir, perde encrgia cinetiea e readquire energia 

potencial. 
Nos ioi& modernos a corda nao esta presa no eixo, mas forma uma laIJada em 

torno do eixo. Quando 0 ioi6 "bate" na extrcmidade inferior da corda uma for93 
dirigida para d ma, exerdda pela corda sabre 0 eixo, interrompe a descida. 0 ioi6 
passa a girar. com 0 eixo enla<;ado pe la corda, apcnas com energia cinetica rotaeio
nal. 0 ioi6 se man tem girando ("adormecido") a te ser --despertado" por um puxao 
na corda, que faz a corda se enrolar no eixo e, conseqtientemente. 0 10i6 voltar a 
subir. A encrgia ci neti ca rOlacional do ioi6 na extrem idade inferior da corda (e por
tanto a tempo de "sono") pode ser conside ravelmente aum entada arrcmessando 0 

ioib para baixo para que ele comeee a descer a corda com ve locidadcs iniciais Vet •• e 
w. em vez de rolar para baixo a partir do repouso. ~ 

Para encontrar uma expressao para a acclera9ao linear (lC\1 de um ioi6 ro!ando 
para baL"Xo em uma corda. podemos usar a segunda lei de Newton. como fizemos 
para 0 corpo rolando para baixo na rampa da Fig. 11-8, A analise e a mesma, exceto 
pelo segui nte: 

1. Em vez de descer rolando uma rampa que faz urn angulo 0 com a horizontaL a 
ioiD desce uma corda que faz um angulo () = 90') com a horizontaL 

2. Em vez de rolar sobre a superffcie extern a de raio R, 0 ioi6 rola em lorno de urn 
eixo de raio Ro (Fig. 11-9a). 

3. Em vez de ser freado pela forlJa de atrito 1., 0 ioi6 e freado pela forr;a f que a 
corda exerce sobre cle (Fig. 11-9b). 

A analise do movimenlo nos levaria novamente a Eq. 11 -10. Assim, vamos apenas 
mudar a notac,:iioda Eq. 11·10 e fazer 0 = 90° para escrever a aeeleralJil.o linear como 

F , 
I.) 'b) 

FIG. 11-9 (a) Um ioi6 vista de lado. 
A corda. conside rada de cspessura 
deSpre7f\el.csta enrolada em um 
eL'(o de raio Rrr(b) Diagrama de 
corpo livre do ioio descendo. Apenlls 
o cixo c moslrado. 
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g 
a eM := - 01-1;-'~' M;-;;R'" . 

+ O! 0 
(11-13) 

onde lC'l.l C a momenta de inercia do ioi6 em reJar;,:ao a urn eixo passando pelo centro 
e M e sua massa. Urn ioib possui a mesma acelcra<;ao para baixo quando esta su
bindo de volta. 

11 ·6 1 Revisao do Torque 

No Capftulo 10 definimos 0 torque rde urn corpo rigido capaz de girar em torno de 
urn eixo fixo, com todas as partfculas do corpo sendo fon;adas a se mover em traje
t6rias circulares com centro nesse eixo. Agora, vamos ampliar a defini<;ao de torque 
para aplica-la a uma particula que se move em uma trajet6ria qualquer em rel3(,;ao a 
urn ponto fixo (em vez de urn eixo fixo).A trajet6ria nao precisa mais ser circular, e 
devernos escrever 0 torque como urn vetor T que pode ter qualquer orienta<;ao. 

A Fig. l~-lOa mostra uma dessas partfculas no ponto A de um plano xy. Uma 
unica for<;a F nesse plano age sobre a part(cula, e a posi<;ao da particula em rela<;ao 
il origem 0 e dada pelo vetor posi<;ao r. 0 IOrque i que age sobre a particula em re
!a<;ao ao ponto fixo 0 e uma grandeza velOria! definida por 

F= rxF ( defini~ao de torque). (11-1 4) 

Podemos calcular 0 produto veloria! eovolvido nesta definir;,:ao de r usando as 
regras do produto vetoria] que aparecem na Se<;ao 3-8. Para determinar a orientar;,:ao 
de T deslocamos 0 vetor F (scm mudar sua orienta<;ao) ate que sua origem esteja no 
ponto 0,0 que faz coincidirem as origens dos dois vetores envolvidos no produto 
vetorial, como na Fig. II-lab. Em seguida, usamos a regra da mao direita para pro
dutos vetoriais da Fig. 3-2Ia, envolvendo com os dedos da mao direita_o vetor r (0 
primeiro vetor no produto) com as pontas dos dedos apontando para F (0 segundo 
velor). 0 polegar direito esticado mostra a orientar;,:ao de i. Na Fig. 11-IOh a orienta
<;ao de i e 0 sentido positivo do eixo z. 

Para determinar 0 m6dulo de T aplicamos a expressao geral da Eq. 3-27 (c = ab 
sen¢).oquenosda 

r = rFsen th, (11-15) 

onde ¢ co menor dos angulos entre reF quando as origens dos vetores coincidem. 
De acordo com a Fig. ll-lOb , a Eq. 11-15 pode ser escrita na forma 

(11-16) 

onde Fl. (= F sen ¢) e a componente de F perpendicular a r. De acordo com a Fig. 
11-1Oc,a Eq.11-15 tambem pode ser escrita oa forma 

, 
I 

o'bb----------__ c--y 
F (rom a origem 

eIll OJ r=--,;;;;.,;'--- y 

'~. ' , -
A , 

Unhadeacaodcl 

I") Ib) I') 

FIG . , ' ·10 Oefini!{.ao do torque. (a) Uma forr;a F. no planoxy. age sabre uma particula si tuada no ponto A. (b) Essa forr;a produz 
um torque r (= r x F) sobre a particula em rclar;ao a origem O. De acordo com a regra da mao direita para 0 produto vetorial. a vetor 
torque aponta no sentido posi!ivo do eixo l. Sell m6dulo e dado por rF~ em (b) e por r1F em (c ). 



11.6 I Revisao do Torque _ 

(11-17) 

oode ' .L ( = r sen q,) e 0 brat;~ de alavanca de F (a disHincia perpendicular entre a 
ponto 0 e a linha de at;ao de F). 

~STE3 o velor posi(Jiio r de uma partfcula aponla no sentido positivo de urn eixo z. 
Se 0 torque a que a parlfcula cst ~ subrnetida c (a) zero. (b) apoola no sentido negativo de 
x e (c) aponla no senlido negativo de y. qual e a orienta~ao da for~a respon~vel pelo tor
que'! 

Na Fig. 11·lla Ires fort;as. lodas de m6du lo 2.0 N. agem 
sabre urna panfcula. A parlfcula esta no plano xy. em urn 
ponlo A dado PO! urn vetor posit;ao r tal que r ~ 3.0 m e 
0 = 300. A fort;a Fl e Pl!rale la ao eixo x. a for~a F2 e para
lela ao eixo z c a forr;a F] e paralela ao eixo y. Quais sao as 
torques. em relar;ao a origem O. produzidos por essas IreS 
fo rr;as? 

Como os tres velOTes das (orr;as nao esl50 
em urn meSilla plano. n50 podemos ea1cular seus torques 
como no Capftulo to. Em vez disso. devemos usar produtos 
vetoriais. com m6dulos dados pela Eq. 11 · 15 (r:= rFsen q,) 
e orientar;oes dadas pela regra da mao dire ita para produ
lOS vetoriais. 

C.lcu'os: Como estamos interessados em ca1cular os 
torques em re lar;ao a origem 0.0 velor r usado para cal
cular os produtos vetoriais e 0 pr6prio vetor posir;ao que 
aparece no enunciado do problema. Para determinar a 
angulo q, entre a orientar;ao de rea orientar;ao de cada 
fort;a des!ocamos as velores for<;a da Fig. 11-lla. urn de 
cada vez. para que suas origens coincidam com 0 ponto 
O. As Figs. II-lib. II·l1e e 11.11d. que sao vistas supe
riore,§ do Qlano Xi:. mostram os vetores (or<;a deslocados 
Fl ' F! e Fl' respeclivame nle. (Observe como e muilo 
mais faei! ver os angulos.) Na Fig. 11· 11 d 0 angulo en
tre as orienta~oes _de r e F J e 90(> e 0 sfmbolo ® significa 
que 0 sentido de F) e para dentro do papel. Se 0 sentido 
da for~a fosse para fora do pape!. ela seria rcpresentadCl 
pelo sfmbolo 0 . 

Aplieando a Eq. 11-15 CI cada for~a, obtemos as m6du
los dos torques: 

Tl = rFI sen fbi = (3,0 m)(2.0 N)(sen 15(0) = 3,0 N· m. 

T2 = rF2 sen ~ = (3.0 m)(2,0 N)(se n 120") := 5.2 N· m. 

e T) = rF) sen tb" := (3.0 m)(2.0 N)(sen 90(» 

:= 6,0 N ·m. (Resposta) 

Para delerminar as orienta<;ocs desses torques usa
mas a regra da mao direita. posicionando as dedos da 

, , , , 
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FIG. 11-11 (0) Uma partlcula no ponto A sofre a ac;ao de tres 
for,as, cada uma parale1a a um dos eixos de coordenadas. 0 
Angulo c/J (usado para determinar 0 torque) e mostrado (b) para 
FI e (c) para Ft. (d) 0 torque t ) c perpendicular tanto a;: como 
a F) (a fOf¥a ~ aponla para denlro do papel). (e) Os torques (em 
rcla(Jl\o It origem 0) que agem sobre a paTllcula. 

mao direi la em volta de ;: de modo a que aponlem para 
F na dire~ao do mellor dos dois angulos entre os dais 
vel ores. 0 polegar aponla na dire~ao do torque. Assim. 
i\ aponta para dentro do papel na Fig. II-lib; t l aponta 
para fora do papel na Fig. !J·llc: e f ) tern a orientar;ao 
mostrada oa Fig. II-II d. Os tres vetores torque aparecem 
na Fig.ll·lle. 
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TAneA PARA A SOLUr;AO DE PROBLEMAS 

Tatica 1: Produtos Vetoriais e Torques A Eq.II-15 pilT!l 
torques C nossa primeira aplicat;iio do produto \"ctorial. A Se~ao 
3-8. onde silo apresentadas as rcgras do produto vCloriaL contem 
uma lista dos crros mais comuns no calculo de urn produto veto
rial. 

tenha significado. A mudan~a do ponto pede mudar lanlO 0 m6-
dulo quanto a orienla,ao do torque. No Exemplo 11-3 os IOrques 
produ7idos pc1as Ires forr;3S foram ca1culados em rcla(fao a ori
gem O. E fkil demonstrar que os torques produzidos por essns 
mesmas t res fOf(faS sao lodos nulos se fOTem ealculados em rela
~ilo no ponto A (a posi(fao da partfcula), ja que, nesse caso. r - 0 
para todas as fOf(fas. 

Lcmhre·se de que urn torque e scmpre calculada elll rela~'J{) 

a urn ponto. que deve seT conhecido para que 0 v<llar do torque 

p(com a oriR~'m 
em OJ 

• 

,.) 

7 

o~~ _____ ) 

'b) 

FIG. 1'·12 Dcfini,iiodc momento 
angular. Urna partieula que passa 
pclo ponto A possui momento linear 
ij (: mv), com 0 VCIOT P no p[UIlO XY. 

A partfcu la possui momento angular 
1 ("'; x p) em rela~ao a origem O. 
Pcla TegTa da mao direita.o vt.:tor 
momento angular aponla no sc ntido 
positivode::. (0) 0 m6dulo de j 
e dado por I :: rpi == rmv _. (b) 0 
mOdulo de { lambem e dado por 

: rlP =r 1111'. 

11-7 I Momento Angular 

Como vimos em caprtu los anteriares.o conceito de momento linear pea lei de con
serva~ao do momenta linear sao ferramen tas extrema mente podcrosas, 4ue perm i
tem prever, par cxcm plo, 0 resultado de uma eolisiio de dais carros sem conheccr os 
delalhes da colisiio. Vamos inicia r agora uma diseussao dc uma grandeza eorrespon
dente a p para movimcnlOS de rOla!fao. terminando na Se!flio 11-11 com uma lei cor
respondente. para movimen tos de rota,ao. a lei de con scrva~ao do momenta linear. 

A Fig. 11-12 mosua uma partkula de massa III e momento linear pC=; mY) ao 
passa r por urn ponto A de urn plano xy. 0 momento angular 1 desta part kula em 
rela~ao a origem 0 e uma gra ndeza verorial detinida atruves da equal;iio 

(dcfini~Ao de mom"nto angular). (1 1-18) 

onde reo vetor posi¥i'io da purtkula em rela~il.o a O. Quando a partkula se move 
em rela~ao a 0 na dirc¥ao do seu momento linear p (= m i'), 0 vetor posi~iio r gira 
em lorno de O. Observe que para possuir momen to angular em rela!fiio a 0 a par
tk ula lIlia precisll eSlar girando em torno de O. Comparando as Eqs. 11-4 e 11-18. 
vemos que a rclu~iio entre 0 momento angular c a momenlo linear e a mesma que 
enl re 0 torque c a for¥ll. A unidade de momento ungular do SI e 0 quilograma-mc
tro-quadrado por segundo (kg· mlls), que cquiva le ao joule-segu ndo (J . s). 

Para determinar 11 orienla~ao do velor momento angular 1 na Fig. 11 -12. deslo
camos 0 velOr P ate que sua o rigem coincida com 0 ponto O. Em seguida. usamos a 
regra da mao direita para produtos velOriais envoJvendo a velor r com os dedos da 
mao direita apontados para 0 velor p. 0 dedo polegar esticado mostra que i aponla 
no senlido positivo do eixo ::: da Fig. 11-12. Este sentido positivo corresponde a um a 
rota!fao do vctor posi~ao r no sentido unti-hon'irio em lorno do eixo z. associ ada ao 
movimento da pmtlcula. (0 se nt ido negativo de j corresponderi a a uma rota~<io de 
rem torno do eixo z no sentido horari o.) 

Para determinar 0 m6dulo de " usamos a Eq. 3-27 para cscrever 

r = rmv sen ljJ. (11- 19) 

onde <b e 0 menor angula enlre rep quando os da is velores tern uma origem co
mum. De aeordo com a Fig. 11 - 12l1. 11 Eq. 11- 19 pade ser escrilu na fo rma 

r = rpi = rmv..l., (11 -20) 

onde p _ e a componentc de P pe rpendicu lar a rc v J. c a componente de v perpendi
cu lar a r. De ucordo eom a Fig. ) 1-1 2h. a Eq. II- L9 pode ser escrita na forma 

(= 'JP = 'l.mv, (1 1-21 ) 

onde rJ. C a distancia perpendicular en tre 0 e a extensao de p. 
Assim como aconlece com 0 torque. 0 momento angular rem signifi cado ape

nus em rela~iio a urn pon to dado. Aiem disso. se a partkula da Fig. 11-12 mio est i
vesse no plano xy ou sc 0 momento linear p na particula n,io esrivesse tambem no 
plano xy. 0 momento angula r I mio seria paralelo ao ciXQ z. 0 vetor momento an
gu lar c scm pre perpendicular ao plano formado pel as vetores posi~ao e momenta 
linear, rep. 
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