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Palavras do autor

A

física é uma ciência que desde sua concepção está em constante
desenvolvimento. Faz parte do seu escopo estudar e interpretar
diversos fenômenos da natureza, com vistas a entender o funcionamento do universo. A partir dessa ciência os avanços tecnológicos são impulsionados, gerando diversas aplicações para a humanidade.
Nesta disciplina daremos continuidade aos estudos de física abordando
uma série de temas extremamente interessantes que vão além da mecânica.
O estudo permitirá que você compreenda muitos fenômenos que fazem
parte da sua vida e também perceba como a física se conecta facilmente
com outros saberes humanos. Competências serão desenvolvidas no que diz
respeito a conhecer e compreender o contexto das aplicações, analisar situações realistas, realizar cálculos e compreender gráficos. Descobriremos, por
exemplo, que as ondas são perturbações instigantes, diferentes de partículas,
e estudá-las é essencial para compreendermos os instrumentos musicais e o
mundo em que vivemos neste século. Veremos as usinas hidroelétricas que
transformam energia potencial gravitacional em energia cinética de rotação,
que depois é transformada em energia elétrica, motores à combustão que
dependem dos princípios da termodinâmica, circuitos elétricos nos mais
diversos equipamentos e muito mais.
Esta disciplina está dividida em quatro unidades de ensino. Na Unidade 1
estudaremos o movimento circular e a ondulatória, conhecendo as grandezas
físicas e os princípios básicos que descrevem os movimentos circulatório e
ondulatório. Na Unidade 2 trataremos da estática e dinâmica dos sólidos,
compreendendo o centro de massa e fazendo uso das leis de Newton para
entender a rotação e o equilíbrio dos corpos rígidos. Na Unidade 3 nosso
assunto será fluidos e termodinâmica, e abordaremos conceitos como
pressão, temperatura e calor. Por fim, na Unidade 4, estudaremos os princípios de eletricidade, aprendendo sobre eletrostática, eletrodinâmica e
circuitos elétricos.
Uma boa dica para estudar esta disciplina é manter uma atitude positiva
em relação aos assuntos abordados, tendo em mente que a física é uma
ciência fundamental, tal como a matemática e a química. Dessa forma o

estudo de Fundamentos de Física II pode lhe mostrar um mundo novo, no
qual tudo se torna mais interessante. Aplique, no seu dia a dia, as competências e os conceitos que serão desenvolvidos nesta disciplina fazendo reflexões
sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Desfrute da
possibilidade de entender o que acontece ao seu redor e desafie-se nas novas
possibilidades de desenvolvimento de pesquisas tecnológicas. Bons estudos!

Unidade 1
Movimento circular e ondulatória
Convite ao estudo
Caro estudante, estamos rodeados por diversos tipos de fenômenos,
como o movimento dos satélites ao redor da Terra, os terremotos, os vendavais, você saberia explicar tais fenômenos? Como os satélites se movem ao
redor da Terra? Como é possível construir prédios resistentes a terremotos
ou vendavais? De que forma conseguimos perceber os sons e as imagens
em um ambiente? Como é possível a comunicação por telefone, rádio e
internet? Para responder a essas questões precisamos dar continuidade aos
estudos de física. Temos muito aprendizado pela frente!
Um dos aspectos mais belos da ciência é ela ser capaz de explicar quantitativamente os fenômenos observados. O ensino da física deve conectar a
visualização do fenômeno e sua expressão matemática, e demonstrar essa
conexão é o grande desafio para aqueles que atuam ou pretendem atuar na
prática docente, como você. Conforme veremos nesta unidade, uma coisa é
ver o pêndulo oscilar, outra é escrever uma equação que represente a variação
da sua posição no tempo. Lembre-se de que não existe nada mais fascinante
no aprendizado da ciência do que vê-la em ação.
Nesta unidade de estudo você conhecerá e compreenderá o movimento
circular e sua relação com as oscilações, o que lhe possibilitará compreender corretamente a natureza das ondas e suas aplicações no cotidiano.
Para contextualizar o aprendizado desta unidade, ilustraremos uma
situação na qual você, no papel de docente, resolve levar os alunos a um
parque de diversões. Além de diversão e prazer, no parque, os seus alunos
terão a oportunidade de constatar, na prática, os conceitos aprendidos na
sala de aula estudando o movimento de alguns brinquedos selecionados
por você. Para conduzir os alunos pelo parque, você deverá elaborar um
plano de aula para cada etapa do “tour”. Em cada situação você conduzirá e auxiliará seus alunos a enfrentar um desafio para encontrarem
equações matemáticas, calcularem as grandezas físicas que descrevem
o movimento dos brinquedos: roda gigante, barco viking e piscina de
ondas. O grande objetivo é que todos consigam desvendar e compreender,
matemática e fisicamente, o funcionamento dos brinquedos, e, para isso,
um plano de aula bem elaborado será fundamental. Você tem um grande
desafio pela frente!

Para vencer esse desafio, durante o estudo desta unidade, aprenderemos sobre o movimento circular uniforme e como descrevê-lo por meio
das grandezas angulares, da frequência e do período. Conheceremos o
movimento harmônico simples e suas representações mais conhecidas: o
sistema massa-mola e o pêndulo simples. Estudaremos as oscilações e estenderemos o aprendizado para compreendermos as ondas.
Pronto para começar? Para alimentar nosso instinto de investigação
e fazer grandes descobertas, podemos usufruir daquilo que aprendemos
na física. Todos os conceitos aprendidos nesta unidade serão aplicados em
sistemas mecânicos e situações naturais, com ênfase em contextos educacionais, desenvolvendo o raciocínio crítico e a iniciativa. Alinhando conhecimento, observação e experimentação somos capazes de transformar dados
simples em informações importantes que, certamente, serão muito úteis na
sua formação profissional! Vá em frente e bons estudos!

Seção 1.1

Movimento circular
Diálogo aberto
Descobrimos a física alinhando conhecimento, observação e experimentação. Nesta seção estudaremos o movimento circular, aquele em que um
objeto se desloca em uma trajetória curvilínea e, como você já deve imaginar,
para possibilitar essa situação, é necessário que uma força mude a direção
do vetor velocidade. No decorrer dos estudos você descobrirá que força é
essa e perceberá que quando estudamos movimentos circulares é necessário
conhecer outras grandezas físicas, como o período e a frequência, e que além
de grandezas lineares será preciso também lidar com as angulares. Ainda
será interessante aprender que a realização do movimento circular pode
acontecer de uma roda para outra, por meio, por exemplo, de acoplamento
entre polias ou contato entre engrenagens.
Para contextualizar a importância desta seção, retomaremos a situação
em que você, no papel de docente, leva sua turma de alunos ao parque de
diversões. A primeira etapa do “tour” será a roda gigante e você precisa
preparar um plano de aula para incitar os alunos a obterem o máximo de
informações sobre o brinquedo e relacioná-las com o movimento circular
uniforme. Uma boa ideia é transformar a atividade em um experimento,
colocando o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem para
tirar suas próprias conclusões. Assim, será importante que o seu plano de
aula tenha uma breve descrição do brinquedo e o procedimento para obter
as características físicas da roda gigante, tais como o raio e o número de
revoluções em um determinado período de tempo. Para preparar a atividade,
você ligou para o parque com antecedência, descobrindo que o raio da roda
gigante tem 9 m, o período de revolução é de 120 s, e que ela é capaz de parar
após aproximadamente 20 s de desaceleração. Uma boa estratégia para deixar
o aprendizado mais interessante é solicitar que os alunos obtenham aplicativos de metrologia nos celulares para poderem realizar essas medidas. Será
importante incluir também no seu plano de aula dessa primeira etapa quais
análises seus alunos poderão realizar com as informações obtidas, como
calcular e analisar as variáveis que caracterizam o movimento circulatório
do brinquedo: o período, a frequência e as velocidades angulares e lineares
das cabines. Para finalizar, você pode solicitar que os alunos apresentem um
relatório constando todas as discussões realizadas, fotos, etc.
Para ajudá-lo nesse desafio, durante o estudo desta seção abordaremos o
movimento circular uniforme e você perceberá que por meio das grandezas

angulares, do período e da frequência podemos descrever matematicamente esse movimento. Será desafiador, não é mesmo? Então mãos à obra
e divirta-se!

Não pode faltar
O estudo da física é dividido em áreas, como, por exemplo, a cinemática,
que contempla estudos a respeito de alguns tipos de movimentos como o
movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Nesses casos,
em muitas situações, o objeto apresenta uma trajetória retilínea (linear). Esse
tipo de trajetória descreve uma variedade de fenômenos, mas não todos,
pois alguns objetos podem se mover de forma circular. Nesse caso, qual o
objeto se move, a uma distância fixa, em torno de um eixo, descrevendo uma
trajetória circular, como podemos observar na Figura 1.1. Nesta imagem, um
carro movendo-se ao longo de uma trajetória circular de raio r com velocidade constante (v ) experimenta movimento uniforme circular.
Figura 1.1 | Carro movendo-se ao longo de uma trajetória circular

r
O
Vista
superior


v

Fonte: Serway e Jewett Jr. (2014a, p. 83).

Qual a melhor maneira de marcar a posição de um objeto que realiza
movimento circular? Concluiremos que é pela definição de um ângulo, com
o apoio do raio, que é constante, e também com a definição de uma origem
(ponto O).
Nesse momento é importante entendermos que algumas grandezas já
conhecidas, como posição (espaço), deslocamento, velocidade e aceleração
eram proveitosas e significativas quando o objeto em análise desempenhava
movimentos lineares. Agora, no estudo de movimentos circulares, devemos
aprender outras grandezas, chamadas de grandezas angulares, que têm
relações com as lineares, como veremos.
Para definirmos as grandezas angulares do movimento circular adotamos
um sistema de coordenadas xy com a origem (O) no centro da trajetória
10 - U1 / Movimento circular e ondulatória

circular desenvolvida pelo objeto em movimento, como mostra a Figura 1.2.
Se imaginarmos um eixo atravessando o ponto O, temos o que chamamos de
eixo de rotação.
Chamamos de posição angular a abertura de ângulo q (teta) - em relação
ao ponto denominado origem (O) - que determina a posição da partícula na
trajetória circular, conforme mostra a Figura 1.2.
Figura 1.2 | Posição e deslocamento angular

Fonte: elaborada pela autora.

Assim, temos:
q=

s
(ângulo em radianos), em que s é o comprimento do arco de
r

circunferência percorrido e r é o raio da circunferência.

Vale ressaltar que, como explicado por Halliday, Resnick e Krane (2002),
um ângulo definido dessa forma é medido em radianos (rad) e não em graus.
O radiano é um número puro, não tem dimensão. Como o comprimento de
uma circunferência de raio r é 2pr , uma circunferência completa equivale a
2p radianos.
Como mostrado na Figura 1.2, da mesma forma que temos o deslocamento linear, temos o correspondente deslocamento angular que é calculado
pela diferença entre as posições angulares final e inicial da partícula:
Dq = q final - qinicial , sendo: Dq =

Ds
r

Continuando com as comparações entre as variáveis lineares e angulares,
a grandeza similar à velocidade linear é a velocidade angular média – representada pela letra grega ômega minúscula ( wméd ) – e é definida pela razão
entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo do movimento:
wméd =

q final - qinicial
t final - t inicial

=

Dq
Dt
Seção 1.1 / Movimento circular - 11

A unidade no SI (Sistema Internacional de Unidades) é rad/s (radianos
por segundo).
Em algumas situações pode ser que estejamos interessados na velocidade
angular instantânea, sendo:
w = lim

Dt ®0

Dq dq
=
Dt dt

Note que se conhecermos a função q(t ) , podemos calcular a velocidade
angular w por derivação.
Vale lembrar que a velocidade linear instantânea é definida como
v = lim

Dt ®0

Dx dx
=
.
Dt dt

Observe que as derivadas mostram variações e a variação da posição
com o tempo é a velocidade. A velocidade instantânea mostra as variações à
medida em que ocorrem, enquanto a velocidade média não traz informação
sobre variações ao longo do caminho.

Exemplificando

A posição angular de uma partícula em um círculo é dada por
q = 4,0 + 8,0 × t 2 + 4,0 × t 3 , sendo que as variáveis q e t estão no SI.
Assim, responda às proposições a seguir: (a) qual a posição angular da
partícula em t =0 e t =1,0 s ; (b) qual a velocidade angular da partícula em
t = 0 e em t =1,0 s.
Resolução:
(a) Para obter a posição da partícula no início dos tempos, basta substituirmos t = 0 na função fornecida. Assim temos:
qinicial = 4,0 + 8,0 × (0)2 + 4,0 × (0)3 Þ qinicial = 4,0 rad
Para t =1,0 s, temos:
q(t=1,0 s) = 4,0 + 8,0 × (1,0)2 + 4,0 × (1,0)3 , ou seja:

q(t=1,0 s) = 4,0 + 8,0 + 4,0 = 16,0 rad
(b) Como vimos, se conhecermos a função q(t ) , podemos calcular a velocin
dade angular w por derivação. Vale lembrar que dx = n × x n-1 . Assim
dx
dq
2
temos: w = = (8,0 × 2) × t + (4,0 × 3) × t . Logo: w = 16,0 × t + 12,0 × t 2 .
dt
Portanto, para t =0, temos:
w = 16,0 × (0) + 12,0 × (0)2 = 0
E para t=1,0 s:
w = 16,0 × (1) + 12,0 × (1)2 = 28,0 rad s
12 - U1 / Movimento circular e ondulatória

Perceba que, no exemplo anterior, a velocidade angular da partícula
está mudando, o que indica a presença de uma aceleração. Assim, seguindo
em nossa analogia, podemos imaginar que existe também a aceleração
angular média – representada pela letra grega alpha minúscula ( améd ) –
que é definida como:
w -w
améd =

final

inicial

t final - t inicial

=

Dw
Dt

E a aceleração angular instantânea é dada por:
a = lim

Dt ®0

Dw dw
=
Dt
dt

2

A unidade no SI (Sistema Internacional de Unidades) é rad s (radianos
por segundo ao quadrado).
Frequentemente precisamos relacionar as variáveis lineares com as
angulares. Perceba que os dois conjuntos de variáveis estão relacionados
através de r (o raio da circunferência descrita pelo ponto em torno do eixo
de rotação). Considerando a definição de radiano comentada anteriormente,
temos que:
q=

s
Þ s = qr
r

Derivando esta igualdade, em função do tempo, em ambos os lados,
obtemos:

ds d(qr )
.
=
dt
dt

Mas como r é constante, então:

ds
dq
= r× .
dt
dt

Porém sabemos que a derivada da posição em função do tempo equivale
à velocidade linear e já podemos imaginar que, analogamente, a derivada
da posição angular em função do tempo equivale à velocidade angular.
Portanto, concluímos que a velocidade linear e angular se relacionam da
seguinte forma: v = wr .

Reflita

Resumidamente, chamamos de corpo rígido ou corpo extenso todo o
objeto que não pode ser descrito por um ponto. Como explicado por
Halliday, Resnick e Krane (2002), quando um corpo rígido, como um
carrossel, gira em torno de um eixo, cada partícula descreve uma circunferência em torno do eixo e todas as partículas completam uma revolução
no mesmo intervalo de tempo (têm a mesma velocidade angular). Por
outro lado, quanto mais afastada do eixo está a partícula, maior é a
circunferência que a partícula percorre. Assim, como a velocidade linear
escalar varia conforme nos afastamos do centro do carrossel?
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Fazendo novamente a derivada da equação das velocidades, apresentada
anteriormente, em função do tempo, temos (lembre-se de que r é constante):
dv
dw
=r×
dt
dt

Contudo, sabemos que a derivada da velocidade linear em função do tempo
æ

dv ö

corresponde à aceleração linear ççça = ÷÷÷ e, consequentemente, a derivada da
è
dt ø
velocidade angular em função do tempo corresponde à aceleração angular. Dessa
forma a aceleração linear e angular estão relacionadas da seguinte maneira:
a = ar . Portanto, a variação das velocidades é sempre uma aceleração.

Assimile

As grandezas lineares e angulares, no movimento circular, relacionam-se
da seguinte forma:
Posição: s = qr
Velocidade: v = wr
Aceleração: a = ar
Em que r é o raio da circunferência do movimento.

Pesquise mais

Entenda mais sobre as relações entre as variáveis lineares e angulares
assistindo ao vídeo a seguir:
KHANACADEMY. Relacionando variáveis de movimento angular e
regular. [s.d].

O intervalo de tempo que uma partícula leva para completar uma volta
completa em uma trajetória fechada é chamado de período (T). Considerando um
objeto que se move com velocidade constante (v) em uma trajetória equivalente a
uma circunferência completa (distância percorrida igual a 2pr ), temos:
v=

Logo:
T=

Ds 2pr
=
Dt
T

2pr
2p
, ou ainda, T =
v
w

O número de vezes que um fenômeno ocorre em certa unidade de tempo
define o parâmetro conhecido como frequência (f). No movimento circular,
a frequência equivale ao número de rotações por segundo, sendo equivalente
à velocidade angular. A unidade no SI é Hertz (Hz).

14 - U1 / Movimento circular e ondulatória

f=

1
T

Esses conceitos podem ser estendidos a quaisquer fenômenos
cíclicos, como oscilações de um pêndulo, frequência das visitas a um
familiar (vezes por mês), intervalo entre a passagem de dois ônibus de
uma mesma linha, etc.

Exemplificando

As pás de um ventilador potente realizam 1.800 rotações a cada minuto.
Suponha um ponto qualquer localizado na extremidade de uma das pás.
Sabendo que a cada rotação esse ponto percorre uma circunferência
com 0,3 m de raio, responda: (a) o período e a frequência do movimento
no SI; (b) qual a velocidade linear e angular do ponto.
Resolução:
(a) Por definição sabemos que a frequência equivale ao número de
rotações por segundo. Assim, por uma regra de três simples, temos que:
60 s ® 1800 rotações
1s ® f
1800
= 30 Hz , ou seja, a cada segundo, as pás realizam
Logo, temos: f =
60
30 rotações.
1
1
O período (T) é dado por: T = = » 0,033 s .
f 30
Em palavras, podemos dizer que o ponto demora em torno de 0,033
segundo para realizar uma volta completa.
(b) Sabemos que o período também pode ser descrito como:
2pr
T=
v
Como já conhecemos T e sabemos que r = 0,3 m , então podemos obter
o módulo da velocidade do ponto localizado na extremidade da pá,
como mostra a Figura 1.3:
Figura 1.3 | MCU de um ponto da extremidade da pá do ventilador

Fonte: adaptada de http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/-midias_digitais_I/2009/modulo_
III/recursos62a.htm. Acesso em: 20 set. 2018.
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O módulo da velocidade do ponto é:
2pr 2p(0,3)
v=
=
» 57,12 m s
T
0,033
Já a velocidade angular é dada por:
2p
2p
w=
=
» 190, 4 rad s
T
0,033

Quando um objeto percorre uma circunferência ou um arco de circunferência com o módulo da velocidade escalar constante, dizemos que ele está
em movimento circular uniforme (MCU). Em outras palavras, o objeto em
MCU tem o mesmo módulo da velocidade linear em todos os pontos do
seu percurso, mas para o objeto percorrer a trajetória circular, a direção e o
sentido da velocidade precisam mudar, portanto, o objeto deve ter aceleração
(leis de Newton). Essa aceleração é conhecida como aceleração centrípeta e
está sempre na direção radial, aponta para o centro da circunferência, como
mostra a Figura 1.4, e é dada por:
acp =

v2
r

Em que r é o raio da circunferência e v a velocidade do objeto.
Como já vimos: v = wr . Portanto:
acp =

w 2r 2
Þ acp = w 2r
r

Figura 1.4 | Movimento circular uniforme

Fonte: elaborada pela autora.

No nosso dia a dia podemos observar muitas situações de MCU, como um
carrossel, as hélices de um ventilador em movimento, a roda gigante, entre
outros. Vale lembrar que a função horária dos espaços para o movimento
uniforme é dada por:
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s = s0 + v × t

Dividindo todos os termos da equação por r, obtemos, para o MCU, a
equação equivalente nas variáveis angulares:
s s0 v × t
= +
Þ q = q0 + w × t
r r
r

Outras relações importantes e que podem ser muito úteis no movimento
circular são as posições x e y do objeto em função do raio e da posição angular
(também conhecidas como coordenadas polares), em que: x = r × cos(q ) e
y = r × sen(q ) . Para obter a posição em função do tempo basta substituir
q = q0 + w × t .
Note que, caso o movimento circular não seja uniforme, teremos uma
componente adicional
 na aceleração chamada aceleração tangencial, paralela
à direção do vetor v .

Pesquise mais

Aprofunde seu conhecimento sobre o movimento circular. Veja o
exemplo 9.7 (arremesso de martelo) resolvido no livro a seguir. Faça o
login em sua Biblioteca Virtual para acessá-lo.
BAUER; WESTFALL; DIAS. Física para universitários. Porto Alegre:
AMGH, 2012.

É possível gerar transmissão de movimentos circulares entre dois
discos, duas rodas ou duas polias. Para isso, podemos utilizar dois
procedimentos básicos: encostar os dois corpos ou liga-los por uma
corrente, como mostra a Figura 1.5. Nos dois casos, é comum o uso de
engrenagens cujos dentes se encaixam entre si, quando em contato, ou
se encaixam nos elos da corrente de ligação, evitando escorregamento
ou deslizamento.
Vale ressaltar que na transmissão por contato há inversão no sentido
do movimento, o que não ocorre na transmissão por corrente (ou
correia), contudo, em ambas as situações, as velocidades lineares dos
pontos periféricos das duas rodas, discos ou polias são iguais, em cada
instante.
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Figura 1.5 | Transmissão de movimento circular: acoplamento de polias
ωA
ωB
ωA

rB

rA

ωB

rB

rA

B

B

A

A

(a) polias encostadas - os sentidos
dos movimentos são inversos

(b) polias ligadas por correntes - os sentidos
dos movimentos são iguais

Fonte: adaptada de https://www.infoescola.com/mecanica/transmissao-de-movimento-circular-uniforme/
Acesso em: 18 out. 2018.

Assim, considerando os pontos A e B em destaque na Figura 1.5, temos:
v A = v B (pois as superfícies estão em contato e não deslizam); sendo
rA e rB os raios das polias descritos pelos pontos A e B, respectivamente,

temos, portanto:

v A = w ArA e v B = w BrB

Logo:
w ArA = w BrB

Perceba que as velocidades angulares das polias são inversamente
proporcionais aos respectivos raios, o que também ocorre no que diz
respeito à frequência. Observe:
2p
2p
= 2p f A e w B =
= 2p f B
TA
TB
Visto que w ArA = w BrB , então: 2p f ArA = 2p f BrB Þ f ArA = f BrB .
wA =

O mecanismo de transmissão de movimento circular indicado na Figura
1.4 (b) é utilizado, por exemplo, nas bicicletas.
Com esse conceito encerramos esta primeira seção na qual pudemos
compreender as grandezas angulares e sua relação com as lineares, os
conceitos de frequência e período e o movimento circular uniforme.

Sem medo de errar
Agora retomaremos a situação em que você, no papel de docente, leva sua
turma de alunos ao parque de diversões e a primeira etapa do “tour” será a
roda gigante. Nesse momento você colocará seu plano de aula em ação para
que os alunos consigam obter o máximo de informações sobre o brinquedo e
relacioná-las com o movimento circular uniforme.
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Parados diante da roda gigante, você inicialmente faz uma breve descrição
do brinquedo informando aos alunos que ele é constituído de duas rodas
paralelas, suspensas em duas torres verticais que giram em torno do mesmo
eixo. Nas circunferências, as rodas sustentam as cabines oscilantes, onde
ficam os passageiros que desfrutam da diversão.
Em seguida, você divide a turma em grupos, pede para que um representante de cada grupo tire foto e, por meio do aplicativo de metrologia no celular,
obtenha o raio da roda gigante. Você, como garantia, já havia ligado para o
parque e solicitado essa informação. Em discussão com cada representante,
você confirma o valor do raio obtido por eles, correspondente a 9 m. O próximo
passo do seu plano de aula é solicitar que cada grupo obtenha o número de
revoluções em um determinado período de tempo que a roda gigante realiza.
Mais uma vez, você, um docente bastante prevenido e preparado, já havia
confirmado essa informação com o parque. Então, você orienta seus alunos
a fazerem uso de um cronômetro (disponível no celular) e, por estimativa,
analisar o quanto uma determinada cabine percorre em um período de 30 s.
Passado esse tempo, você confere com seus alunos o resultado obtido, no qual
consta que a cabine percorre 1/4 de volta no tempo de 30 s.
Nesse momento seus alunos têm informações importantes sobre o
movimento circular uniforme desempenhado pela roda gigante. Ainda em
grupos, você deverá dar sequência em seu plano de aula e perguntar se eles
conseguem calcular e analisar as variáveis que caracterizam o movimento
circulatório do brinquedo: o período, a frequência e as velocidades angulares
e lineares das cabines. No seu plano de aula você já tem o gabarito, que
contém as seguintes informações:
Por definição sabemos que o período (T) equivale ao intervalo de tempo
que uma partícula leva para completar uma volta completa. Assim, por uma
regra de três simples, temos que:
1 4 volta ® 30 s
1 volta ® T

Logo, temos:

T = 30 × 4 = 120 s

Ou seja, cada cabine da roda gigante demora 2 minutos para completar
uma volta.
A frequência (f) é dada por:
f=

1
1
=
» 0,008 Hz
T 120

Em palavras, podemos dizer que cada cabine realiza 0,008 rotação por
segundo. Se consideramos que a volta completa tem 360º , então esse cálculo
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nos mostra que a cada segundo cada cabine percorre 0,8% de volta, aproximadamente 3º .
Sabemos que o período também pode ser descrito como:
T=

2pr
v

Como já conhecemos T e sabemos que r = 9 m, então podemos obter a
velocidade:
v=

2pr 2 × (3,1416) × (9)
=
» 0, 47 m s
T
120

Já a velocidade angular é dada por:

v 2p 2 × (3,1416)
w= =
=
» 0,052 rad s
r T
120

Ou seja, a cada segundo cada cabine percorre uma distância de aproximadamente 0,47 m (lembre-se de que p » 3,1416 ), o que equivale a aproximadamente 0,052 radiano, ou seja, aproximadamente 0,008 (0,8%) de uma
volta completa (quase 3º ), como já havíamos comentado anteriormente
(lembre-se de que uma circunferência completa equivale a 2p radianos).
Ao verificar que seus alunos estavam extremamente engajados e familiarizados com o conteúdo e que realizaram corretamente as análises apresentadas, você elabora uma atividade extra. Então, pede para seus alunos, ainda
em grupos, calcularem a desaceleração angular média quando a roda gigante
para. Para isso, mais uma vez usando o cronômetro, eles precisam estimar
o tempo necessário e supor que a desaceleração seja constante até atingir
o repouso. Juntos vocês confirmam que o tempo necessário para atingir o
repouso é de 20 s.
A aceleração angular média é definida como:
améd =

w final - winicial
t final - t inicial

=

Dw
Dt

Como calculado anteriormente:

winicial » 0,052 rad s e, para o repouso, w final = 0

Logo: améd =

(0 - 0,052)
= -2,6 ×10-3 rad s 2 (o sinal negativo indica desace20

leração). Em palavras, conclui-se que no processo de desaceleração até parar a
roda gigante diminui sua velocidade na taxa de 0,0026 rad/s a cada segundo.
Para finalizar, você solicita que os alunos apresentem um relatório
com todas as discussões realizadas, bem como fotos e demais informações, constatações e conclusões pertinentes. O relatório é uma das principais formas de conscientizar os estudantes de que aquele momento é uma
importante etapa da fixação do conteúdo. Seu trabalho foi sensacional!
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Por meio do seu plano de aula bem elaborado você e seus alunos aprenderam se divertindo e isso ficará guardado para sempre nas memórias.
Ótimo trabalho!

Avançando na prática

Engrenagens
Descrição da situação-problema
(Adaptado de FGV, 2008). Imagine que você, um renomado professor
da área de exatas, foi convidado para elaborar um relatório de projeto para
uma famosa indústria de elevadores que precisa saber a frequência de
rotação do motor a ser instalado no sistema responsável pela abertura das
portas do elevador. Ao chegar na empresa, na sala de projetos, você analisa
o sistema em funcionamento em um protótipo e percebe que sobre o teto
da cabine do elevador, um engenhoso dispositivo coordena a abertura
das folhas da porta de aço. Frente a isso você esboça o sistema observado
obtendo a Figura 1.6 a seguir.
Figura 1.6 | Sistema de abertura das portas do elevador

Fonte: http://download.uol.com.br/vestibular2/prova/fgvsp_econo_cad2_2008_res.pdf. Acesso em: 20 set.
2018.

Observe que, no topo, a polia menor, que está engatada ao motor,
gira uma polia maior por intermédio de uma correia. No mesmo eixo
da polia grande, encontra-se fixada uma engrenagem que movimenta a
corrente esticada e que só se mantém dessa forma devido à existência
de uma segunda engrenagem de mesmo diâmetro, porém, fixa na extremidade oposta da cabine. Passaram-lhe a informação de que as folhas
da porta, movimentando-se com velocidade constante, gastam 5 s para
sua abertura completa, fazendo com que o vão de entrada na cabine do
elevador seja de 1,2 m de largura.
Para realizar o cálculo solicitado, você então realiza algumas medidas
conforme apresentado na tabela a seguir:
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Tabela 1.1 | Engrenagens e polias do elevador
Diâmetro das engrenagens

6 cm

Diâmetro da polia menor

6 cm

Diâmetro da polia maior

36 cm

Fonte: elaborada pela autora.

A empresa precisa da sua ajuda. Saber a frequência de rotação do motor
é essencial para que o elevador funcione com segurança. Como você
apresentaria o relatório com a informação solicitada?
Resolução da situação-problema
De acordo com as informações passadas pelo responsável pelo projeto é
possível calcular a velocidade de abertura das lâminas da porta. Vale notar
que o deslocamento percorrido por cada lâmina é de 0,6 m, para que, assim,
o vão total de abertura seja equivalente a 1,2 m, como informado. Assim,
vejamos:
Ds 0,6
vabertura =

Dt

=

5

= 0,12 m s

Essa é também a velocidade da engrenagem, afinal é o movimento da
engrenagem que determina o movimento da porta. Logo: vabertura = vengrenagem .
Assim, podemos agora calcular a frequência de rotação da engrenagem:
vengrenagem =

2pr
= 2p × rengrenagem × f engrenagem
T

Na Tabela 1.1 temos o diâmetro da engrenagem que corresponde ao dobro do
raio. Adotando p » 3,1416 e substituindo na equação apresentada os valores que
já conhecemos, temos: 0,12 = 2 × (3,1416) × (0,03) × f engrenagem Þ f engrenagem = 0,64 Hz
Uma vez que a engrenagem e a polia maior estão acopladas (fixadas
juntas), temos que
f engrenagem = f polia _ maior

Ou seja:

f polia _ maior = 0,64 Hz

Considerando os princípios de transmissão do movimento circular,
podemos relacionar a polia maior com a polia menor, como segue, uma vez
que elas estão ligadas por uma correia:
f polia _ maior rpolia _ maior = f polia _ menor rpolia _ menor

Substituindo os valores, obtemos:

(0,64) × (0,18) = f polia _ menor × (0,03) Þ f polia _ menor = 3,84 Hz
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Uma vez que a polia menor está engatada ao motor, podemos
concluir que:
f polia _ menor = f motor = 3,84 Hz

Assim, você comprovou para toda a equipe da indústria qual deve ser a
frequência do motor a ser instalado no sistema que vai comandar a abertura
das portas do elevador.

Faça valer a pena

1. Na análise de movimentos circulares, devemos introduzir novas grandezas, que

são chamadas grandezas angulares. Assim, analise as proposições a seguir:
I – A velocidade linear representa a rapidez com que um elemento percorre certa
trajetória, enquanto a velocidade angular representa a rapidez com que um elemento
percorre determinado ângulo central de uma circunferência.
II – A unidade no SI da posição angular é radiano.
III – A grandeza física que descreve a variação da velocidade angular em relação ao
tempo é denominada aceleração centrípeta.
São verdadeiras as afirmações:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
e) Todas afirmações são falsas.

2. Em diversos momentos do nosso dia a dia podemos ver pessoas andando de bicicleta,
mecânicos que checam as condições de funcionamento do motor do carro ou ainda nas
indústrias em que um único motor é capaz de colocar diversas máquinas em funcionamento. Em todas essas situações temos presença da física, embora muitas pessoas não
saibam disso. Nos exemplos abordados, temos a transmissão de movimento circular
por meio da correia para os carros; corrente, no exemplo das bicicletas, e engrenagens
nas indústrias. Considere duas polias (A e B) acopladas por uma corrente.

Sabendo que a polia A gira no sentido anti-horário e que o raio dessa polia é o triplo
do raio da polia B, podemos afirmar que a relação entre as frequências dessas polias e
o sentido de rotação da polia B são, respectivamente:
a) f B = 3 × f A ; anti-horário.
b) f A = 3 × f B ; horário.
c) f B = f A 3 ; anti-horário.
d) f B = 1,5 × f A ; anti-horário.
e) f A = 9 × f B ; anti-horário.
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3. O pião é um brinquedo bastante popular que tem por característica realizar

movimentos circulares em torno do próprio eixo. Apesar de seu movimento ser
complexo, consideraremos o início do movimento de um pião, que está alinhado
com a vertical e que executa 10 revoluções a uma velocidade angular constante de
6,00 rad s . Considerando os primeiros segundos de movimento, analise as proposições a seguir e julgue-as como verdadeira (V) ou falsa (F).
I – Essa situação pode ser estudada como um movimento circular uniforme.
II – O tempo gasto para realizar as 10 revoluções é de aproximadamente 10,47 s.
III – O período desse movimento é de aproximadamente 1,05 s.
IV – A frequência desse movimento é de aproximadamente 5,2 Hz.
Marque a alternativa correta.
a) I-V; II-V; III-V; IV-V.
b) I-V; II-V; III-F; IV-F.
c) I-F; II-V; III-F; IV-V.
d) I-V; II-V; III-V; IV-F.
e) I-F; II-F; III-F; IV-V.
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Seção 1.2

Oscilações
Diálogo aberto
Na seção anterior vimos que, por meio das grandezas angulares, do
período e da frequência, é possível descrever matematicamente o movimento
circular. Em situações como o movimento uniforme, movimento uniformemente variado e movimento circular, a força resultante e a aceleração da partícula são constantes, e para descrever esses movimentos, utilizamos conceitos
básicos da cinemática. Nesta seção aplicaremos o cálculo diferencial e integral
para estudar cinematicamente situações nas quais a força resultante sobre a
partícula em movimento varia com o tempo, alternando periodicamente o
sentido do deslocamento; e conheceremos um tipo especial de movimento
periódico, conhecido como harmônico simples, que servirá como modelo
de análise para diversos problemas de oscilação. No decorrer dos estudos
você perceberá que muitos movimentos oscilatórios fazem parte do nosso
dia a dia, por exemplo: um corpo sob a ação de uma mola, o movimento de
um pêndulo, a vibração da corda de um instrumento musical, entre outros.
Você já buscou entender por que algumas estruturas parecem ser resistentes
a terremotos e vendavais e outras não? Você já ouviu falar sobre ressonância?
Esse fenômeno também será assunto do nosso estudo nesta seção.
Para ilustrar ainda mais as aplicações das oscilações, retomaremos a
situação em que você, no papel de docente, leva sua turma de alunos ao
parque de diversões. Agora seus alunos estudarão física e, matematicamente,
o famoso e temido barco viking. Elaborar um bom plano de aula para essa
segunda etapa do “tour” será essencial para direcionar as atividades e garantir
a didática no processo de aprendizagem. Para iniciar seu plano, uma boa dica
é contextualizar o cenário de estudos fazendo uma rápida descrição sobre o
brinquedo, que, resumidamente, apresenta o comportamento de um pêndulo
simples. Como já planejava esse passeio há algum tempo, você foi capaz de
obter previamente com o parque algumas informações sobre o brinquedo,
como o raio de giro (L) e o ângulo (q ) a partir do qual o barco é abandonado,
que são, respectivamente, 20 m e 20°. Considerando esses dados, será importante incluir no seu planejamento quais características físicas do barco seus
alunos poderão obter. Variáveis como a altura máxima (hmáx ) e o período
de oscilação (T) também podem ser obtidas pelos estudantes. Para fazer as
atividades, estimular o desenvolvimento e a troca de experiências, você pode
dividir seus alunos em grupos, e aquele que apresentar a resposta correta
primeiro poderá aventurar-se no brinquedo. Não se esqueça de que é importante apresentar no seu plano de aula o gabarito das questões discutidas, o
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qual deve incluir o passo a passo dos cálculos a serem desenvolvidos e uma
análise das variáveis encontradas, como: o que pode influenciar a velocidade
do barco?
Durante esta seção você aprenderá a interpretar e mensurar as oscilações
e perceberá que os movimentos periódicos, como o pêndulo simples, podem
ser modelados como combinações do movimento harmônico simples, o que
poderá ajudá-lo no desafio proposto.
Bons estudos!

Não pode faltar
O movimento periódico é o movimento repetitivo de um objeto que,
após certo intervalo de tempo, retorna regularmente para uma determinada posição. Esse movimento é extremamente importante na ciência e em
nossa rotina diária. Se refletirmos um pouco, podemos reconhecer algumas
situações habituais com as características do movimento periódico, como os
limpadores de vidro dos carros, os antigos relógios de pêndulo e até mesmo
o planeta Terra em órbita no Sistema Solar, retornando para a mesma posição
anualmente. O movimento harmônico simples (MHS) é um tipo especial
de movimento periódico e, normalmente, é ilustrado e estudado por meio de
pêndulos ou objetos presos a molas (conhecido como sistema massa-mola),
como veremos a seguir.
Considerando um sistema massa-mola, como mostrado na Figura 1.7,
a força exercida por uma mola é proporcional à deformação da mola em
relação à situação de equilíbrio. A força da mola (FM ) é uma força restauradora, que aponta sempre para a posição de equilíbrio (x=0) e, portanto,
oposta ao sentido do deslocamento vetorial, como explicado por Serway e
Jewett Jr. (2011).
A Lei de Hooke expressa essa condição na seguinte equação matemática:

FM = -k × x , em que k é a constante elástica, medida na unidade Newton
por metro (N/m) no Sistema Internacional de Unidades (SI), e x é o deslo-

camento em relação à posição de equilíbrio, medida em metro no SI. Vale
ressaltar que o sinal negativo é fundamental para obter o sentido oposto
(deslocamento positivo, força negativa, e vice-versa). Lembre-se de que no
movimento unidimensional podemos indicar o sentido pelo sinal, em que
positivo indica o sentido positivo do eixo escolhido.
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Assimile

Como a força da mola (FM ) é sempre direcionada para a posição de
equilíbrio, ou seja, é oposta ao deslocamento do objeto, ela é chamada
de força restauradora e é a força resultante no movimento periódico,
quando desconsideramos as forças resistivas.
Figura 1.7 | Sistema massa-mola em superfície sem atrito
Quando o bloco é deslocado
para a direita do equilíbrio, a
força exercida pela mola atua
para a esquerda.
Quando o bloco está em sua
posição de equilíbrio, a força
exercida pela mola é zero.
Quando o bloco é deslocado
para a esquerda do equilíbrio, a força exercida pela
mola atua para a direita.
Fonte: Serway e Jewett Jr. (2011, p. 3).

Assim, continuando a análise de um sistema massa-mola como mostrado
na Figura 1.7 e, conforme esclarecido por Serway e Jewett Jr. (2011), quando
o bloco é deslocado do ponto de equilíbrio e liberado, ele passa a ser um
objeto sob a ação de uma força resultante e, consequentemente, sofre uma
aceleração. Aplicando a Segunda Lei de Newton ao movimento do bloco,
k
m

obtemos: -k × x = m × a Þ a = - × x .
Isto é, a aceleração do bloco é proporcional a sua posição e inversamente
proporcional à massa do bloco. A direção da aceleração é oposta à do deslocamento do bloco a partir do equilíbrio. Perceba que na posição de equilíbrio
(x=0) a aceleração é nula. Sistemas que se comportam dessa maneira exibem
movimento harmônico simples.

Assimile

Sempre que a aceleração de um corpo em movimento for proporcional
a sua posição e tiver a direção oposta ao deslocamento, dizemos que
esse corpo está em movimento harmônico simples. Dessa forma, a
aceleração no MHS não é constante (depende da posição) e por isso não
podemos utilizar as equações cinemáticas nesse movimento.
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Vale lembrar que nos pontos de compressão ou alongamento máximo da
mola a velocidade é nula e ocorre a inversão do sentido do movimento, logo,
no MHS, a velocidade da partícula não é constante. Para desenvolver uma
representação matemática do movimento harmônico simples, lembremos
dv d 2 x
=
. Tendo em vista o que analisamos
dt dt 2 2
2
dx
k
dx k
+ ×x =0 .
anteriormente, então: 2 = - × x Þ
dt
m
dt 2 m

que a aceleração é dada por: a =

Veja que estamos diante de uma equação diferencial e a solução dessa
equação resulta na descrição matemática do movimento harmônico simples.
Para obter a solução devemos pensar em uma função cuja segunda derivada
seja igual à da função original, porém, com sinal negativo e multiplicada
por k m . Você deve lembrar que as funções trigonométricas seno e cosseno
exibem esse comportamento, então, podemos criar uma solução ao redor de
uma delas, ou das duas, vejamos: x(t ) = A × cos(w × t + f) , em que A, w e f são
constantes chamadas, respectivamente, de amplitude da oscilação, velocidade angular e constante de fase (como vimos na seção anterior). A amplitude é o máximo deslocamento a partir da posição de equilíbrio. E, para que
essa solução seja válida, a seguinte condição para a frequência angular deve
k

ser satisfeita: w =
. A Figura 1.8 ilustra as características da função x(t)
m
no MHS.
Figura 1.8 | Gráfico da posição (x) em função do tempo (t) para uma partícula no MHS

Fonte: Serway e Jewett Jr. (2011, p. 5).

Reflita

Caro estudante, obtendo a derivada segunda da equação
x(t ) = A × cos(w × t + f) e fazendo as substituições na equação

d2x k
k
+ × x = 0 você pode confirmar a condição de que w =
.
dt 2 m
m
Reflita se a condição seria válida se utilizássemos uma função seno, ou
seja, x(t ) = A × sen(w × t + f) .
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Assimile

As equações a seguir formam a base da representação matemática do
movimento harmônico simples:
Lei de Hooke: FM = -k × x .
d2x k
Equação diferencial do MHS: 2 + × x = 0 .
dt
m
Solução da equação para o MHS: x(t ) = A × cos(w × t + f) em que
w=

k
.
m

As grandezas período (T) e frequência (f) estudadas na seção anterior
também são utilizadas na caracterização do movimento harmônico
simples, assim:
T=

2p
m
1
1 k
= 2p
e, portanto, f = =
T 2p m
w
k

Isto é, o período e a frequência dependem somente da massa da partícula
e da constante elástica da mola. Pelas equações podemos ver que a frequência
é maior para uma mola mais rígida (maior valor de k) e diminui com o
aumento da massa da partícula (SERWAY; JEWETT JR.; 2011).
Podemos obter também as equações da velocidade e aceleração para

d2x
dx
e a(t ) = 2 . Para isso vale lembrar
dt
dt
da regra da cadeia em que f ( g (x ))' = f '( g (x )) × g '(x ) . No nosso caso, temos:
f ( g (t )) = A × cos(wt + f) ; g (t ) = wt + f . Assim:

um objeto em MHS, sendo v(t ) =

v(t ) = -w × A × sen(wt + f) .
f ( g (x ))' = v(t ) = A ×(-sen(wt + f))× w , ou seja,
Analogamente: a(t ) = -w 2 × A × cos(wt + f) . Por meio dessas equações somos
capazes de obter a velocidade e a aceleração da partícula em qualquer
instante t.

Pesquise mais

Aprofunde seu conhecimento sobre o movimento harmônio. Veja o
problema resolvido 2.1 do livro a seguir, disponível em sua biblioteca
virtual:
BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H. Física para universitários.
AMGH, 2012.
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Você deve lembrar que as funções seno e cosseno têm valores máximos
entre ±1 , portanto, podemos concluir que os módulos máximos da velocidade e aceleração no MHS são:
vmáx = w × A =

k
×A
m

amáx = w 2 × A =

k
×A
m

(ocorre no ponto de equilíbrio)
(ocorre no ponto mais extremo da amplitude)

Exemplificando

Um bloco de 500 g preso a uma mola ideal, de constante igual a 5,00 N/m,
é deslocado de 3,0 cm da posição de equilíbrio e liberado do repouso,
sendo capaz de oscilar na horizontal em um plano sem atrito. Encontre:
a) o peri ́odo do movimento; b) as equações da posição, velocidade e
aceleração como funções do tempo em unidades do Sistema Internacional (SI); c) os módulos das velocidade e aceleração máxima do bloco.
Resolução:
O bloco é modelado como uma partícula em movimento harmônico
simples. Utilizando as equações que descrevem o MHS, com as variáveis
no SI, temos:
2p
m
a) Sabemos que o período é dado por: T =
. Substituindo os
= 2p
w
k
valores da massa e da constante, temos: T = 2p

500 ×10-3 kg
» 1,99 s .
5,00 N m

b) A equação da posição para o MHS é descrita como:
x(t ) = A × cos(w × t + f) – lembre-se de que podemos usar a
função seno ou cosseno para descrever o movimento. Sabemos
que A = 0,03 m e w = 10 » 3,16 rad s . Podemos
descobrir
a constante de fase, lembrando que em t = 0 , x = A . Assim:
A = A × cos(f) Þ cos(f) = 1 Þ f = 0 . Logo, temos a equação da
posição dada por: x(t ) = 0,03 × cos(3,16 × t ) .
dx
Lembrando que a equação da velocidade é v(t ) = = -w × A × sen(wt + f) ,
dt
temos: v(t ) » -0,095 × sen(3,16t ) .
2
dx
Por fim, a aceleração é: a(t ) = 2 = -w 2 × A × cos(wt + f) . Substituindo
dt
os valores: a(t ) = -0,3cos(3,16t ) .
k
c) O módulo da velocidade máxima é: vmáx = w × A =
× A , em que
m
A é a amplitude de oscilação que equivale a 3,0 cm (por argumentos
de energia, o pêndulo lançado do repouso não pode ir além de 3,0
cm, de modo que podemos considerar que essa é a amplitude). Assim:
vmáx = w × A = 10 × 3,0 ×10-2 » 0,095 m s . Para descobrir o módulo da
aceleração máxima, temos: amáx = w 2 × A = 10 × 3,0 ×10-2 = 0,3 m s 2 .
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Outro sistema mecânico que representa o movimento periódico é o
pêndulo simples, que consiste em um peso de massa m, suspenso por uma
corda de comprimento L e fixada na extremidade superior, como mostra a
Figura 1.9. O movimento, causado pela força gravitacional, ocorre em um
plano vertical. Para estudar o pêndulo simples, consideramos que, para
ângulos de oscilação bem pequenos, esse movimento tem as mesmas características matemáticas do oscilador harmônico simples. Porém até 20° os
desvios não são tão extremos, então, quando baixa precisão é exigida, costumamos manter, por simplicidade, o estudo através do MHS.
Figura 1.9 | O pêndulo simples
Quando q é pequeno, o
movimento de um pêndulo
simples pode ser modelado
como movimento harmônico simples pela posição de
equilíbrio q = O.

Fonte: Serway e Jewett Jr. (2011, p. 15).

Como mostra a Figura 1.9, quando afastamos a massa (m) da posição
de repouso e a soltamos, o pêndulo realiza
oscilações. As únicas

forças que

atuam sobre o pêndulo são a tração (T ) com o fio e o peso (P = mg ) , desconsiderando a resistência do ar. Note
 que a componente da força peso dada por
P ×cos q se anulará com a força (T ) , sendo assim, a única causa do movimento
oscilatório é a componente tangencial do peso: P × senq . Aplicando então
a Segunda Lei de Newton, obtemos: F = m × a Þ - m × g × senq = m

d 2s
,
dt 2

observe que expressamos a aceleração como a segunda derivada da posição
s. Como vimos s = rq , mas r = L ; assim: s = Lq , em que L é constante, logo, a
equação é reduzida para:

d 2q g
+ × senq = 0 . Considerando q como a posição
dt 2 L

(em radianos), e se considerarmos um ângulo pequeno, temos que, nessas
condições, senq @ q . Então, para ângulos pequenos teremos a equação de
movimento dada por:

d 2q g
+ ×q = 0 .
dt 2 L

Seção 1.2 / Oscilações - 31

Note que essa equação tem a mesma forma matemática que a do MHS
e, assim, concluímos que, para pequenas amplitudes, o movimento de
oscilação do pêndulo simples pode ser modelado como movimento
harmônico simples. Portanto, temos como solução da equação anterior:
g
é a velocidade angular do pêndulo
L
2p
L
simples e, assim, o período é dado por: T = = 2p
.
w
g
q(t ) = qmáx × cos(wt + f) , em que w =

Em outras palavras, como exposto por Serway e Jewett Jr. (2011), o período
e a frequência de um pêndulo simples dependem somente do comprimento
da corda (L) e da aceleração da gravidade (g). Como o período é independente da massa, concluímos que todos os pêndulos simples que sejam de
igual comprimento e estejam na mesma localização (mesmo g) oscilam com
o mesmo período. Assim, os pêndulos simples são muito utilizados como
marcadores de tempo.

Exemplificando

Qual deve ser o comprimento da corda para que um pêndulo, na Terra
(considere g = 9,8 m s 2 ), em uma oscilação de pequena amplitude,
tenha o período de exatamente 1 s?
Resolução:
Sabemos que, para um pêndulo simples, o período é definido matematiL
T2 × g
2 L
camente como: T = 2p
Þ T 2 = (2p)
Þ L=
. Substituindo
4p 2
g
g
os valores, temos: L =

(1,00)2 × (9,8)
» 0,248 m .
4p 2

Pesquise mais

Entenda mais sobre o movimento pendular assistindo ao vídeo a seguir,
o qual mostra como um pêndulo simples pode ser tratado como um
oscilador harmônico:
KHAN ACADEMY. Pêndulos.

Até agora, consideramos movimentos periódicos em sistemas que
oscilam sem parar sob a ação de uma única força restauradora, ou seja, consideramos sistemas oscilatórios ideais. Porém na maioria dos sistemas reais,
existem forças não conservativas (atrito, resistência do ar, entre outras) que
desaceleram o movimento de oscilação, fazendo com que a amplitude do
movimento diminua com o passar do tempo até cessar, dissipando energia
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potencial elástica armazenada em energia térmica, sonora, entre outras. Esse
movimento é chamado de amortecido, e um exemplo de oscilação amortecida é um corpo preso a uma mola e submerso em um líquido viscoso. Nesse
caso, as equações matemáticas que descrevem as oscilações amortecidas
consideram uma constante chamada de coeficiente de amortecimento (b), e
quando essa constante é pequena, temos as seguintes equações que caracterizam o movimento:
x = A×e

-(b 2 m )t

× sen(w × t + f)
2

w=

k é chamada de frequência natural do
k æç b ÷ö ; em que
w0 =
-ç ÷
m
m çè 2m ÷ø
2

æ b ÷ö
÷ .
è 2m ÷ø

sistema, ou seja: w = w02 -ççç

Figura 1.10 | Oscilação amortecida

A amplitude diminui
conforme Ae-(b/2m)t.

Fonte: Serway e Jewett Jr. (2011, p. 19).

Por outro lado, como considerado por Serway e Jewett Jr. (2011), temos
também as oscilações forçadas, que ocorrem quando uma força externa periódica é aplicada realizando um trabalho positivo sobre o oscilador (fornece
energia). É o caso, por exemplo, de uma criança em um balanço que mantém
o movimento devido ao recebimento de “empurrões” dados no tempo certo.
A amplitude do movimento permanece constante se a entrada de energia por
ciclo de movimento é exatamente igual à diminuição de energia mecânica em
cada ciclo que resulta de forças resistivas. Como a força externa é aplicada
periodicamente, temos: F (t ) = F0 × cos(wt ) .
Aplicando a Segunda Lei de Newton e resolvendo a equação diferencial
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obtida, teremos: x = Asen(w × t + f) , onde A =

F0 m
2

æ bw ö
(w - w0 ) + çç ÷÷÷
çè m ø
2

a frequência natural do oscilador.

, sendo w0

2 2

Perceba, pelas equações, que oscilador forçado vibra na frequência da
força propulsora e que a amplitude do oscilador é constante para certa força
propulsora, porque ele é forçado, no estado estacionário, por uma força
externa. Como mostra a Figura 1.11, para pouco amortecimento, a amplitude
é grande quando a frequência da força propulsora é próxima da frequência
natural de oscilação, ou quando w » w0 ; assim, o termo no denominador é
reduzido devido à redução da parte relativa à ômega. O aumento dramático de amplitude próximo da frequência natural é chamado ressonância, e
a frequência natural w0 também é chamada frequência de ressonância do
sistema (SERWAY; JEWETT JR., 2011).
Figura 1.11 | Características físicas da ressonância
Quando a frequência w
da força propulsora é igual
à natural w do oscilador,
ocorre ressonância.

Fonte: Serway e Jewett Jr. (2011, p. 21).

Em outras palavras, ressonância é o fenômeno que ocorre quando a
energia recebida tem frequência de vibração igual à frequência natural
do sistema físico, fazendo com que este vibre com amplitudes cada vez
maiores. Um caso emblemático do fenômeno de ressonância foi o rompimento da ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, em 1940. Em um
determinado momento, o vento começou a soprar com frequência igual à
natural de oscilação da ponte, o que ocasionou o aumento indefinido da
amplitude de suas vibrações até que sua estrutura não pudesse mais suportar,
sendo rompida.
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Sem medo de errar
Dando continuidade à visita da turma no parque, agora é hora de analisar
um novo brinquedo, o barco viking, e extrair as informações do fenômeno
físico que se observa, colocando em ação o seu planejamento de aula.
Diante do brinquedo, você faz uma breve explanação aos seus alunos,
informando que o barco se movimenta tal qual um pêndulo simples, subindo
e descendo repetidas vezes em pequenas oscilações, podendo ser modelado
pelo movimento harmônico simples e, para manter o movimento pendular,
o brinquedo utiliza de um sistema mecânico que mantém a velocidade praticamente constante.
A próxima etapa do seu plano de aula é colocar seus alunos para analisar
fisicamente o movimento do barco a partir das informações que você obteve
previamente. Assim, você divide seus alunos em grupos e, utilizando um
aplicativo de mensagens pelo celular, envia a eles a atividade a ser desenvolvida: “Quer se aventurar no temido barco viking? Então mostre que seu grupo
entende do movimento do barco! Considerando que o raio de giro (L) e o
ângulo (q ) a partir do qual o barco é abandonado são, respectivamente, 20 m
e 20º, obtenha: a) a amplitude (A) do movimento e a altura máxima atingida
(hmáx ) utilizando relações trigonométricas; b) a velocidade angular (w ) ; c) a
equação aproximada do movimento x(t ) = A × cos(w × t ) ; d) a velocidade (v)
em m/s; e) o período (T) de oscilação e f) quais variáveis podem influenciar
a velocidade do barco. O grupo que apresentar primeiro as respostas corretas
ganha o direito de entrar primeiro no brinquedo!”
No seu plano de aula você tem o gabarito detalhado dessas questões,
como apresentado a seguir:
a) Tendo em vista que L =10 m e q = 20º
20º, por trigonometria, como mostra
a Figura 1.12, podemos obter a amplitude (A) do movimento:
Figura 1.12 | Relações trigonométricas e a amplitude no pêndulo simples

Fonte: elaborada pela autora.

Assim, temos: A = L × senq = 20 × sen(20º) » 6,84 m .
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Para obter a altura máxima, temos as relações conforme mostra a Figura 1.13.
Figura 1.13 | Relações trigonométricas e altura máxima no pêndulo simples

Fonte: elaborada pela autora.

Observando a Figura 1.13, temos que:
hmáx = L - L cos(q ) Þ hmáx = L(1- cos(q )) . Substituindo os valores, obtemos:
hmáx = 20 × (1- cos(20)) » 1,2 m .

b) Sabendo que a velocidade angular para um pêndulo simples é w =
e considerando g = 9,8 m s 2 , obtemos: w =

9,8
= 0,7 rad s .
20

g
L

c) Considerando as informações obtidas nos itens anteriores, podemos
montar a equação da posição em função do tempo que descreve o movimento
do barco ao longo da horizontal: , x(t ) = A × cos(w × t ) , em que A, w são
constantes já calculadas anteriormente. Assim, para o barco viking, temos:
x(t ) = 6,84 × cos(0,7 × t ) , com as variáveis no SI e v = wr Þ v = 0,7 ×10 = 7,0 m s.
2p 2 × (3,1416)
» 8,98 s .
d) O período (T) de oscilação do pêndulo é: T = =
w
0,7
g
e) A velocidade angular do MHS é dada por w =
e, portanto, depende
L

somente do comprimento da corda (L) – ou raio de giro – e da aceleração
da gravidade (g), e não depende da massa. Não se esqueça de solicitar aos
alunos que confirmem se a equação fornecida está correta, conferindo com
seus cronômetros, solicitando informações à equipe do parque e utilizando
argumentos geométricos, enriquecendo ainda mais a aula e a capacidade de os
alunos relacionarem a matemática à realidade. Os estudantes perceberão que
o tempo de queda não é exatamente o que eles calcularam, e nesse momento
você pode explicar para eles que realizamos uma aproximação, pois o barco
viking é um corpo extenso, não exatamente um pêndulo. Mas estimule-os
dizendo que eles chegaram perto utilizando uma teoria simplificada.
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Com um plano de aula cuidadosamente elaborado você incentiva seus alunos
a aplicar todo o conhecimento adquirido, o que é muito valioso! Parabéns!

Avançando na prática

Cuidado com os buracos!
Descrição da situação-problema
Os buracos no asfalto são extremamente inconvenientes, não é mesmo?
Mas mesmo nessas situações podemos aprender física. Imagine que você
voltava para casa com um amigo, dirigindo seu carro. Ao adentrar em uma
rua pouco iluminada, você passou em um buraco. Felizmente não houve
maiores danos e, ao ver você e seu colega “oscilarem” dentro do veículo, logo
após essa ocorrência você pensa que aquela situação poderia ser estudada
em sala de aula com seus alunos como um bom exemplo de movimento
harmônico simples. Chegando em casa, após algumas pesquisas, você
descobriu que um carro é construído de modo que sua estrutura seja suportada por quatro molas, ou seja, trata-se de uma associação em paralelo de
molas, em que a deformação sofrida por cada uma das molas é a mesma,
e assim, esse sistema pode ser representado por uma única “mola equivalente”, cuja constante elástica é a soma das constantes de cada uma das molas
da associação. Seu carro tem massa de 1100 kg e cada mola tem constante
elástica de 20000 N m . A sua massa combinada com a do seu colega resulta
em 150 kg . Assim, você elabora um exercício para seus alunos e os desafia a
encontrarem a frequência de vibração do carro depois que ele passou sobre o
buraco na rua. Como seria a resolução desse problema?
Resolução da situação-problema
Ao desafiar seus alunos a resolverem um exercício, é muito importante
que você tenha em mãos a estrutura para a resolução do problema. Elencar as
informações em etapas, de forma organizada, é fundamental para que todos
consigam acompanhar o raciocínio.
Essa situação pode ser representada e estudada como um sistema massa-mola e, como já sabemos, esse sistema é modelo pelo MHS.
Como temos quatro molas atuando sobre o carro (na mesma direção
– associação em paralelo de molas) podemos considerar que a constante
elástica efetiva (equivalente) – ke – é a uma combinação (somatória) de todas
as molas, ou seja:
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ke = 4 × 20000 = 80000 N m

No MHS, temos que a frequência de oscilação é f =
Substituindo as variáveis, temos: f =

1 k
.
2p m

1
80000
» 1,27 Hz .
2p (1100 + 150)

Vale notar que a massa que usamos é a do carro mais a das pessoas (você
e seu colega), afinal, é a massa total que oscila. Repare também que consideramos o movimento oscilatório do carro em apenas uma direção (para cima
e para baixo).

Faça valer a pena

1. Um curioso caso sobre o fenômeno de ressonância foi o rompimento da ponte
Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, em 1940. Em um determinado momento, a
harmonia de oscilação entre a frequência de vibração do vento e frequência natural
de oscilação da ponte culminou no rompimento da estrutura.

Sobre o fenômeno de ressonância, assinale a alternativa correta.
a) Ocorre quando um sistema físico recebe energia em uma frequência de vibração
igual ou próxima a sua frequência natural de oscilação.
b) Um sistema físico em ressonância tem amplitude de vibração constante.
c) Ocorre quando um sistema físico recebe energia em uma frequência de vibração
muito menor do que sua frequência natural de oscilação.
d) Ocorre quando um sistema físico recebe energia em uma frequência de vibração
muito maior do que sua frequência natural de oscilação.
e) Um sistema físico em ressonância tem amortecimento da amplitude de vibração.

2. Se uma partícula é sujeita a uma força com a forma da Lei de Hooke (F = -k × x) ,

ela exibe movimento harmônico simples. Considere um corpo de 0,50 kg preso a uma
mola com a constante elástica igual a 8,00 N m , que vibra em movimento harmônico simples com amplitude de 10,0 cm.
Sobre a equação da posição em função do tempo, a velocidade e a aceleração máximas
do corpo, assinale a alternativa correta.
a) x(t ) = 10,0 × cos(16,0 × t ) ; vmáx = 4,0 m s e amáx = 1,6 m s 2
b) x(t ) = 0,10 × cos(0, 40 × t ) ; vmáx = 0, 4 m s e amáx = 0,16 m s 2
c) x(t ) = 0,10 × cos(4,00 × t ) ; vmáx = 0, 4 m s e amáx = 1,6 m s 2
d) x(t ) = 10,0 × cos(40,0 × t ) ; vmáx = 4,0 m s e amáx = 1,6 m s 2
e) x(t ) = 0,10 × cos(4,00 × t ) ; vmáx = 0, 4 m s e amáx = 0,16 m s 2
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3. Para pequenas amplitudes, o movimento de oscilação do pêndulo simples pode ser

modelado como movimento harmônico simples. O período de um pêndulo simples
depende somente do comprimento da corda (L) e da aceleração da gravidade (g).
Imagine um pêndulo simples, com raio de giro igual a 10 cm. Sabendo que na Terra
g Terra = 9,8 m s 2 e em Júpiter g Júpiter = 24,8 m s 2 , analise as afirmações a seguir:
I – O período do pêndulo é menor em Júpiter quando comparado com a Terra.
II – O período do pêndulo na Terra é de aproximadamente 0,635 s.
III – O período do pêndulo em Júpiter é de aproximadamente 0,399 s.
IV – No período de um dia na Terra, o pêndulo faria, aproximadamente, 136 mil
oscilações na Terra e 217 mil oscilações em Júpiter.
São verdadeiras as afirmações:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas III e IV.
e) I, II, III e IV.
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Seção 1.3

Ondas
Diálogo aberto
Prezado estudante, as ondas, assunto desta seção, são facilmente imagináveis quando lembramos do mar ou da superfície da água ao ser tocada por
um objeto. Contudo, elas são muito mais abrangentes do que as perturbações
na água, haja vista as ondas sonoras e as luminosas, que são essenciais para a
nossa interação e percepção de ambiente. As conexões sem fio (wireless) têm
um papel relevante nos avanços tecnológicos, econômicos e sociais, e só se
tornaram possíveis devido à descoberta das ondas de rádio no século XIX.
Mas será que todas as ondas são iguais? O que as diferencia? Nesta seção
examinaremos as propriedades e o comportamento das ondas baseando-nos
diretamente no que aprendemos nas seções anteriores (oscilações), faremos
uma abordagem física e matemática dos diferentes tipos de ondas, e você
perceberá que o movimento ondulatório é um dos temas mais unificadores,
pois ele pode ser percebido nos diferentes ramos da física.
Para contextualizar a importância do aprendizado, resgataremos a
situação em que você, no papel de docente, conduz sua turma de alunos ao
parque de diversões. O objetivo agora é preparar um bom plano de aula para
a última etapa do “tour” – a piscina de ondas. Não se esqueça de que o aprendizado ocorre de verdade quando o aluno é levado a compreender o que
acontece ao seu redor, fazendo suas próprias conexões. Assim, seu plano de
aula deve tentar aproximar o objeto de estudo (ondas) à realidade do aluno.
Uma boa ideia é começar fazendo uma breve descrição da piscina de ondas.
Em seguida, você poderá dividir os alunos em três grupos e, enquanto todos
se divertirem na piscina, você poderá aproveitar o momento para colocar
em prática os assuntos que já foram previamente abordados em sala de aula:
por exemplo, solicite que um grupo classifique as ondas da piscina quanto
à natureza de propagação, outro grupo quanto à forma de oscilação e o
terceiro grupo deve concordar ou discordar dessas classificações e apresentar
as justificativas. Será importante combinar previamente com o parque um
momento para que a piscina de ondas fique “fechada para visitação”, porém,
em funcionamento para que seus alunos, em observação, possam fazer
algumas medidas com o mínimo de interferência, utilizando uma boia e o
cronômetro do celular. Como você já havia ligado previamente ao parque
para solicitar informações técnicas sobre os brinquedos do tour, você sabe
que as ondas da piscina se propagam na superfície da água com frequência
de 0,2 Hz e velocidade de 2,0 m/s, então uma boa ideia é incluir também
no seu plano de aula a informação sobre como seus alunos podem estimar
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essas variáveis e quais análises poderão realizar. Algumas das questões que
podem ser levantadas são: é possível calcular o comprimento de onda? Qual
o significado dessa grandeza física no movimento ondulatório? Será possível
obter a função ondular? Lembre-se também de que é importante ter um
gabarito para cada uma dessas discussões no seu plano. Para finalizar, você
pode solicitar que os alunos apresentem um relatório no qual conste todas
as discussões realizadas, dados coletados e metodologias utilizadas, cálculos
realizados e conclusões.
Para que você consiga finalizar o desafio com sucesso, durante o estudo
desta seção serão apresentadas descrições verbais e matemáticas das ondas,
as principais grandezas físicas do movimento ondulatório, e utilizaremos leis
já conhecidas para tratar das ondas mecânicas, tais como as ondas sonoras.
Bons estudos!

Não pode faltar
Os conceitos que discutiremos aqui constituem mais um importante
passo na direção da compreensão do mundo físico que nos rodeia. As ondas
estão em toda parte e podemos controlá- las para conduzir informações
ou transportar energia de um local para outro, o que as tornam essenciais
ao ambiente humano. Por isso, áreas inteiras da física são devotadas ao
estudo das ondas, por exemplo, a óptica é a ciência das ondas luminosas, e a
acústica, o estudo das ondas sonoras. As ondas também são de importância
fundamental para a astronomia, a eletrônica e a mecânica quântica (BAUER;
WESTFALL; DIAS, 2012).
Podemos classificar como onda o movimento causado por uma perturbação ou vibração que se propaga através do espaço ou de um meio específico. Um exemplo clássico é quando atiramos um objeto em um lago calmo,
em que o impacto causará uma perturbação na água, fazendo com que ondas
circulares se propaguem pela superfície. Também existem ondas que não
podemos observar com nossos sentidos, como as ondas de rádio, ultrassom,
televisão, onda ultravioleta e micro-ondas.
Além dessas, existem alguns tipos de ondas que conhecemos bem, como
a luz e o som. O que essas ondas têm em comum é o fato de que todas transportam energia através de um meio, sem ter de transportar o próprio
meio. Em outras palavras, como explicado por Halliday, Resnick e Krane
(2002), uma folha flutuando em um lago pode oscilar para cima e para baixo
quando uma onda passa, mas volta em seguida a uma posição muito próxima
da sua posição original. Uma onda sonora pode viajar pelo ar, mas não há
nenhum deslocamento resultante das moléculas de ar na direção em que a
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onda se movimenta. Essa é a característica principal do movimento ondular:
a onda pode transportar energia e quantidade de movimento de um local
para outro sem que haja deslocamento de partículas materiais.

Assimile

As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios
materiais transportando energia e não transportam massa (matéria).

Para compreendermos melhor as ondas, podemos classificá-las segundo
a natureza e o tipo de vibração. Quanto à natureza, as ondas são classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. Ondas mecânicas são as que se
propagam por meio de um meio natural (gás, ar, água, aço, etc.) e transportam energia na forma de vibração de partículas materiais. Ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio para se propagar,
como, por exemplo, raios X, infravermelho, ondas de rádio (AM e FM), luz,
entre outras, transportam energia e são compostas por campos elétricos e
magnéticos oscilantes.
No que diz respeito à direção de vibração, as ondas são classificadas em
transversais e longitudinais. As transversais vibram em direção perpendicular à propagação, como as ondas do mar e as ondas em cordas, conforme
mostra a Figura 1.14 (a). Vale saber que todas as ondas eletromagnéticas são
transversais. Já as longitudinais vibram na mesma direção da propagação,
tais como as ondas sonoras, Figura 1.14 (b).
Figura 1.14 | Ondas transversal e longitudinal
A direção do deslocamento de
qualquer elemento no ponto P na
corda é perpendicular à direção
de propagação (seta vermelha).

A mão se move para
trás e para a frente
uma vez para criar
um pulso longitudinal.

(a) onda transversal

Fonte: adaptada de Serway e Jewett Jr. (2011, p. 33).
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À medida que o pulso passa,
o deslocamento das espirais é
paralelo à direção da propagação.

(b) onda longitudinal

Reflita

Considere a “ola” em um jogo de basquete: as pessoas se levantam e
estendem os braços quando a onda chega a seus lugares, e o pulso resultante se move ao redor do estádio. Essa onda é (a) transversal ou (b)
longitudinal? (SERWAY; JEWETT JR., 2011).

Até agora fizemos as descrições verbais sobre as ondas. Ainda mais interessante é saber representá-las matematicamente. Para isso, em nosso estudo
consideraremos apenas as ondas mecânicas que incluem ondas sonoras,
ondas aquáticas e ondas mecânicas em cordas, como veremos a seguir.
Serway e Jewett Jr. (2011) explicam
Figura 1.15 | Pulso transversal unidique todas as ondas mecânicas necesmensional
sitam de alguma fonte de distúrbio,
um meio contendo elementos que
Em t = 0, a forma do pulso
possam ser perturbados e algum
é dada por y = f(x)
mecanismo físico pelo qual os
elementos do meio possam influenciar uns aos outros. Uma forma de
demonstrar o movimento ondular é
chicotear uma extremidade de uma
longa corda que está sob tensão e
que tem sua outra ponta fixada.
A mão é a fonte do distúrbio. A
corda é o meio pelo qual o pulso se
move e os elementos individuais da
corda estão conectados juntos, de
modo a influenciar uns aos outros.
Dessa maneira, um único solavanco
(chamado pulso) é formado e
move-se ao longo da corda com uma
velocidade definida. Consideremos
um pulso transversal se movendo
para a direita ao longo de uma
corda longa, com uma certa altura

Em algum instante posterior
e uma velocidade de propagação v ,
t, a forma do pulso permanece
conforme mostrado na Figura 1.15.
amesma, e a posição vertical
de um elemento no meio em
Suponhamos também que a forma
qualquer ponto P é dada por
do pulso praticamente não muda na
y = f(x-vt).
medida em que se move pela corda.
Fonte: adaptada de Serway e Jewett Jr.
(2011, p. 35).
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A Figura 1.15 (a), como explicado por Serway e Jewett Jr. (2011), representa a forma e a posição de um pulso no tempo t = 0. Nesse momento, a
forma do pulso, qualquer que seja, pode ser representada por algumas funções
matemáticas que escreveremos como y(x ,0) = f (x ) . Essa função descreve a
posição vertical y do elemento de uma corda localizado em cada valor de x
no instante t = 0. Como a velocidade do pulso é v, no instante t, o pulso se
moveu para a direita percorrendo uma distância v × t , vide Figura 1.15 (b).
Como já mencionado, consideraremos que o pulso não se dispersa, ou seja,
sua forma não muda com o tempo. Portanto, no instante t, a forma do pulso
é a mesma que era no momento t = 0. Em consequência, nesse momento, um
elemento x na corda tem a mesma posição y que um elemento localizado em
x - v × t tinha no instante t = 0. Matematicamente, temos: y(x , t ) = y(x - v × t ,0)
, como pode ser visto na Figura 1.16.
Figura 1.16 | Pulso em diferentes instantes de tempo

Fonte: elaborada pela autora.

Em geral, podemos representar a posição vertical y para todas as posições
e tempos, medidos em uma estrutura estacionária com origem em O, como:
y(x , t ) = f (x - v × t ) , quando o pulso se move para a direita.
De forma similar, se o pulso se move para a esquerda, as posições transversais dos elementos na corda são descritas por: y(x , t ) = f (x + v × t ) .
A função y, às vezes chamada de função ondular, depende das duas variáveis x e t. Por essa razão, ela é escrita como y(x , t ) , que é lida como “y como
função de x e t”, mas muitas vezes, para simplificar, escrevemos apenas como
y = f (x - v × t ) . Vale notar que quando (x - v × t ) = 0 , temos o valor máximo de
y, correspondente à amplitude da onda, o que é válido para o caso particular
da Figura 1.16, pois a origem foi definida sob o ponto máximo do pulso.

Exemplificando

Um pulso de onda, que se move para a direita ao longo do eixo x, pode
4
ser representado pela seguinte função ondular: y(x , t ) =
,
(x - 6,0 × t )2 + 2
em que x, y e t são medidos no SI.
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a) Qual é a velocidade de propagação e a amplitude do pulso?
b) Encontre a posição y para um ponto P da onda em x = 1,0 m e t = 2,0 s.
Solução:
a) Sabemos que a função ondular, para uma onda que se move para a
direita, é representada genericamente pela expressão y = f (x - v × t ) .
Comparando função ondular do enunciado com a expressão genérica,
observamos que a velocidade da onda é v = 6,0 m/s. Ainda, fazendo
(x - 6,0 × t ) = 0 , encontramos que o valor máximo de y é dado por:
4
ymáx = A = 2
= 2,0 m. Vale ressaltar que o máximo da função y é
(0) + 2
obtido quando temos o menor denominador possível na função.
b) Substituindo x = 1,0 m e t = 2,0 s na função ondular, temos:
4
4
=
Þ y(1,2) » 0,0325 m .
y(1,2) =
2
(1,0 - 6,0 × (2,0)) + 2 (-11,0)2 + 2

Note que para descrever completamente a onda é necessário especificar
a função f (x - v × t ) . Como podemos imaginar, as ondas são movimentos
oscilatórios e, para simplificar, nosso estudo será concentrado nas ondas
harmônicas (MHS) unidimensionais, ou seja, aquelas que podem ser
representadas por funções seno e cosseno, como vimos na seção anterior.
Felizmente, os princípios desenvolvidos se aplicam igualmente às ondas com
formas mais complexas.
A seguir, considerando as ilustrações da Figura 1.17, desenvolveremos as
principais características e representações matemáticas do modelo de análise
de uma onda progressiva, válido em situações nas quais a onda se move pelo
meio sem sofrer interações com outras partículas ou ondas.
Figura 1.17 | Onda senoidal
O comprimento T de uma onda é o intervalo
de tempo necessário para o elemento completar
um ciclo de sua oscilação e para a onda se
deslocar um comprimento de onda.

O comprimento λ de uma onda é a
distância entre duas cristas ou dois
vales adjacentes.

y

y
λ

T
A

A

x

λ
(a) Fotografia de uma onda senoidal - y
em função de x

t

T
(b) A posição de um elemento no meio em
função do tempo - y em função de t

Fonte: adaptada de Serway e Jewett Jr. (2011, p. 36).
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A Figura 1.17 (a) mostra uma imagem instantânea de uma onda se
movendo através de um meio. Já a Figura 1.17 (b) mostra um gráfico da
posição de um elemento do meio em função do tempo. Os pontos mais altos
da onda na Figura 1.17 (a) são chamados de cristas da onda. Os pontos mais
baixos são os vales. A distância vertical entre a linha central da onda (posição
de equilíbrio) até a crista, ou até o vale, é chamada de amplitude A da onda. A
distância horizontal entre duas cristas ou dois vales consecutivos é chamada
de comprimento de onda l (a letra grega lambda).
Se você contar o número de segundos entre a chegada de duas cristas
adjacentes em dado ponto no espaço, conseguirá medir o período T das
ondas, como mostrado na Figura 1.17 (b). O período da onda é o mesmo
que o da oscilação periódica harmônica que vimos na seção anterior, ou
seja, é o tempo necessário para a produção de uma onda. A mesma informação é obtida através da frequência f. Em geral, a frequência corresponde
à quantidade de ondas produzidas dentro de uma unidade de tempo (a cada
segundo). Lembre-se de que a frequência de uma onda senoidal é o inverso
do período.

Assimile

As ondas são caracterizadas pelos elementos: crista, vale, amplitude (A),
comprimento de onda (l) , período (T) e frequência (f).

A velocidade com que as ondas se propagam depende das propriedades do meio que está sendo perturbado. As ondas sonoras, por exemplo,
movem-se no ar a uma velocidade de aproximadamente 343 m/s. Já a luz,
uma onda eletromagnética, move-se no vácuo a uma velocidade aproximada
de 3,0 ×108 m s .
A Figura 1.14 mostra a natureza periódica de y, isso significa que y tem o
mesmo valor sempre que as posições x forem acrescidas de um comprimento
de onda (l) . Em outras palavras, y tem o mesmo valor, sempre que o tempo
transcorrido for igual ao período (T) da onda. Podemos expressar a função
ondular y(x , t ) como:
y = A sen (kx - wt + f)

na qual k é número da onda, w a frequência angular e f a constante de
2p
2p
fase, sendo: k =
e w = = 2p f , e f pode ser determinada a partir das
l
T
condições iniciais,
assim como
aprendemos em nosso estudo de MHS.
Continuando nossa análise matemática da onda, veja que, pela definição,
o intervalo de tempo Dt necessário para a onda se mover por um distância
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equivalente a um comprimento de onda l é igual ao período T. Portanto,
a velocidade, o comprimento de onda e o período estão relacionados pela
expressão: v = Dx = l , que pode ser reescrita como:
v=

Dt T
2p w
w
×
Þ v = =l× f
k 2p
k

Essa é a equação fundamental da ondulatória.

Exemplificando

Uma onda senoidal, unidirecional propaga-se com frequência de 9,00 Hz
na direção x para a direita, mantendo sua forma. Uma imagem instantânea em t=0 é mostrada na Figura 1.18, em que também é possível
verificar algumas características da onda. Agora: a) encontre o número
da onda k, o peri ́odo T, a frequência angular w e a velocidade v da onda;
e b) escreva a expressão geral para a função ondular.
Figura 1.18 | Características da onda senoidal
y (cm)
40,0 cm
15,0 cm

x (cm)

Fonte: adaptada de Serway e Jewett Jr. (2011, p. 38).

Solução:
a) Analisando a Figura 1.18, podemos obter informações a respeito do
comprimento de onda (l) e da amplitude (A):
l = 40,0 cm = 0, 4 m e A = 15,0 cm = 0,15 m . Sabemos que o número

2p 2(3.1416)
=
» 15,7 rad m .
l
0, 4
1 1
O período é dado por: T = = » 0,11 s .
f 9
A frequência angular w é: w = 2p f » 2 × (3.1416) × 9 » 56,5 rad s .
da onda k é: k =

E a velocidade da onda pode ser calculada como:
v = l f = 0, 4 × 9 = 3,6 m s .

b) A função da onda senoidal é: y = A sen (kx - wt + f) . Precisamos
encontrar a constante de fase (f) , o que pode ser feito lembrando que em
p
x=0 e t=0, y=A, ou seja: 0,15 = 0,15 sen (f) Þ sen (f) = 1 Þ f = rad .
2
p
Logo, a função ondular é: y = 0,15 sen (15,7 x - 56,5t + ) .
2
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Como já mencionado, o som é a propagação de energia mecânica em
meio material, sob forma de movimento ondulatório, com pulso longitudinal. Devido à importância das ondas sonoras e por despertarem curiosidades dentre os estudantes, comentaremos brevemente sobre as suas principais características. Vale ressaltar que todas as considerações matemáticas
que fizemos anteriormente são igualmente aplicáveis e válidas para o estudo
das ondas sonoras.
Também conhecidas como ondas de pressão, as ondas sonoras se
propagam em todas as direções a partir de variações de pressão do meio.
Os seres vivos captam e emitem sons. Desde insetos até os humanos, o som
é um precioso agente de informação e comunicação. O ouvido humano é
especialmente diferenciado para receber sons, sendo capaz de transformar as
diferenças de pressão do som em pulso elétrico, que são enviados ao cérebro,
onde causam a sensação psicofísica da audição. Ou seja, a função dos nossos
ouvidos é converter uma fraca onda mecânica presente no ar em estímulos
nervosos.
As ondas sonoras perceptíveis aos nossos ouvidos (sons audíveis) vibram
em frequências entre 20 hertz e 20.000 hertz. Ondas menores do que 20 Hz
são chamadas de infrassom e acima de 20.000 Hz, ultrassom, e ambas não
são capazes de estimular nosso sistema auditivo. Contudo, alguns animais
como o morcego e o cachorro são capazes de captar altas frequências (de até
100.000 Hz) e outros, como o elefante, a baleia e o pombo, são capazes de
perceber infrassons.
O timbre é mais uma característica do som que nos permite distinguir
sons de mesma frequência emitidos por diferentes fontes, permitindo-nos
identificar o emissor do som. Por exemplo, a nota “fá” tocada no violão
tem um som muito diferente da mesma nota tocada no piano, ou seja, cada
instrumento e cada pessoa tem o seu timbre característico.

Pesquise mais

Para visualizar de forma bastante didática as ondas transversais e longitudinais assista o vídeo em CANAL UNIVESP. Física Geral – Aula 22 – Ondas
e fenômenos ondulatórios, a partir do tempo de 4 minutos e 5 segundos
(4min5s) até os 6 minutos e 25 segundos (6min25s).
Veja este objeto educacional digital que evidencia o caráter estacionário
da oscilação de um único ponto material que compõe a corda:
FROES, A. Onda – comprimento de onda – amplitude. GeoGebra. Disponível em: <https://www.geogebra.org/m/Cc5mevnk>. Acesso em: 12
nov. 2018.
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Assim, compreendendo as ondas, suas características e formas de classificação finalizamos nossa primeira unidade. Não deixe de se dedicar aos
estudos e vá em frente!

Sem medo de errar
Que tal retomarmos a situação em que você, no papel de docente, leva
sua turma de alunos ao parque de diversões? Agora estamos na última etapa
do “tour” – a piscina de ondas – e, mais uma vez, você colocará seu plano de
aula em ação para que os alunos possam vivenciar e memorizar, pela experimentação prática, as características do movimento ondulatório. Para iniciar,
você explica brevemente aos estudantes que aquele brinquedo simula as
ondas do mar, o que é possível por meio de acionamentos cíclicos e automáticos de válvulas que geram as ondas na piscina. Em seguida, seguindo o seu
plano, você divide os alunos em grupos e enquanto eles experimentam as
ondas você pede para que um grupo classifique as ondas da piscina quanto à
natureza de propagação, outro grupo quanto à forma de oscilação e o terceiro
grupo deve concordar ou discordar dessas classificações e apresentar as justificativas. Resumidamente, no seu plano de aula, você monta um gabarito
para essa discussão em forma de fluxograma, como o apresentado a seguir:
Figura 1.19 | Fluxograma de classificação das ondas

Ondas
(Natureza da
propagação)

Mecânicas

Precisam de um meio para
propagar (água, ar, etc.).

Eletromagnéticas

Não precisam de meio propagam-se no vácuo (luz*).

Transversais

Vibram em direção
perpendicular à propagação
(ondas do mar).

Longitudinais

Vibram na mesma direção da
propagação (som).

Ondas
(Tipo de vibração)

*Nota: a luz também se propaga em meios materiais transparentes.
Fonte: elaborada pela autora.
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Portanto, as ondas da piscina são do tipo mecânicas e transversais.
Para evitar interferências, quando não há ninguém mais no brinquedo,
você dá sequência ao seu plano de aula e pede que seus alunos façam
estimativas do período e da frequência de oscilação das ondas da piscina.
Para isso, cada grupo por vez deverá lançar uma boia no centro da piscina
e utilizar o cronômetro do celular. Você sugere que eles façam três medidas,
obtendo quantas oscilações a boia sofre em 30 segundos, e, no final, pede
que obtenham a frequência de oscilação das ondas por meio da média. Você
confirma com cada grupo o resultado obtido, levando em consideração a
informação previamente obtida quando ligou para o parque: a frequência de
oscilação das ondas é: 0,2 Hz. Ou seja, os alunos devem ter encontrado, em
média, 6 oscilações da boia nos 30 segundos: T = (1 f ) = (1 0,2) = 5 s . Assim:
30 5 = 6 oscilações .
Para obter a velocidade da onda, você sugere que seus alunos estimem
o deslocamento, a amplitude da onda, o tempo referente ao deslocamento
considerado utilizando réguas, passos ou aplicativos de celular. Em seguida,
você confirma com os grupos o valor encontrado para a amplitude A=0,8 m
e a velocidade de propagação das ondas na superfície da água, que deve ser
equivalente a 2,0 m/s, e desafia-os a calcular o comprimento de onda e representar a função do movimento ondular. No seu plano de aula, você monta o
seguinte gabarito:
v =l f

Þ l=

v 2,0
=
= 10 m
f 0,2

Isso significa que a distância entre duas cristas, ou dois vales, da onda é
de 10 metros. Dessa forma, a função da onda em algum instante t, supondo
como zero a saída da onda com seu pico na origem, ou seja, f = p , pode ser
2
2p 2(3.1416)
descrita como: y = A sen (kx - wt + f) , onde: k = =
» 0,63 rad m
l
10
p
e w = 2p f » 2 × (3.1416) × 0,2 » 1,26 rad s . Assim: y » 0,8 sen (0,63x -1,26t + ) .
2

Você conhece o perfil dos seus alunos e sabe que eles são bastante
curiosos. Logo, você se prepara para responder, caso alguém pergunte, se
a velocidade da onda é a mesma para qualquer profundidade da piscina, ou
por que as ondas quebram na margem. Assim, no seu plano de aula você
inclui a seguinte anotação:
A velocidade das ondas depende de diversos fatores. Dois fatores importantes são a profundidade e o comprimento de onda. Ondas em locais
profundos têm o comprimento de onda praticamente constante. Em lugares
mais rasos, as ondas “sentem” o fundo, o que ocasiona diminuição do comprimento de onda. Essa dependência causa o quebramento da onda, próximo
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das margens. Em resumo, uma onda que provém de um local profundo vai
perdendo velocidade ao se deslocar para um local mais raso e, como a frequência permanece constante, a perda de velocidade ocasiona a diminuição do
comprimento de onda. É interessante notar que a diminuição da velocidade
é acompanhada por um aumento da amplitude.
Para finalizar, você lembra seus alunos sobre a importância de eles
documentarem tudo o que foi visto, analisado, calculado e discutido em um
relatório. Assim, você conclui com sucesso suas aulas no parque de diversões.
Foram momentos excepcionais de muita diversão e aprendizado, o que, com
certeza, será lembrado por muito tempo pelos seus alunos!

Avançando na prática

Estudo intensivo para o vestibular
Descrição da situação-problema
Você leciona disciplinas na área de exatas em uma instituição de ensino
médio e está preparando seus alunos para obter um bom desempenho no
vestibular. Para isso, a direção da escola reuniu-se com os professores e
solicitou que todos fizessem um estudo intensivo com os alunos, sendo que
cada professor deveria levar uma questão e a resolução comentada, cujo
tema seria definido por sorteio. Após o sorteio, você ficou responsável por
elaborar uma questão sobre o tema “ondulatória”. Ao chegar em casa, você
elabora a seguinte questão: considere uma onda senoidal unidimensional
que se propaga em uma corda longa, mantendo a sua forma. A Figura 1.20
(a) mostra a onda em certo instante inicial, e a Figura 1.20 (b) mostra essa
mesma onda 0,20 s depois. O ponto P da corda, mostrado em ambas as
figuras, realiza um movimento periódico e harmônico (MHS) na direção y
e, entre os dois instantes de tempo representados, desloca‐se em um único
sentido.
Figura 1.20 | Questão ondulatória

(a)

(b)

Fonte: disponível em: https://bit.ly/2qlxWLa. Acesso em: 12 nov. 2018.
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Considerando essas informações, responda: a) essa onda se propaga para
a direita ou para a esquerda? b) Determine a frequência e a velocidade da
onda.
Agora você precisa preparar a resolução dessa questão que será apresentada e discutida com seus alunos.
Resolução da situação-problema
a) Durante o intervalo de tempo compreendido entre os instantes
representados nas Figuras 1.20 (a) e (b) não houve inversão no sentido do
movimento, assim, podemos concluir que o ponto P percorreu um quarto
(1/4) de onda na vertical e, para que isso seja possível, o pulso deve se deslocar
horizontalmente para a esquerda.
b) O intervalo de tempo transcorrido entre as Figuras 1.20 (a) e (b) é de
0,20 s, e o deslocamento correspondente nesse período foi de um quarto de
oscilação, logo, se descobrirmos a quantidade de oscilações em 1,0 s, teremos
a frequência da onda. Matematicamente:
0,2 s ® 1 4 oscilação
1,0 s ® f
æ1/ 4 ö
Assim: f = çç ÷÷÷ = 1,25 Hz , ou seja, a cada segundo temos 1,25 oscilações.
èç 0,2 ø

Lembrando da equação fundamental da ondulatória, conseguimos
calcular a velocidade da onda: v = l f . A frequência já descobrimos (f=1,25
Hz). Pelas figuras fornecidas, podemos obter o comprimento de onda
l = 100 cm = 1,0 m . Logo: v = 1,0 ×1,25 = 1,25 m s .
Vale lembrar que saber interpretar imagens, gráficos, tabelas e textos é
muito importante para a formação profissional.

Faça valer a pena

1. As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais

transportando energia sem transportar massa (matéria). Para compreendermos
melhor as ondas, podemos classificá-las segundo a natureza e o tipo de vibração,
como mostrado no diagrama a seguir:
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Figura | Fluxograma de classificação das ondas
Ondas
(Natureza da
propagação)

Mecânicas

II

I

Não precisam de meio propagam-se no vácuo (luz*)

*Nota: a luz também se propaga em meios materiais transparentes.

III

Vibram em direção
perpendicular à propagação
(ondas do mar)

Longitudinais

IV

Ondas
(Tipo de vibração)

Fonte: elaborada pela autora.

Considere as informações a seguir:
A – Eletromagnéticas.
B – Transversais.
C – Vibram paralelamente à direção de propagação (som).
D – Precisam de um meio natural para se propagar (ar, água).
F – Ondas de pressão.
G – Unidirecional.
Escolha a opção que tem a correspondência correta entre as lacunas do diagrama e as informações apresentadas.
a) I-A; II- B; III-C; IV-D.
b) I-F; II-D; III-G. IV-C.
c) I-A; II-D; III-B; IV-C.
d) I-G; II-F. III-B; IV-D.
e) I-C; II-G; III-D; IV-G.

2. Para descrever completamente a onda é necessário especificar a função

f (x - v × t ) .
Visto que podemos considerar as ondas como movimentos oscilatórios e harmônicos, então
elas podem ser representadas por funções seno e cosseno. A figura a seguir mostra o gráfico,
em um determinado instante, de uma forma de onda y = A sen (kx - wt + f) .
Figura | Forma de onda em um instante t
10
y (cm)

5
-5

10

20

30

40

50
x (cm)

-10
Fonte: Bauer, Westfall e Dias (2012, p. 107).
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Assumindo que a onda mantém sua forma no decorrer do tempo, marque a opção
que mostra, respectivamente, os valores da amplitude (A) e do número de onda (k),
da onda mostrada na figura.
a) A = 0,20 m; k = 31,42 rad/m.
b) A = 0,10 m; k = 62,83 rad/m.
c) A = 10 m; k = 31,42 rad/cm.
d) A = 0,10 m; k = 62,83 rad/m.
e) A = 0,10 m; k = 31,42 rad/m.

3. A função de onda para uma onda que viaja em uma corda tensionada é (em

æ
pö
unidades do SI): y(x , t ) = 0, 450 sen çç12pt - 4p x + ÷÷÷
çè
4ø
Considere as afirmações a seguir:
I – A velocidade da onda é v = 3,0 m/s.
II – A onda se propaga para a esquerda.
III – O comprimento de onda é l = 0,5 m .
IV – A frequência da onda (f) é aproximadamente 0,17 Hz.
V – Considerando t = 0 e x = 0,100 m, a posição vertical de um elemento da corda é
y » 0,016 m .

Julgando as afirmações apresentadas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa
correta é:
a) V - V - V - V - V.
b) F - F - F - F - F.
c) V - F - V - F - V.
d) V - V - F - F - F.
e) F - V - V - V - F.
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Unidade 2
Estática e dinâmica dos sólidos
Convite ao estudo
Seja bem-vindo! Até aqui, em geral, dedicamos nossa atenção ao estudo da
mecânica do ponto material, ou seja, partículas ou sistemas cujas dimensões
são desconsideráveis. Um fato interessante é que qualquer corpo pode ser
considerado um ponto material dependendo da comparação que se faça, por
exemplo a Terra em relação ao Sol, uma canoa navegando no rio Amazonas,
você em relação à Terra e assim por diante. Em outras palavras, todo corpo
possui dimensões, mas, muitas vezes, elas não são consideradas porque são
muito pequenas em relação às distâncias envolvidas ou aos deslocamentos
realizados. Em outras situações, não podemos simplesmente desprezar as
dimensões do objeto.
A partir de agora, falaremos sobre a mecânica do corpo rígido, ou seja,
estudaremos o movimento de sistemas que contém um número muito grande
de partículas e cujas dimensões devem ser levadas em consideração nos
problemas a serem resolvidos. Aprendendo o conceito de centro de massa,
você será capaz de analisar diversas situações presentes no nosso cotidiano
que envolvem a compreensão da estática e a dinâmica de corpos extensos.
É sempre prazeroso e motivacional aplicar os novos conceitos que aprendemos. Por isso, no decorrer desta unidade, você estará envolvido com a
preparação de atividades educacionais. No decorrer da sua carreira, você se
tornou um renomado educador na área de ciências exatas devido aos seus
estudos, artigos publicados e principalmente por utilizar uma linguagem
acessível e uma didática elogiável, então, frequentemente, você é convidado
para atuar em instituições de ensino. Você está se preparando para a próxima
apresentação, cujo tema é “Estática e dinâmica dos sólidos”, e será ministrada como atividade adicional para alunos do ensino médio interessados em
ciências exatas em três encontros: corpos rígidos e centro de massa; rotação
de corpos rígidos e equilíbrio de corpos rígidos. Após cada palestra, você
opta por colocar em pratica uma metodologia ativa, propondo uma atividade
a ser realizada em grupos além de conceder alguns minutos para responder
às possíveis perguntas dos estudantes. Uma boa preparação é fundamental,
pois perguntas desafiadoras poderão surgir.
Para se sair bem nesta tarefa, durante o estudo desta unidade, veremos na
Seção 2.1 o que é um corpo rígido e como seu movimento pode ser estudado

por meio de um novo conceito: centro de massa. Estudaremos na Seção 2.2
a rotação do corpo extenso, utilizando conceitos como momento de inércia,
teorema dos eixos paralelos e energia cinética de rotação. Estenderemos o
aprendizado para discutir na Seção 2.3 situações de equilíbrio e introduziremos conceitos importantes como torque, momento angular e conservação
de momento.
Temos muito aprendizado pela frente e os conceitos aprendidos nesta
unidade serão aplicados em sistemas mecânicos e situações naturais, com
ênfase em contextos educacionais, desenvolvendo o raciocínio crítico e a
iniciativa. Siga otimista e motivado em seus estudos!

Seção 2.1

Corpos rígidos e o centro de massa
Diálogo aberto
Prezado aluno, nesta seção você estudará o movimento de corpos rígidos
utilizando um conceito importante: centro de massa. Para isso, você precisa
entender o que é um corpo extenso, qual a definição de centro de massa
e saber como calculá-lo. Ainda, você aprenderá que podemos analisar o
movimento geral de um corpo e que pode ser estudado como uma composição do movimento de translação de seu centro de massa com o movimento
de rotação com relação a esse ponto. Conhecer o centro de massa também é
extremamente importante para entendermos como é possível equilibrar um
corpo aplicando uma força sobre ele.
Para aplicar os conceitos aprendidos, você será envolvido com a preparação de uma atividade após receber o convite de uma instituição de ensino
por ser um renomado educador na área de ciências exatas, lembre-se que o
primeiro tema é “corpos rígidos e centro de massa”. Após preparar cuidadosamente a apresentação, você escolhe uma situação-problema envolvendo a
astronomia para ser discutida com os alunos, pensado também no caráter
interdisciplinar da atividade. Você se lembrou que há alguns anos foi convidado a desenvolver um projeto educacional para uma agência espacial,
no qual você precisava elaborar um relatório contendo informações sobre
o centro de massa do nosso sistema solar, considerando que o sistema é
composto, principalmente, pelos seguintes corpos astronômicos: Sol, Lua,
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e que, apesar
de ser um evento muito improvável, você deveria levar em conta que esses
corpos estavam perfeitamente alinhados. Inicialmente, foi preciso pesquisar
os valores aproximados para as massas, os raios orbitais e os módulos das
velocidades constantes desses corpos em relação ao Sol (origem do sistema
de coordenadas no centro do Sol), obtendo a tabela a seguir:
Tabela 2.1 | Massas e raios orbitais médios dos principais corpos astronômicos do sistema solar
Corpo

Massa (kg)

Raio orbital (m)

Velocidade ( km h )

0

0

Sol

1,99 ×10

Lua

7,35 ×1022

3,84 ×108

3,7 ×103

Mercúrio

3,30 ×1023

5,79 ×1010

172,3 ×103

Vênus

4,87 ×1024

1,08 ×1011

126,1×103

30
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Terra

5,97 ×1024

1,50 ×1011

107,2 ×103

Marte

6, 42 ×1023

2,28 ×1011

86,7 ×103

Júpiter

1,90 ×1027

7,78 ×1011

46,8 ×103

Saturno

5,69 ×1026

1, 43 ×1012

34,9 ×103

Urano

8,66 ×1025

2,88 ×1012

24,5 ×103

Netuno

1,03 ×1026

4,50 ×1012

19,5 ×103

Fonte: elaborada pela autora.

Os raios orbitais médios indicam a distância a partir do centro do Sol,
assim sendo, seu centro é considerado a origem das posições. No projeto
para a agência espacial, você precisava informar a posição e o módulo da
velocidade do centro de massa do nosso sistema solar. Então você propôs
que os estudantes, em grupos, tentassem resolver a mesma situação. Ao final,
um aluno bastante curioso faz a seguinte pergunta: o centro de massa do
nosso sistema solar está dentro ou fora do Sol (sabendo que o raio do Sol é
de aproximadamente 6,96 ×108 m )? Vamos nos preparar para responder a essa
pergunta da melhor forma possível.

Não pode faltar
Você sabe o que é um corpo rígido ou corpo extenso? Trata-se de um
sistema que contém um número praticamente infinito de partículas e que
apresenta uma característica bastante peculiar: a distância entre duas partículas quaisquer desse corpo que deve ser constante ao longo do tempo.
(HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016).
O movimento de um corpo rígido pode ser classificado como translação,
rotação ou a combinação de ambos. No movimento de translação, todos
os pontos do objeto percorrem trajetórias paralelas e apresentam a mesma
velocidade e, nessa situação, em geral, o objeto pode ser estudado como um
ponto material. Aplicando as equações do movimento retilíneo uniforme,
uniformemente variado ou o cálculo diferencial e integral para explorar
situações mais gerais, conseguimos analisar o movimento. Na rotação, todos
os pontos do objeto percorrem trajetórias circulares com a mesma velocidade angular, e para analisar esse movimento, podemos usar as equações
do movimento circular. Imagine o movimento da hélice de um helicóptero
em voo. Temos uma combinação de movimentos, pois a hélice desenvolve a
rotação em torno de seu eixo e também translada para frente com a mesma
velocidade do helicóptero. Felizmente, cada um desses movimentos pode ser
analisado separadamente.
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Para compreender melhor o movimento de corpos rígidos, precisamos
entender o que é centro de massa. Definimos centro de massa como sendo
o ponto geométrico relativo à posição média e ponderada de todas as
massas que compõem o corpo. O interessante é que podemos considerar
que qualquer força uniforme atua sobre o centro de massa do objeto, o que
simplifica a análise de movimentos de objetos ou sistemas com formatos
complexos. No caso de objetos com formato de polígonos regulares, por
exemplo, se o sistema apresentar uma distribuição uniforme de massas
(sistema homogêneo), então o centro de massa coincidirá com o centro
geométrico. Mas isso nem sempre ocorre. Aliás, nem sempre existe massa na
posição do centro de massa de um sistema, ou de um objeto. Pense em um
anel, onde o centro de massa está localizado justamente no seu centro, como
ilustra a Figura 2.1. Assim, reforçamos que o centro de massa é um ponto
geométrico e não um ponto material.
Figura 2.1 | Centro de massa (ponto vermelho) para algumas formas geométricas

Fonte: https://pt.khanacademy.org/science/physics/linear-momentum/center-of-mass/a/what-is-center-ofmass Acesso em: 10 jan. 2019.

Assimile

O centro de massa de um corpo é um ponto geométrico que se comporta
como se toda a massa do corpo estivesse concentrada sobre ele. Porém,
o centro de massa não precisa nem mesmo estar dentro do corpo.
(OLIVEIRA, 2016.)

Se considerarmos um sistema composto de diversas partículas de massas

m1 , m2 , m3 e assim por diante, sendo que as coordenadas, no plano cartesiano, de m1 é (x1 , y1 ) , as de m2 são (x2 , y2 ) , as de m3 são (x3 , y3 ) e assim
n

sucessivamente, considerando a massa total do corpo como: M = å mi ,
i=1

definimos o centro de massa do sistema no plano cartesiano como sendo o
ponto cuja posição – coordenadas (xcm , ycm ) – corresponde à média ponderada pela massa das posições das partículas que compõem o sistema, como
mostra a Figura 2.2.
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Figura 2.2 | Centro de massa de um sistema de partículas

Fonte: elaborada pela autora.

Definimos o centro de massa do sistema, no plano cartesiano, como
sendo o ponto cujas coordenadas (xcm , ycm ) são dadas por:
n

xcm =

m1 × x1 + m2 × x 2 + m3 × x 3 + ... + mn × xn
=
m1 + m2 + m3 + ... + mn

åm ×x
i=1

i

n

i

n

å mi

Þ

xcm =

åm ×x
i=1

i

i

M

,

i=1

n

ycm =

m1 × y1 + m2 × y2 + m3 × y3 + ... + mn × yn
=
m1 + m2 + m3 + ... + mn

åm × y
i=1

i

n

i

n

å mi

Þ

ycm =

åm × y
i=1

i

M

i

.

i=1

Podemos também
indicar a localização do centro de massa por meio do

vetor posição r cm , que pode ser escrito em termos do vetor posição de cada
partícula que compõe o sistema. Admitindo que os vetores posição partam
todos da mesma origem, temos:
n





mi × r i

.
m × r 1 + m2 × r 2 + m3 × r 3 + ... + mn × r n å
r cm = 1
= i=1
m1 + m2 + m3 + ... + mn
M

Note que a expressão acima é válida para objetos tridimensionais, não
estamos limitados ao plano cartesiano. Todos os objetos reais possuem um
centro de massa bem definido.
Podemos também representar o vetor posição do centro de massa como:

r cm = xcmi + ycmj (situações bidimensionais) ou,

r cm = x cmi + ycmj + z cm 
k (situações tridimensionais).

Reflita

Imagine uma barra sendo constituída de metade de aço e metade de
plástico. Você acha que o centro de massa dessa barra coincide com o
centro geométrico? Será que você consegue justificar seu raciocínio?
(OLIVEIRA, 2016.)
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Para um corpo sólido, para o qual existe uma distribuição contínua de
massas, as somatórias indicadas acima devem ser substituídas por integrais.

Pesquise mais

Entenda mais sobre o uso de integrais para o cálculo do centro de massa
de corpos maciços. Leia a página 215 do capítulo 9, do livro indicado a
seguir.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de
Física: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 v.

Exemplificando

Considere um sistema formado por 3 partículas, sendo que as massas e
as posições no plano cartesiano de cada partícula são, respectivamente:
m1 = 2,0kg e (x1 = 0 ; y1 = -1,0) ; m2 = 1,0kg e (x 2 = 1,0 ; y2 = 0) ;
m3 = 2,0kg e (x 3 = 2,0 ; y 3 = 6,0) . Considere as coordenadas fornecidas
no SI. Qual é a posição (coordenada) do centro de massa desse sistema?
Solução:
A coordenada horizontal do centro de massa, x cm , é dada por:
n=3

xcm =

åm ×x
i=1
n=3

i

åm

=

i

i=1

x cm =

i

m1 × x1 + m2 × x 2 + m3 × x 3 , ou seja,
m1 + m2 + m3

2,0 × 0 + 1,0 ×1,0 + 2,0 × 2,0
Þ x cm = 1,0m .
2,0 + 1,0 + 2,0

A coordenada vertical do centro de massa, y cm , é dada por:
n=3

ycm =

åm × y
i=1
n=3

åm
i=1

ycm =

i

i

i

=

m1 × y1 + m2 × y2 + m3 × y3 , ou seja,
m1 + m2 + m3

2,0 × (-1,0) + 1,0 × 0 + 2,0 × 6,0
Þ y cm = 2,0m .
2,0 + 1,0 + 2,0

Portanto, a coordenada do centro de massa do sistema é:
(x cm = 1,0m ; y cm = 2,0m) .
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Provavelmente você está se perguntando o que ocorre com o centro de
massa quando o sistema formado por muitas partículas se move. A velocidade do centro de massa
pode ser obtida por meio de uma média
  também

ponderada. Sejam v1 , v2 , v3 , e assim por diante, as respectivas velocidades

das partículas que compõem o sistema, a velocidade do centro de massa v cm
em um determinado instante será:
n




 å m × v
i
i

m × v + m2 × v2 + m3 × v3 + ... + mn × vn
v cm = 1 1
= i=1
.
m1 + m2 + m3 + ... + mn
M

É interessante ressaltar que cada uma das componentes da velocidade do
centro de massa pode ser calculada separadamente.

Exemplificando

Considere um sistema formado por duas esferas de mesmo tamanho
com os dois centros de massa alinhados. A esfera A move-se com velocidade constante de módulo igual a 12,0m s e aproxima-se da esfera B,
que está em repouso e possui o dobro de massa em relação à esfera A.
Qual é o módulo da velocidade do centro de massa desse sistema?
Solução:
Considerando as condições do problema (esferas de mesmo tamanho
e centro de massa alinhados), podemos realizar uma análise unidimensional.
A velocidade do centro de massa do sistema é dada pela expressão:
vcm =

mA × v A + mB × v B .
mA + mB

Analisando a equação acima em módulo e lembrando que, inicialmente,
a esfera B estava em repouso, temos então:
vcm =

mA ×12 + (2mA ) × 0 , ou seja:
mA + 2mA

vcm =

mA ×12
= 4,0 m s .
3mA







Sejam a1 , a2 , a3 , e assim por diante, as respectivas acelerações
 das
partículas que compõem o sistema, a aceleração do centro de massa a cm em
um determinado instante será:
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n




 å m × a
i
i

m × a + m2 × a2 + m3 × a3 + ... + mn × an
.
a cm = 1 1
= i=1
m1 + m2 + m3 + ... + mn
M

Lembrando que, pela segunda lei de Newton, a força externa resultante é:

n


F R = å mi × ai , podemos concluir que:
i=1



F
a cm = R
M



Þ FR = M × a cm ,

ou seja, quando forças externas atuam sobre um corpo, ou sobre um
sistema formado por várias partículas, o centro de massa se move exatamente como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto e estivesse
submetida a uma força igual à resultante de todas as forças que atuam
sobre o sistema. Para uma força resultante nula, a aceleração é nula também,
e o centro de massa mantém-se em repouso ou movimento retilíneo
uniforme. Essa expressão traduz o teorema do centro de massa e podemos
aplicar a segunda lei de Newton sobre corpos rígidos e prever seu movimento
de translação. (OLIVEIRA, 2016).

Assimile

Podemos simplificar a análise do movimento de um corpo estudando
o que ocorre com o seu centro de massa, pois podemos imaginar que,
nesse ponto, está concentrada toda a sua massa e também supor que
é nesse ponto onde está aplicada a resultante das forças externas que
atuam no corpo. (OLIVEIRA, 2016).

A trajetória do centro de massa depende da sua velocidade inicial e da sua
aceleração. Já vimos que a aceleração do centro de massa é imposta pela resultante das forças externas, dessa forma, podemos concluir que as forças internas
ao sistema não podem alterar a trajetória do centro de massa. As forças internas
sempre aparecem em pares devido ao princípio de ação e reação, então, há
cancelamento dos efeitos no que diz respeito ao sistema como um todo, sem
alterar o movimento do centro de massa. (OLIVEIRA, 2016).

Exemplificando

a) Imagine um atleta saltando de um trampolim de uma piscina. Desprezando-se o efeito do ar, após se desligar do trampolim, o atleta fica sob
ação exclusiva da força de gravidade constante (força peso). Os corpos
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que se movem com certa aceleração constante e não nula possuem uma
trajetória parabólica. Assim sendo, podemos afirmar que a trajetória do
centro de massa do atleta será uma parábola, independentemente de
quantas piruetas e acrobacias ele realizar, pois as forças que produzem
as piruetas e acrobacias são forças musculares internas do atleta, que
não alteram a trajetória do centro de massa. O mesmo ocorre com um
taco de beisebol arremessado para cima, como mostra a Figura 2.3 a
seguir. (OLIVEIRA, 2016).
Figura 2.3 | Trajetória parabólica do centro de massa

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 214).

b) Considere uma granada lançada obliquamente. Desprezando-se o
efeito do ar, a força resultante externa sobre a granada é a força peso,
determinando assim certa aceleração e, portanto, uma trajetória
parabólica para o centro de massa. Se durante seu trajeto a granada
explodir, o centro de massa do sistema composto pelo conjunto de
fragmentos continuará descrevendo a mesma trajetória parabólica
exposta pelo centro de massa da granada antes da explosão, até que
um dos fragmentos atinja o solo, como mostra a Figura 2.4. As forças
ligadas à explosão são forças internas e, portanto, não podem modificar
a trajetória do centro de massa. Esse mesmo efeito ocorre nas explosões
de fogos de artifício. (OLIVEIRA, 2016).
Figura 2.4 | Fogos de artifício

Fonte:
https://pixabay.com/pt/fogos-de-artif%C3%ADcio-luz-jap%C3%A3o-180553/.
Acesso em: 10 jan. 2019.
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Como explicado por Hewitt (2015), se traçarmos uma linha reta para
baixo, a partir do centro de gravidade de um objeto com forma geométrica qualquer, e ela incidir num ponto do interior da base do objeto (ou da
área delimitada pela base), então, o objeto está em equilíbrio estável; ele se
equilibra. Isso explica porque a Torre de Pisa não cai, como mostra a Figura
2.5a. Se a linha incidir num ponto exterior à base do objeto (ou da área da
base), o equilíbrio é instável. Por exemplo, se você inclinar-se para frente e
tocar os dedos de seus pés, você estará em equilíbrio estável (não tomba), pois
a linha vertical que passa pelo seu centro de massa mantem-se dentro da área
delimitada pela sua base de apoio (seus pés). Se tentar fazer a mesma coisa
com as costas contra uma parede, você não conseguirá equilibrar-se, pois seu
centro de gravidade irá além dos pés, e você tende a tombar (Figura 2.5b).
Figura 2.4 | Equilíbrio e o centro de massa

(A)

(B)

Fonte: Hewitt (2015, p.143).

Vale notar que, na horizontal, se aplicarmos uma força deslocada da linha
do centro de massa do objeto, causamos rotação também, não somente translação. Um exemplo clássico é realizar uma força sobre um livro na mesa,
aplicando a força em seu centro ou em sua extremidade.
No caso particular do equilíbrio de corpos independentes, numa alavanca
balanceada, por exemplo, a condição de equilíbrio estável ocorrerá quando o
ponto de apoio coincidir com o centro de gravidade do conjunto.

Pesquise mais

Aprofunde seu conhecimento sobre a relação entre o equilíbrio e o
centro de massa. Leia as páginas 143 até 145 do livro a seguir.
HEWITT, Paul. Física Conceitual. 12. ed. São Paulo: Bookman, 2015. Faça
o login na sua biblioteca virtual.
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Para finalizar, ressaltamos que equilibrar um objeto constitui um método
simples para localizar o centro de massa. O equilíbrio consiste em estabelecer
uma linha vertical que inclua o ponto de apoio e o centro de massa do objeto.

Sem medo de errar
Agora, vamos resolver a situação na qual você, um renomado educador,
na atividade referente ao tema “corpos rígidos e centro de massa”, vai discutir
o problema apresentado sobre o cálculo da posição e velocidade do centro
de massa do sistema solar na situação descrita e responder às dúvidas dos
alunos. Vale lembrar que você usou uma metodologia ativa, construindo
a solução junto dos estudantes e distribuindo os cálculos entre os grupos
formados.
A localização
do centro de massa pode ser indicada por meio do vetor

posição r cm , que pode ser escrito em termos do vetor posição de cada partícula que compõe o sistema. Admitindo que os vetores posição partam todos
da mesma origem, ou seja, do centro do Sol, e analisando em módulo, temos
que o módulo do vetor posição do centro de massa do nosso sistema solar
com os planetas alinhados seria:


n=10

rcm =

å m ×r
i=1
n=10

i

å mi



n=10
i

=

å m ×r
i=1

i

M

i

, onde M é a massa total do sistema.

i=1

Visto que esse o cálculo é exaustivo, você aproveita a oportunidade para
ensinar os estudantes a se organizarem. Uma boa ideia é separar os cálculos
e usar tabelas.
Tabela 2.2 | Dados para o cálculo do centro de massa do sistema solar
Corpo
Sol

Massa (kg)

1,99 ×10

30

Raio orbital (m)

Cálculo: m × r

0

0

Lua

7,35 ×1022

3,84 ×108

2,822 ×1031

Mercúrio

3,30 ×1023

5,79 ×1010

1,911×1034

Vênus

4,87 ×1024

1,08 ×1011

5,260 ×1035

Terra

5,97 ×1024

1,50 ×1011

8,955 ×1035

Marte

6, 42 ×1023

2,28 ×1011

1, 464 ×1035

Júpiter

1,90 ×1027

7,78 ×1011

1, 478 ×1039
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Corpo

Massa (kg)

Raio orbital (m)

Cálculo: m × r

Saturno

5,69 ×1026

1, 43 ×1012

8,137 ×1038

Urano

8,66 ×1025

2,88 ×1012

2, 494 ×1038

Netuno

1,03 ×1026

4,50 ×1012

4,635 ×1038

TOTAL

M = 1,993 ×1030

---------------

3,006 ×1039

Fonte: elaborada pela autora.

Assim, podemos obter que o centro de massa do sistema solar está localizado
a uma distância do centro do sol equivalente ao raio de:
rcm »

3,006 ×1039
» 1,508 ×109 m .
1,993 ×1030

O módulo da velocidade do centro de massa, em um determinado
instante, será:
n

vcm =

å m ×v
i=1
n

i

åm
i=1

n

i

=

å m ×v
i=1

i

i

M

i

.

Organizando os cálculos novamente em uma tabela e lembrando que já
temos a massa total (M) do sistema, obtemos:
Tabela 2.3 | Dados para o cálculo da velocidade do centro de massa do sistema solar
Corpo
Sol

Massa (kg)

1,99 ×10

30

Velocidade ( km h )

Cálculo: m × v

0

0

Lua

7,35 ×1022

3,7 ×103

2,720 ×1026

Mercúrio

3,30 ×1023

172,3 ×103

5,686 ×1028

Vênus

4,87 ×1024

126,1×103

6,141×1029

Terra

5,97 ×1024

107,2 ×103

6, 400 ×1029

Marte

6, 42 ×1023

86,7 ×103

5,566 ×1028

Júpiter

1,90 ×1027

46,8 ×103

8,892 ×1031

Saturno

5,69 ×1026

34,9 ×103

1,986 ×1031

Urano

8,66 ×1025

24,5 ×103

2,122 ×1030

Netuno

1,03 ×1026

19,5 ×103

2,009 ×1030

TOTAL

M = 1,993 ×1030

---------------

1,143 ×1032

Fonte: elaborada pela autora.
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Assim, o módulo da velocidade do centro de massa do sistema solar é:
vcm »

1,143 ×1032
» 57,35 km h » 15,93 m s .
1,993 ×1030

Conclusão: se tivéssemos que representar nosso sistema solar através de
um ponto esse ponto seria o centro de massa. Agora sabemos que o centro
de massa do nosso sistema solar na situação de alinhamento dos planetas
estaria a um raio de, aproximadamente, 1,508 ×109 m do centro do Sol e se
moveria com velocidade constante, em relação ao Sol, de módulo aproximadamente igual a 15,93 m s .
Os alunos ficaram animados em perceber que eles também conseguiriam desenvolver o cálculo para agência espacial. Agora você precisa
responder ao aluno que ficou curioso em saber se o centro de massa está
localizado dentro ou fora do Sol.
Você explica que, sabendo que o raio do Sol é de aproximadamente

6,96 ×108 m e que rcm » 1,508 ×109 m , ou seja, rcm > raiosol , é possível concluir

que o centro de massa do nosso sistema solar está localizado fora do Sol na
situação hipotética apresentada.

O primeiro tema da palestra deixou os alunos extasiados. Eles puderam
verificar a aplicação prática daquilo que aprendem em sala de aula quando
você relatou sua experiência com a agência espacial. Compartilhar experiências é uma poderosa fonte de aprendizado! Excelente trabalho!

Avançando na prática

Atividade educativa na escola: cabo de guerra
com carrinho de rolimã
Descrição da situação-problema
Tomando a iniciativa para fornecer um ensino de qualidade e divertido, você resolve criar um jogo educativo liderado por você e envolvendo
a comunidade: cabo de guerra com carrinho de rolimã, construído pelos
próprios alunos usando doações de componentes e materiais reciclados no
projeto. Finalizados os carrinhos, desconsiderando o atrito no rolamento das
rodas, você posiciona dois alunos dentro dos carrinhos de rolimã, a uma
distância de 20,0 m, ligados por uma corda muito leve, formando assim um
sistema, tal como mostrado na Figura 2.6. A massa total do carrinho 1 é de
90,0 kg e do carrinho 2 é 60,0 kg. Na metade da distância entre os carrinhos
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existe uma caneca, utilizada apenas para demarcação da origem das posições
(a caneca marca a posição zero). Os alunos começam a brincar puxando a
corda, de repente, o carrinho 1 desloca 6,0 m no sentido da caneca. Será que
seus alunos conseguem explicar o que aconteceu com o carrinho 2? Ele se
moveu? Qual sentido? Qual distância? Ele está mais perto ou mais longe da
caneca do que o carrinho 1? Se o ganhador for quem chegar mais perto da
caneca, quem será o vencedor da brincadeira?
Figura 2.5 | Cabo de guerra com carrinho de rolimã

Fonte: elaborada pela autora.

Resolução da situação-problema
Inicialmente não existe nenhum movimento, assim, o momento linear
total é nulo. Observe que a resultante das forças externas que agem no sistema
é nula também: a força normal e peso que agem sobre você e seu amigo se
cancelam, não havendo força de atrito. Como a corda é muito leve, podemos
desprezar sua massa. Por tudo isso, podemos concluir que o centro de massa
do sistema está em repouso.
A posição do centro de massa do sistema é:
x cm =

90,0 × (-10,0) + 60,0 ×10,0
= -2,0 m .
90,0 + 60,0

Quando os alunos puxam a corda, eles exercem uma força interna
ao sistema e, pelo princípio de ação e reação, sabemos que a resultante
dessas forças será nula, por isso, as forças internas são incapazes de alterar
o movimento do sistema e do centro de massa, ou seja, o centro de massa
permanece em repouso durante a brincadeira.
Após o carrinho 1 se deslocar por 6,0m no sentido da caneca, sua nova
posição passa a ser -4,0m . Sabendo que a posição do centro de massa não se
altera, temos que a nova posição do carrinho 2 é:
x cm =

90,0 × (-4,0) + 60,0 × xnova
= -2,0m Þ xnova = 1,0 m .
90,0 + 60,0

Assim, podemos concluir que o carrinho 2 agora está a 1,0 m da caneca
e, portanto, ele se deslocou 9,0 m. Se o ganhador for quem chegar mais perto
da caneca, então o carrinho 2 é o vencedor da brincadeira.
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Faça valer a pena

1.

Durante o espetáculo em um circo, um equilibrista deseja levantar uma bandeja
circular utilizando varetas contendo um prato, um copo e uma garrafa. As massas do
prato, do copo, da garrafa e da bandeja são 0,50 kg, 0,10 kg , 1,0 kg e 400 g, respectivamente. Tomando o centro da bandeja como origem das posições (0;0), as posições do
centro de massa do prato, copo e garrafa são, em cm: (-2,0; -5,0) , (-10,0; 5,0) e (4,0; 4,0).
Em que posição (x; y) sob a bandeja o equilibrista deve “encaixar” a vareta para obter
sucesso na sua apresentação?
a) (1,0; 1,0).
b) (-1,0; 1,0).
c) (1,0; 0).
d) (2,0; 1,0).
e) (0; 1,0).

2. Num dado instante, um sistema de duas partículas possui uma partícula na origem

das posições e a outra, de massa de 0,50 kg, está sobre o eixo vertical na posição
y 2 = 6,0 m . O centro de massa está localizado também na vertical em y cm = 2, 4m .
A aceleração do centro de massa é de 0,75m s 2 para cima.
A massa total e o módulo da força resultante externa que atua sobre o sistema são iguais a:
a) 2,5 kg e 1,2 N.
b) 0,75 kg e 1,94 N.
c) 1,25 kg e 0,64 N.
d) 1,25 kg e 0,94 N.
e) 0,75 kg e 0,94 N.

3.

Definimos centro de massa como sendo o ponto geométrico no qual podem ser
consideradas concentradas toda a força peso e todas as forças externas atuando sobre
o sistema. No caso de objetos com formato de polígonos regulares, por exemplo, se o
sistema apresentar uma distribuição uniforme de massas (sistema homogêneo), então o
centro de massa coincidirá com o centro geométrico. Mas isso nem sempre ocorre. Aliás,
nem sempre existe massa na posição do centro de massa de um sistema, ou de um objeto.
Determine no SI as coordenadas do centro de massa da chapa plana, homogênea de
espessura desprezível, mostrada na figura.

Fonte: elaborada pela autora.
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a) (5,0; 5,0).
b) (5,1; 4,2).
c) (4,1; 3,2).
d) (4,1; 2,0).
e) (5,0; 3,2).
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Seção 2.2

Rotação de corpos rígidos
Diálogo aberto
Estudante, nós já estudamos leis, como as leis de Newton; princípios,
como os princípios de conservação de energia e quantidade de movimento
e aprendemos a desenvolver o raciocínio lógico para a solução de diversas
situações. Agora, vamos continuar utilizando essas ferramentas para
explorar o movimento de rotação de corpos rígidos, que está presente em
todo lugar.
A Terra gira em torno de seu eixo. Rodas, engrenagens, hélices, motores,
o eixo de um automóvel, um esquiador fazendo piruetas no gelo, tudo gira.
Nosso objetivo nesta seção é estudar a rotação em torno de um eixo fixo
no espaço e, para isso, vamos aprender a calcular uma grandeza associada
à inércia de rotação – momento de inércia – que estima o grau de dificuldade para alterar o movimento de um corpo em rotação. Além disso, iremos
discutir o teorema dos eixos paralelos e veremos a energia cinética associada
ao movimento rotacional.
No intuito de colocar em prática os assuntos abordados, vamos retomar
a situação em que você, um renomado educador na área de ciências exatas,
precisa preparar uma apresentação usando a metodologia ativa para envolver
os estudantes no assunto. “Rotação de corpos rígidos” é o tema e, ao final,
você vai propor aos estudantes uma atividade a ser realizada em grupos que
consiste na seguinte situação: um carro movido a volante rotatório foi desenvolvido como um veículo experimental híbrido e projetado para trafegar no
trânsito congestionado. Em um carro com freios convencionais, cada vez
que você freia para parar, a energia cinética é dissipada como calor. Neste
veículo híbrido, o mecanismo de frenagem transforma a energia cinética de
translação do movimento do veículo em energia cinética de rotação de um
volante massivo. Quando o carro volta a rodar, essa energia é transformada
de novo em energia cinética de translação do carro. O volante de 100 kg
era um cilindro oco de raio interno R1 igual a 25,0 cm e raio externo R2 de
40,0 cm, e atingia uma rapidez angular máxima de 30.000 rev./min. No dia
em que o projeto foi testado, o carro ficou sem combustível a 15,0 km do
ponto de chegada, com o volante girando em sua rotação máxima. Nesse
momento, o piloto precisou pensar se havia energia suficiente armazenada no volante para que pudesse chegar ao destino. (Quando se dirige a
40,0 km/h, o mínimo permitido na autoestrada, o arraste do ar e o atrito
de rolamento dissipam energia à taxa de 10,0 kW). Agora, com muitos
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estudantes na plateia você pede para que eles analisem a situação. Será que
o piloto chegou ao destino final? (TIPLER; MOSCA, 2009).
Para te ajudar nessa situação desafiadora, no decorrer da seção, você
aprenderá algumas propriedades interessantes sobre a rotação de corpos
rígidos como o momento de inércia e a energia cinética rotacional. Vamos lá?

Não pode faltar
Na seção anterior aprendemos que é possível analisar o movimento
(dinâmico ou estático) de um corpo rígido, observando o que o ocorre com o
seu centro de massa e, para isso, aprendemos a calcular esse ponto em objetos
de diferentes geometrias.
O movimento rotacional é aquele que acontece em torno de um eixo
imaginário e está diretamente relacionado à força centrípeta e à tendência
do objeto de girar. Na rotação de corpos rígidos, todos os pontos do objeto
percorrem trajetórias circulares com a mesma velocidade angular e, para
analisar esse movimento, podemos usar as equações do movimento circular
que já conhecemos.
Observamos rotações em quase todas as máquinas, produzimos rotações
toda vez que abrimos uma tampa de rosca e até pagamos para experimentar
rotações quando vamos a um parque de diversões. A rotação é o segredo de
jogadas de sucesso em muitos esportes, como dar uma longa tacada no golfe
(a bola precisa estar girando para se manter no ar durante mais tempo) ou
chutar com efeito no futebol (a bola precisa girar para que o ar a empurre para
a esquerda ou para a direita). A rotação também é importante em questões
mais sérias, como a fadiga das peças metálicas dos aviões. (HALLIDAY;
RESNICK; WALKER, 2016).
Grande parte do que discutimos até agora, no decorrer dos nossos estudos
de física, pode ser aplicado ao movimento de rotação com, talvez, pequenas
modificações. Antes de dar início às nossas discussões, sugerimos que você
relembre as grandezas angulares estudadas anteriormente: posição angular,
deslocamento angular, velocidade e aceleração angulares médias e instantâneas. Essas grandezas também definem o movimento de rotação.
Você deve recordar que as grandezas angulares são análogas às grandezas
lineares e uma situação especial é aquela na qual a aceleração (neste caso,
a aceleração angular) é constante. Para essa situação, conseguimos escrever
as equações do movimento rotacional a partir das equações lineares, substituindo as grandezas lineares pelas grandezas angulares equivalentes, como
mostra a Tabela 2.4.
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Tabela 2.4 | Equações de movimento para aceleração linear constante e aceleração angular
constante
Equação Linear

Variável Ausente

Equação Angular

v = v0 + a × t

Ds = s - s0

Dq = q - q0

w = w0 + a × t

1
Ds = v0 × t + × a × t 2
2

v

w

1
Dq = w0 × t + × a × t 2
2

v 2 = v0 2 + 2 × a ×Ds

t

t

w 2 = w0 2 + 2 × a ×Dq

1
Ds = × (v0 + v ) × t
2

a

a

1
Dq = × (w0 + w ) × t
2

1
Ds = v × t - × a × t 2
2

v0

w0

1
Dq = w × t - × a × t 2
2

Fonte: adaptada de Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 265).

Analisamos as rotações usando um eixo de rotação e uma reta de
referência, conforme ilustra a Figura 2.7. Neste livro definiremos que o
sentido positivo é o anti-horário, portanto, o sentido horário será negativo.
Vale ressaltar que o estudante possui liberdade na definição de sistemas de
referência.
Figura 2.7 | Rotação

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 257).

Exemplificando
Um motor gira seu rotor com uma aceleração angular constante
a = 0,35 rad s 2 . No instante t = 0, o motor tem uma velocidade
angular w0 = -4,6 rad s . Considere a posição angular inicial da reta de
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referência no rotor em q0 = 0 . (a) Descubra em que instante a reta de
referência está na posição angular q = 10p rad ? (b) Descreva a rotação
do motor entre t = 0 e o instante calculado no item anterior.
Solução:
(a) Como a aceleração é constante, podemos usar as equações para
rotações da Figura 2.7. A equação que melhor nos atende é:
1
q - q0 = w0 × t + × a × t 2 , pois precisamos calcular t e temos as informa2
ções das demais variáveis.

Sabendo que q = 10p rad , substituindo os valores na equação, temos:
1
10p = (-4,6) × t + × (0,35) × t 2 . Resolvendo essa equação do segundo
2
grau, temos: t = 32 s.
(b) Inicialmente, como a velocidade angular é negativa, o motor está
girando no sentido horário. Porém, como a aceleração angular é positiva
(sentido anti-horário), temos um movimento retardado, ou seja, o motor
vai girar cada vez mais devagar até parar e, em seguida, passa a girar
no sentido positivo (anti-horário), tal como a aceleração angular. Isso
explica o fato de que em t = 32 s, a reta de referência está em uma orientação positiva (q = 10p rad) .
Será que você consegue determinar em qual instante t o motor para
completamente?

Da mesma maneira que um objeto em repouso tende a permanecer
como está e um objeto em movimento tende a permanecer movendo-se
em linha reta, um objeto que roda em torno de um eixo tende a permanecer rodando em torno desse mesmo eixo, a menos que sofra algum tipo
de interferência externa. A propriedade de um objeto resistir a alterações em seu estado de movimento de rotação é chamada de inércia
rotacional ou momento de inércia (I) e a unidade de medida no SI é
kg × m2 . Como a inércia para o movimento linear, a inércia rotacional
de um objeto também depende de sua massa. Mas, diferentemente do
movimento linear, o momento de inércia depende da distribuição de
massa em relação ao eixo de rotação. Quanto maior for a distância entre
a maior parte da massa de um objeto e seu eixo de rotação, maior será sua
inércia rotacional. (HEWITT, 2015).
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Figura 2.8 | Momento de inércia de um ponto material (partícula única) em relação a um eixo fixo

eixo

r
P(m)

I = m.r2

Fonte: adaptada de Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 271).

Assimile

O momento de inércia é definido em relação a um eixo de rotação.
Quando a massa de um objeto estiver concentrada a uma distância
radial r do eixo de rotação, o momento de inércia (I) será igual à massa
m multiplicada pelo quadrado da distância radial, como mostra a Figura
2.8. Quanto maior for o momento de inércia de um objeto, mais difícil
será alterar seu estado rotacional.

Assim, para uma única partícula, temos que I = m × r 2 . Para um sistema
discreto de n partículas, conforme a Figura 2.9, podemos calcular o momento
de inércia (I), em relação a um dado eixo, como sendo:
n

I = å mi × ri 2 , onde m é a massa e r a distância radial até o eixo de rotação
i=1

de cada partícula i do sistema.
Figura 2.9 | Momento de inércia de um sistema de partículas em relação a um eixo fixo
eixo

Fonte: elaborada pela autora.

Para calcular o momento de inércia de corpos rígidos, integramos a
distância radial ao quadrado por elemento de massa, uma vez que esta está
distribuída de maneira uniforme.
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n

I = å mi × ri 2 Þ I = ò r 2dm .
i=1

Se o sistema puder ser representado por uma massa m, cujo centro de
massa está localizado a uma distância r do eixo de rotação, então a expressão
se reduz a: I = m × r 2 .

Pesquise mais

Entenda mais sobre o uso de integrais para o cálculo do momento de
inércia de corpos rígidos. Leia a página 271 do livro indicado a seguir.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de
física: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 v.

A Figura 2.10 compara as inércias rotacionais para várias formas e vários
eixos. Observe que os cálculos variam em função da forma e da localização
do eixo de rotação. É interessante notar que podemos obter os resultados por
meio de uma integração ou consultar os valores tabelados.
Figura 2.10 | Momentos de inércia de corpos homogêneos de várias formas

Fonte: Tipler e Mosca (2009, p. 287).
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Reflita

Você consegue imaginar o motivo pelo qual os equilibristas de circo
andam sobre cordas esticadas levando consigo um bastão comprido?
Por que parece mais fácil correr com as pernas levemente flexionadas?
Considere um cilindro sólido e um aro, ambos com a mesma massa. Qual
deles rola mais rapidamente por uma rampa e por que?

Como explicado por Tipler e Mosca (2009), podemos, com frequência,
simplificar o cálculo de momentos de inércia para vários corpos usando o
teorema dos eixos paralelos, que relaciona o momento de inércia em relação
a um eixo que passa pelo centro de massa ao momento de inércia em relação
a um segundo eixo, paralelo ao primeiro.
Figura 2.11 | Teorema dos eixos paralelos

Fonte: Tipler e Mosca (2009, p. 289).

Seja I o momento de inércia em relação a determinado eixo e seja ICM
o momento de inércia em relação a um eixo paralelo a ele, passando pelo
centro de massa. Além disso, sejam M a massa total do corpo e h a distância
entre os dois eixos, conforme a Figura 2.11, o teorema dos eixos paralelos
estabelece que: I = ICM + M × h2 .

Exemplificando

Considere um corpo rígido composto por duas partículas de massa m = 2
kg ligadas por uma barra fina, cilíndrica, homogênea de comprimento L =
50 cm e massa igual a 3,0 kg, como mostra a Figura 2.12.
Figura 2.12 | Corpo rígido

Fonte: elaborada pela autora.

(a) Calcule o momento de inércia em relação a um eixo passando pelo
centro de massa e perpendicular à barra.
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(b) Calcule o momento de inércia do corpo em relação a um eixo
passando pela extremidade esquerda da barra e paralelo ao primeiro
eixo.
Solução:
(a) Como as massas são iguais e a barra é homogênea, o centro de massa
(CM) estará localizado no ponto geométrico (ponto central) do sistema,
conforme a imagem a seguir:
Figura 2.13 | Eixo de rotação no centro de massa do sistema

Fonte: elaborada pela autora.
Assim, temos que o momento de inércia do sistema será:
I sistema = I barra + I m + I m , onde, pela Figura 2.10, podemos obter que:
2

æLö
1
Mbarra L2 . Lembrando que I m = m ×çç ÷÷÷ , temos então:
çè 2 ø
12
2ö
2
æ
æ
æ1
ö ç
æ 0,5 ö ÷ ç
æ 0,5 ö ö÷
I sistema = çç × 3,0 × 0,52 ÷÷ + çç2,0 ×çç ÷÷ ÷÷÷ + çç2,0 ×çç ÷÷ ÷÷÷ , ou seja:
÷ø çç
çè12
çè 2 ÷ø ÷ çç
èç 2 ø÷ ø÷
è
ø è

I barra =

I sistema = 0,0625 + 0,125 + 0,125 = 0,3125 kg × m2

(b) Para o eixo passando pela extremidade esquerda da barra, temos a
representação pela Figura 2.14, como se vê:
Figura 2.14 | Eixo de rotação na extremidade do sistema

Fonte: elaborada pela autora.

Uma vez que já conhecemos o momento de inércia em relação a um eixo
que passa pelo centro de massa I CM (calculado no item a) e, como o eixo
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da extremidade é paralelo ao eixo do CM, podemos usar o teorema dos
eixos paralelos: I = I CM + M × h2 . Lembrando que M = 7,0 kg (massa total
do sistema) e que h é a distância entre os dois eixos, temos:
2

æ 0,5 ö
I = 0,3125 + (7,0) ×çç ÷÷÷ = 0,75 kg × m 2 .
çè 2 ø

Um corpo rígido girando é constituído por massas em movimento, logo,
ele possui energia cinética (K). Assim, o cálculo da energia cinética também
pode ser aplicado ao movimento de rotação, com a massa substituída pela
grandeza momento de inércia. Matematicamente, temos que:

1
K = × m× v2 .
2

Uma vez que o corpo rígido é composto de diversas partículas de massas m,
n

æ1

ö

è2

ø

temos que: K = å çç × mi × vi 2 ÷÷÷ . Lembrando que v = r w , e que na rotação de
ç
i=1

um corpo rígido todas as partículas giram com a mesma velocidade angular,

ö
1 n
1æ n
×mi × ri 2 × w 2 ) Þ K = çççå mi × ri 2 ÷÷÷× w 2 . Ou seja, a energia
(
å
2 i=1
2 è i=1
ø÷
1
cinética de um corpo que gira pode ser calculada como K = I × w 2 , onde
2

temos que: K =

I é o momento de inércia.

Pesquise mais

Veja o exemplo resolvido 9.2 sobre momento de inércia e a energia
cinética rotacional de um sistema de partículas girando da seguinte
indicada que está disponível em sua biblioteca virtual.
TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros. 6.
ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2009.

Sem medo de errar
Chegou a hora de discutir a atividade do carro movido a volante rotatório
com os estudantes que estão na sua apresentação sobre o tema “Rotação de
corpos rígidos”. Será que os estudantes conseguiram demonstrar se a energia
cinética armazenada no volante rotatório é suficiente para que o piloto chegue
ao destino? Eles estão ansiosos para comparar os resultados que obtiveram
com a sua resolução comentada.
Vamos lembrar das seguintes informações:
Massa do volante: 100 kg.
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Geometria do volante: Cilindro oco de raio interno R1 igual a 25,0 cm e
raio externo R2 de 40,0 cm.
Velocidade angular atingida pelo volante: 30.000 rev./min.
Distância para chegar ao destino: 15 km.
Taxa de dissipação de energia: 10 kW com rapidez de 40 km/h.
Para iniciar a solução, você lembra aos estudantes que a energia cinética
1
de rotação é dada por: K = I × w 2 , onde I é o momento de inércia e w é a
2
velocidade angular.
Ou seja, para descobrir a energia armazenada, é necessário calcular o
momento de inércia, que depende da forma do volante da localização do eixo
de rotação. Como sabemos, o volante é um cilindro e a Figura 2.15 mostra
como podemos calcular I:
Figura 2.15 | Momento de inércia para um cilindro oco

Fonte: adaptada de Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 272).

Assim, para o volante, temos:

1
I = ×100 × (0,252 + 0, 402 ) » 11,13 kg × m2 .
2

Precisamos agora converter a velocidade angular para o SI. Sabendo que
o volante realiza 30.000 rev. por minuto (60 s), em cada segundo, temos:
30.000
= 500 revoluções .
60
Assim: w = 500 × 2p » 3141,6 rad s .
1
Logo, a energia cinética é: K = (11,13) × (3141,6)2 » 54,9 MJ .
2
x=

O sistema dissipa 10 kW com rapidez de 40 km/h. Ainda faltam 15 km
para chegar em casa. Se você realizar esse trajeto, com a velocidade de 40
km/h, o tempo necessário será de:
v=

Ds
Þ Dt = 0,375 h Þ Dt = 0,375 × 60 × 60 = 1350 s .
Dt
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Portanto,

a

energia

Edissipada = 10000 ×1350 = 13,5 MJ .

total

dissipada

nesse

período

será:

Como a energia armazenada no volante (54,9 MJ) é maior do que a
energia que será dissipada (13,5 MJ), há energia mais que suficiente para que
você consiga chegar em casa!

Avançando na prática

Chão do restaurante giratório
Descrição da situação-problema
Durante suas férias, você visitou um restaurante giratório que ficava no
alto de um edifício. O ambiente era extremamente agradável e era quase
imperceptível que o restaurante girava. Certo de que aquele seria um bom
exemplo a ser tratado em sala de aula, você prestou atenção na paisagem e
percebeu que o restaurante realizava uma revolução completa a cada hora.
Para transformar essa experiência em um problema, você imagina que o
chão do restaurante consiste de uma plataforma cilíndrica maciça de 30 m de
raio, que gira em torno de um eixo central. Enquanto vazio, a massa estimada
do chão restaurante é de 100 toneladas. Em sua capacidade máxima, o restaurante suporta 250 pessoas, que devem possuir, em média, 85 kg, cada. De
volta das férias, você conta essa experiência para seus alunos e mostra que,
mais uma vez, a física está presente nos mais diversos momentos das nossas
vidas. Então, você sugere para seus alunos calcularem (a) o momento de
inércia do restaurante vazio; (b) a energia cinética de rotação para o restaurante vazio; (c) repetição das análises para o restaurante cheio.
Resolução da situação-problema
Para calcular o momento
de inércia, devemos considerar
a forma do chão do restaurante e a localização do eixo de
rotação. Uma vez que o chão é
um cilindro maciço que gira em
torno do eixo central, podemos,
com a Figura 2.16, calcular I:

Figura 2.16 | Representação geométrica do chão
do restaurante giratório

Fonte: Tipler e Mosca (2009, p. 287).
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Assim, o momento de inércia do restaurante vazio é:
1
I = ×100000 × (302 ) = 45 ×106 kg × m2 .
2

1

A energia cinética de rotação é dada por: K = I × w 2 , onde I é o momento
2
de inércia e w é a velocidade angular.
Sobre a velocidade angular sabemos que o restaurante realiza uma
revolução por hora (a cada 3600 s), no SI, temos:
w=

1 rev
2p rad
=
» 0,0017 rad s . Logo, a energia cinética de rotação,
3600 s 3600 s

do restaurante vazio é:

1
K = (45 ×106 ) × (0,0017)2 » 68,54 J .
2

Quando o restaurante está cheio, a massa total do local é de:

M cheio = 100.000 + (250 × 85) = 121.500 kg . Logo, o momento de inércia passa a ser:
1
I = ×121.500 × (302 ) » 54,675 ×106 kg × m2 .
2

E assim, a energia cinética de rotação é:
1
K = (54,675 ×106 ) × (0,0017)2 » 79 J .
2

Faça valer a pena

1. Um corpo retangular de lados 10 cm e 20 cm é formado por quatro partículas
pontuais iguais de massa m = 1kg, ligadas por hastes rígidas, finas de massa desprezível. O sistema gira com velocidade angular w = 2,0 rad s em torno do eixo do
plano da figura que passa pelo seu centro.
Figura | Sistema retangular de partículas iguais

Fonte: elaborada pela autora.
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A energia cinética rotacional do corpo é:
a) 0,01 J.
b) 0,02 J.
c) 0,03 J.
d) 0,04 J.
e) 0,05 J.

2. Considere um corpo rígido constituído de hastes finas, rígidas de massa desprezível, todas de comprimento L e um conjunto de nove massas iguais (m), como
mostra a figura:
Figura | Corpo rígido constituído de nove massas iguais

Fonte: elaborada pela autora.
O momento de inércia do sistema em relação aos eixos AB e CD são, respectivamente:
a) 9m × L2 e 15m × L2 .
b) 6m × L2 e 15m × L2 .
c) 6m × L2 e 9m × L2 .
d) 6m × L2 e 3m × L2 .
e) 0 e 0.

3. Considere as afirmações a seguir:

I - A inércia depende da massa; a inércia rotacional depende da massa e de como essa
massa está distribuída em torno do eixo de rotação.
II – É mais fácil girar um lápis como mostra a figura (A) do que como mostra a figura
(B), pois, na primeira situação, a inércia rotacional é menor.
Figura | Inércia rotacional do lápis em duas situações

(A)
Fonte: adaptada de Hewitt (2015, p. 137).
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(B)

III – Se considerarmos um cilindro maciço e um cilindro oco (aro), ambos com a
mesma massa e diâmetro, ao colocar esses objetos para rolar rampa abaixo, o aro
chega primeiro que o cilindro maciço, pois a inércia rotacional do aro é menor que a
do cilindro maciço.
Julgando as afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F), marque a alternativa
correta.
a) I-V; II-V; III-V.
b) I-F; II-F; III-F.
c) I-V; II-V; III-F.
d) I-F; II-V; III-F.
e) I-V; II-F; III-V.
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Seção 2.3

Equilíbrio de corpos rígidos
Diálogo aberto
Após termos aprendido sobre centro de massa e as características do
movimento de rotação, vamos finalizar nosso estudo entendendo as condições para o equilíbrio dos corpos rígidos e, para isso, vamos discutir sobre
as grandezas vetoriais, torque e momento angular. Diversas ações que
executamos ou vemos no cotidiano estão relacionadas com esses conceitos.
Precisamos, por exemplo, exercer um torque na chave de rodas para conseguir
realizar a rotação da porca e trocar o pneu. Será que as chaves que possuem
o “braço” maior podem facilitar esse processo? Se sim, por quê? Outra ação
simples, como abrir uma porta, também exige a aplicação de torque. Você já
parou para pensar por qual motivo as maçanetas ficam sempre no extremo
oposto ao das dobradiças das portas? Quando vemos patinadores realizando
manobras aumentando e diminuindo a velocidade angular, estamos vendo
esses esportistas colocarem em prática a conservação do momento angular.
Interessante, não é mesmo?
Com todo o conhecimento adquirido até aqui, vamos encerrar essa
unidade vendo que, para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, precisamos garantir que não há alteração no estado de translação ou de rotação.
Aplicar as equações matemáticas para analisar essas situações será instigante
e muito desafiador.
Assim, para te ajudar a elucidar os conceitos, vamos recuperar a ocasião
em que você, um excelente educador na área de ciências exatas, precisa
preparar uma atividade para os alunos do ensino médio sobre o terceiro
assunto, que é “Equilíbrio de corpos rígidos” e, no intuito de colocar em
prática a metodologia ativa para envolver os estudantes no assunto, você vai
propor um problema desafiador para ser resolvido em grupos e discutido
com você no final da apresentação. O problema é o seguinte: para realizar
trabalhos em altura, uma empresa utiliza um equipamento que é dotado de
uma coluna (C) com uma plataforma (AB). A plataforma é presa à coluna
por pino no ponto A e através de uma corda (BC). A plataforma possui massa
de 200 kg e 2,0 m de extensão. Um trabalhador M de massa de 90 kg está
operando na plataforma a 50 cm do ponto A, como mostrado na Figura 2.17
a seguir.
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Figura 2.17 | Trabalhador (M) na plataforma

Fonte: elaborada pela autora.

Para o equilíbrio estático da plataforma, na situação apresentada, qual
deve ser a intensidade da tração no cabo? O que deve acontecer com a
componente horizontal da tração? Quais forças são responsáveis por anular
os pesos da plataforma e do trabalhador (M)? Quais forças apresentam
torque em relação ao ponto A?
Antes que você começasse a discutir a resolução do problema, um
aluno, bastante empolgado com tudo que aprendeu com você durante toda
a apresentação, faz a seguinte pergunta: “Professor, você poderia fazer um
digrama informando os passos que devemos seguir na solução do problema,
por favor? ”. Agora é com você! Use todo o seu conhecimento para apresentar
a solução do problema e ajudar o aluno em sua solicitação. Assim, você vai
encerrar brilhantemente seu desafio! Pronto para começar?

Não pode faltar
No nosso cotidiano, exercer uma força significa puxar ou empurrar
alguma coisa. Como já sabemos, a força é uma grandeza vetorial e, a relação
da força com o movimento dos objetos, é estudada pelas leis de Newton. A
força aplicada em um corpo rígido pode causar tanto movimento de translação como de rotação. Estudamos a rotação através do conceito de torque
(ou momento de uma força).
Assim como a força é o que faz um objeto acelerar em cinemática linear,
o torque é o que faz um objeto adquirir aceleração angular, sendo capaz de
girar ao redor de um eixo.
O momento de uma força ou torque (t ) , é uma grandeza vetorial
que calcula a tendência de rotação que uma força pode provocar em um
objeto (em alguns materiais didáticos também definida pelo símbolo M o ).
(PLESHA; GRAY; COSTANZO, 2014).
Dizemos que as forças causam aceleração linear e torques causam aceleração angular nos objetos. Devemos nos atentar que a tendência de rotação
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(torque) é sempre calculada em relação a um ponto ou a um eixo de
referência.
A intensidade do torque é dada por: t = F × d , onde F = intensidade da
força, d = distância perpendicular entre ponto (ou eixo) analisado até a
linha de ação da força F (d é também chamado de braço de alavanca ou
braço do momento). A unidade, no SI, do torque é N × m (newton-metro).


Imagine um objeto sofrendo a influência de uma força F , conforme
Figura 2.18. Se ele está fixado a um eixo que a atravessa o ponto O, com
liberdade para girar, então a força causará a rotação do objeto.
Figura 2.18 | Torque

Fonte: Plesha, Gray e Costanzo (2014, p. 180).

Assimile

O torque é a contrapartida rotacional da força. A força tende a alterar o
movimento das coisas; o torque tende a fazer girar ou a alterar o estado
de rotação das coisas. Definimos o torque como o produto do braço de
alavanca pela força que tende a produzir a rotação, sendo que o braço
de alavanca em relação a qualquer eixo de rotação é a distância perpendicular entre o eixo e a linha de ação ao longo da qual a força atua. Essa
sempre será́ a distância mínima entre o eixo de rotação e a linha ao longo
da qual a força atua. (HEWITT, 2015).

A abordagem vetorial facilita o cálculo do torque especialmente em situações tridimensionais. Definimos a representação vetorial do torque como
perpendicular ao plano de rotação.
Encontramos a direção e sentido do torque da regra da mão direita ou
pelo cálculo do produto vetorial.
Na regra da mão direita, de acordo com a Figura 2.19, quando o polegar
apontar nos sentidos positivos dos versores, admitimos ser um vetor torque
“positivo” e temos a tendência de rotação no sentido anti-horário. Do
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contrário, admitimos um vetor torque “negativo” e temos a tendência de
rotação no sentido horário.
Figura 2.19 | Regra da mão direita: sentido anti-horário positivo

+τ

y

x

Fonte: adaptada de Plesha, Gray e Costanzo (2014, p. 182).

O cálculo vetorial do torque é dado por:

  

 
t = r ´ F ® t = r ´ F = F × r × senq = F × d .

Onde r é o vetor posição traçado do ponto (ou eixo) de interesse até
qualquer ponto sobre a linha
 de ação da força F e q é o ângulo medido
entre as direções de r e F , como representado na Figura 2.20. Veja que o
braço de alavanca é d = r × senq .
Figura 2.20 | Abordagem vetorial para cálculo do torque

Fonte: adaptada de Plesha, Gray e Costanzo (2014, p. 181).

Observe que quanto maior d, maior a tendência de rotação, ou seja, menos
esforço precisamos fazer para provocar a rotação do objeto. Isso explica a
localização das maçanetas nas portas, não é mesmo? Quanto mais distante
a maçaneta estiver do eixo de rotação da porta, maior o braço de alavanca e,
portanto, menos esforço temos de fazer para abrir ou fechar (girar) a porta.
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Reflita

Acoplando um extensor ao cabo de uma ferramenta de forma a torná-lo
três vezes maior, o que vai acontecer com o torque gerado pela mesma
força aplicada em sua nova extremidade?

Como já vimos, quando estudamos o movimento de rotação, além do
torque, muitas vezes analisamos também o momento de inércia e a aceleração angular. Vale lembrar que o momento de inércia (I) é calculado em
relação ao eixo de rotação e nos fornece uma ideia do quão difícil é fazer o
objeto girar ou pará-lo quando já estiver em movimento giratório. A aceleração angular (a) mede a variação da velocidade angular em um intervalo
de tempo. Essas grandezas torque, momento de inércia e aceleração angular,
se relacionam da seguinte forma:
t R = I × a  A segunda lei de Newton para rotações.

Se várias forças atuam no objeto e queremos saber o torque (momento)
resultante, basta calcular individualmente cada torque em relação ao ponto
(ou eixo) de interesse e, em seguida, somar vetorialmente os resultados.

Pesquise mais

Aprofunde seu conhecimento sobre as aplicações da segunda lei de
Newton para a rotação. Veja o problema resolvido 9.10 – Uma barra
homogênea pivotada – do livro a seguir também disponível em sua
biblioteca virtual.
TIPLER, Paul Allen, MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. LTC, 2009.

Como explicado por Silva (2013), durante o movimento de um carro, por
exemplo, podemos associar as grandezas massa e velocidade, pois, como já
sabemos, são fatores que interferem no desempenho do carro, como o tempo
para frear, acelerar ou como esse carro interage com outra massa durante
uma colisão.
Esse
é o conceito de quantidade de movimento (ou momento


linear p = m × v ). A grandeza correspondente para o movimento rotacional
é conhecida como momento angular. Imagine o planeta Terra girando em
torno do Sol. Nesse caso, também temos um corpo com determinada massa
realizando um movimento, no entanto, agora é de rotação em volta de um
eixo fixo. Desse modo, como podemos imaginar, esse movimento tem uma
determinada velocidade angular associada a ele. A relação entre massa e
velocidade angular define a grandeza vetorial chamada momento angular
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(L) . É um conceito muito útil para descrever o movimento e a estabilidade

de um corpo em rotação.



O momento angular (L) é um vetor perpendicular à quantidade de
movimento associada a um corpo em movimento de rotação em torno de
um ponto fixo, dado pelo produto vetorial:


  
 
L = r ´ p = m × (r ´v ) ,

onde: r é o vetor raio entre o objeto e o eixo de rotação; m é a massa do
objeto e v é o vetor velocidade linear do objeto, conforme a Figura 2.21.
Figura 2.21 | Momento angular

Fonte: adaptada de http://lagrangianos.blogspot.com/2015/09/momento-angular-de-una-par�ticula.html. Acesso em: 11 jan. 2019.

Note que o vetor velocidade não pode ser paralelo ao vetor raio, pois
isso indicaria que o objeto não está girando com relação ao eixo escolhido e,
assim, não possuiria momento angular com relação a ele.
Lembrando que v = w × r , temos que o momento angular de uma partícula, como na Figura 2.21, pode ser escrito matematicamente em módulo da
seguinte forma: L = m × r × (w × r ) Þ L = m × r 2 × w .
Ainda, lembrando que o momento de inércia de uma partícula é I = m × r 2 ,
então simplificamos o momento angular, para um corpo rígido que gira em
torno de um eixo fixo, para: L = I × w ou na forma vetorial:


L = I ×w .

Vale enfatizar que mostramos o resultado para uma partícula, mas
que ele é válido para o caso geral. A unidade do momento angular, no SI,
é kg × m2 s = J × s . Ainda, lembrando que t R = I × a , a segunda lei de Newton


para rotação por ser escrita também como: t R =


dL
.
dt

Perceba que, quando o torque
 resultante sobre a partícula é nulo, o
momento angular é constante:


dL
= 0 Þ L = constante . Essa condição é
dt
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conhecida como lei de conservação do momento angular, também pode
ser escrita na forma:


Linicial (i ) = L final ( f ) Þ I i × wi = I f × w f .

Assimile

Se o torque externo resultante que age sobre um sistema é nulo, o momento
angular do sistema permanece constante, sejam quais forem as mudanças
que ocorrem dentro do sistema (lei da conservação do momento angular).
Em situações desse tipo, podemos considerar apenas os estados inicial e
final do sistema, sem nos preocuparmos com o que acontece nos estados
intermediários. (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016).

Em resumo, um objeto girando possui uma inércia rotacional chamada
de momento angular, sendo essa mais uma importante grandeza associada ao
movimento rotacional e muito útil na solução de problemas. Se nenhum torque
externo agir sobre o objeto em rotação, ele manterá seu momento angular (inércia
rotacional) e essa propriedade é conhecida como princípio de conservação do
momento angular. Na prática, podemos ver a conservação do momento angular
quando uma patinadora recolhe as pernas e braços para aumentar a velocidade
de rotação. O mesmo ocorre se posicionarmos uma pessoa em uma plataforma
giratória com os braços abertos. Ao fechar os braços, é possível verificar um
aumento perceptível na velocidade angular e, ao abri-los novamente, a velocidade angular diminui. Em ambas situações temos exemplos de rotação sobre o
centro de massa em que a operação de abrir e fechar os braços não causa um
torque no sistema. O aumento ou diminuição da velocidade angular se dá exclusivamente pela lei de conservação do momento angular.
Para ilustrar os conceitos vistos até o momento, vejamos um exemplo
retirado de Tipler e Mosca (2009). Uma criança de 25 kg, em um playground,
corre com uma rapidez inicial de 2,5 m/s em uma trajetória tangente à
borda de um carrossel, cujo raio é R=2,0 m. O carrossel, inicialmente em
repouso, tem um momento de inércia de 500 kg × m2 . A criança pula na borda
do carrossel (Figura 2.22) e se segura firmemente. Determine a velocidade
angular final do conjunto criança mais carrossel.
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Figura 2.22 | Criança pula no carrossel

Fonte: Tipler e Mosca (2009, p. 334).

Solução:
Assim que o pé da criança abandona o solo, não há torques em relação ao
eixo de rotação atuando sobre o sistema criança - carrossel, logo, a quantidade de movimento angular total do sistema em relação ao eixo de rotação
é conservada. A velocidade angular inicial do carrossel é zero visto que ele
está inicialmente em repouso. Como a direção do eixo de rotação é fixa, o
sentido do movimento rotacional pode ser especificado por um sinal + ou -.
Assim, o momento angular inicial do sistema é dado apenas pelo movimento
da criança, que tem massa m e rapidez vi , na direção tangencial, justo antes
de fazer contato com o carrossel:


Li = r criança ´mv i = R × m × vi .

Vale destacar que a criança e o brinquedo realizarão uma rotação
unidos, dessa forma, precisamos somar os momentos de inércia. A criança,
por simplicidade, foi considerada uma partícula. Assim, a quantidade de
momento angular total final é:
L f = I sistema × w f = (I criança + I carrossel ) × w f , ou seja:

L f = (mR 2 + I carrossel ) × w f .

Uma vez que há conservação de momento angular, podemos então
assumir que:
Li = L f Þ R × m × vi = (mR 2 + I carrossel ) × w f .

Logo: w f =

R × m × vi
(2,0 × 25 × 2,5)
=
» 0,21 rad s .
2
(mR + I carrossel ) (25 × 2,02 + 500)

Em muitas situações, os corpos rígidos encontram-se fixados ou sustentados por apoios e vários tipos de reações podem ocorrer nesses pontos de
apoios (chamados de forças e torques reativos) que auxiliam na sustentação
dos objetos.
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Como regra geral, se o apoio restringe a translação do objeto em uma
direção, então ele exerce uma força (reação) sobre o objeto naquela direção.
Se a rotação é impedida, então o apoio exerce um torque sobre o objeto, como
ilustra a Figura 2.23. Normalmente não conhecemos os sentidos das forças
reativas, então podemos adotá-los arbitrariamente e a resolução da situação
nos mostrará se de fato adotamos o sentido correto.
Figura 2.23 | Tipos de apoios

Fonte: elaborada pela autora.

A melhor maneira de enxergar todas as forças e torques que atuam sobre
um objeto é desenhar um diagrama de corpo livre (DCL). Esse é o passo
mais importante, pois é através do DCL que definimos claramente o objeto
a ser estudado, e assim obtemos as equações para a solução do problema. A
omissão de uma força que atua no corpo analisado, ou a inclusão de uma
força que não atua no corpo, fornecerá resultados errados. Por isso devemos
ter muito cuidado e atenção na sua construção.
Lembre-se de que o diagrama é um esboço que mostra o objeto livre de
seu entorno e com todas as forças e torques que atuam sobre ele.
Para garantir o equilíbrio de corpos rígidos, é necessário garantir que o
objeto não sofra aceleração linear e nem angular. No equilíbrio estático, o
objeto não apresenta translação ou rotação em um determinado referencial.
Um objeto que se apresenta em movimento retilíneo uniforme ou movimento
circular uniforme é considerado em equilíbrio dinâmico. Em ambos os casos
as acelerações devem ser nulas para garantir o equilíbrio.
Logo, as condições para o equilíbrio dos corpos rígidos são:
Se a força resultante é nula, o estado de translação não se altera (acele

n



ração linear nula): FR = å F i = 0 .
i=1

Se o torque resultante é nulo, o estado de rotação não se altera (aceleração


n



angular nula): t R = å t i = 0 .
i=1
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Para a aplicação bem-sucedida das equações de equilíbrio, é preciso uma
completa especificação de todas as forças e dos torques que atuam sobre o
corpo. Assim, reforçamos que é fundamental desenhar o diagrama de corpo
livre mostrando todas as interações que as vizinhanças exercem sobre o
objeto e lembre-se das forças (reações) de apoio.
Aplicando o princípio de independência dos movimentos para o equilíbrio estático dos corpos rígidos temos:
n

å F i = 0
i=1
n

åt
i=1

xi

i = 0

xi

;

n

åF
i=1

;

yi

j = 0

n

åt
i=1

yi

n

; å Fz i k = 0 .
i=1

j = 0

n

; å t z i k = 0 .
i=1

Logo, as seis equações acima precisam ser satisfeitas para garantir o
equilíbrio estático do corpo extenso:

Assimile

Para o equilíbrio de corpos rígidos, em situações tridimensionais, a força
e o torque resultantes nos eixos x, y e z precisam ser nulos.

Os torques sempre são calculados em relação ao um ponto (ou eixo)
de referência. Para facilitar o desenvolvimento das equações anteriores,
escolha o ponto que esteja na linha de ação do maior número de forças
desconhecidas (incógnitas).

Exemplificando

Veja a seguir um exemplo bidimensional que ilustra as condições
de equilíbrio em um pórtico (dois pilares que sustentam uma barra
homogênea).
Figura 2.24 | Equilíbrio de corpo rígido

Fonte: elaborada pela autora.
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Primeiramente, representamos o pórtico como um diagrama de corpo,
onde a barra é o 
corpode
 interesse e, sobre
 ela, atuam as forças de
apoio dos pilares Ay e B y e a força peso P barra . O peso foi desenhado
no centro geométrico da barra homogênea (centro de massa). Veja
também que representamos os sentidos positivos para os versores e
para o torque. Em seguida, definimos as condições de equilíbrio. Como
só tem forças verticais (paralelas ao eixo y) atuando sobre a barra, em
termos de força resultante, foi suficiente garantir que, para o equilíbrio:
n

åF
i=1

yi

j = 0

(a soma das forças que atuam no eixo y deve ser nula).

Dessa forma, chegamos na condição de que Ay + B y = Pbarra , ou seja,
os apoios (pilares) devem sustentar o peso da barra. Como sabemos, a
outra condição de equilíbrio para corpo rígido é que o torque resultante
deve ser nulo. O torque deve ser analisado em relação a um ponto ou
eixo de referência. Observe que escolhemos o ponto A para analisar o
torque resultante. Sempre devemos escolher o ponto ou eixo que esteja
na linha de ação do maior número de forças desconhecidas (incógnitas).
Nesse exemplo, escolher o ponto A ou o ponto B é equivalente. Portanto,
obtivemos que -t P barra + t By = 0 , ou seja, os torques se cancelam,
garantindo que o sistema não entre em rotação.

Ainda, ligado ao conceito de equilíbrio de corpos rígidos, principalmente
no que diz respeito à rotação, precisamos estudar as alavancas. Diversas ferramentas e utensílios foram criados em torno das características das alavancas,
os quais discutiremos a seguir.
As alavancas são compostas por 3 elementos fundamentais:
PF – ponto fixo - em torno do qual a alavanca pode girar.
FP – força potente - exercida com o objetivo de levantar, sustentar ou
equilibrar.
FR – força resistente - exercida pelo objeto que se quer levantar, sustentar
ou equilibrar.
Podemos classificar as alavancas de acordo com o elemento que fica entre
os outros dois pontos restantes. Seus tipos são: interfixa, interpotente e inter-resistente, como mostra a Figura 2.25.
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Figura 2.25 | Tipos de alavancas

Fonte: adaptada de https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/alavancas.htm. Acesso em: 11 jan. 2019.

É interessante sabermos que os estudos das alavancas permitiram também
uma compreensão mais adequada do movimento do corpo humano, onde
temos os músculos atuantes como forças potentes e as articulações como
pontos fixos de alavanca.

Sem medo de errar
Para encerrar a atividade sobre estática e dinâmica dos sólidos, você falou
sobre “Equilíbrio de corpos rígidos” e, no final, apresentou um problema
desafiador a ser resolvido pelos estudantes, no intuito de colocar em prática
os assuntos discutidos e envolver os alunos. Agora é hora encerrar a apresentação fazendo a resolução comentada do problema e atendendo ao pedido
do aluno para elaborar um diagrama com os passos para resolver questões de
equilíbrio de corpos rígidos.
Inicialmente, devemos elaborar o diagrama de corpo livre da plataforma,
o que pode ser representado pela Figura 2.26.
Figura 2.26 | Diagrama de corpo livre da plataforma

Fonte: elaborada pela autora.

Repare que no ponto A temos um pino (que permite apenas a rotação
da plataforma, mas que restringe os movimentos de translação) e, portanto,
temos as forças de reação Ax e Ay (por serem forças reativas, seus sentidos
podem ser adotados). Observe também que o peso da plataforma está
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representado no centro geométrico, como mostrado no diagrama de corpo
livre (Figura 2.25).
Estamos diante de um problema bidimensional e, para o equilíbrio estático
da plataforma, precisamos verificar que ela não iniciará um movimento
 de
translação
na
horizontal
(eixo
x)
nem
na
vertical
(eixo
y),
ou
seja:
F
å x =0

e å Fy = 0 .
Assim:



åF

x

= 0 Þ Ax -TX = 0 . Portanto: Ax = TX (eq. 1).

Isso significa que a reação horizontal no ponto A deve cancelar a componente horizontal da tração. Ainda:


åF

y

= 0 Þ Ay - PM - Pplat + Ty = 0 . Portanto: Ay + Ty = PM + Pplat (eq. 2).

Ou seja, a reação vertical no ponto A e a componente vertical da tração
cancelam os pesos da plataforma e do trabalhador M.
Como a plataforma é um corpo rígido, para o equilíbrio precisamos
também garantir que não há rotação, ou seja, o torque resultante sobre a
plataforma deve ser nulo. Para fazer esta análise, precisamos escolher um
ponto (ou eixo) de referência. Estrategicamente, devemos escolher o ponto
onde há incidência do maior número de forças desconhecidas. Fazendo
a análise em relação ao ponto A, adotando o sentido anti-horário como
positivo e g = 9,8 m s 2 , temos:


å t = 0 Þ -t

PM

- t P plat + tT y = 0 ;

-(90 × 9,8 × 0,5) - (200 × 9,8 ×1,0) + Ty × 2,0 = 0 ;

Logo: Ty =1200,5 N .
Observe que os pesos do trabalhador, bem como da plataforma e também
a componente vertical da tração possuem torques em relação ao ponto A. Já
as componentes horizontal e vertical da reação no ponto A e a componente
horizontal da tração não possuem torques em relação ao ponto A, pois a linha
de ação dessas forças passa pelo ponto em questão, assim sendo, não há braço
de alavanca (a distância perpendicular dessas forças até o ponto A é nula).
Sabemos que Ty = T × sen30º Þ T =

1200,5
= 2401 N , ou seja, essa é a
sen30º

intensidade da tração que deve haver no cabo para garantir o equilíbrio da
plataforma.

Analisando a componente horizontal da tração, temos para o equlíbrio:

TX = T × cos30º Þ Tx = 2401× cos30º » 2079,3 N .

Agora, retornando na eq. 2, temos:
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Ay + 1200,5 = 882 + 1960 Þ Ay = 1641,5 N

.

Retornando também na eq. 1: AX = Tx » 2079,3 N . Perceba que impondo
todas as condições de equilíbrio, conseguimos desvendar todas as incógnitas,
e é importante observar que, como obtivemos valores positivos para Ax e
Ay , podemos concluir que adotamos os sentidos corretos para essas forças
reativas no nosso digrama de corpo livre.
Por fim, você atende ao pedido do aluno montando um diagrama para soluções
de problemas de equilíbrio de corpos rígidos, como mostrado na Figura 2.27.
Figura 2.27 | Procedimento para solução de problemas de equilíbrio de ponto material
Desenhe o diagrama de corpo livre
• Faça um esboço da forma do corpo.
• Estabeleça a origem dos eixos (x, y, z)
adequadamente e oriente-os de maneira
que sejam paralelos ao maior número
possível de forças e torques externos.
• Adote os sentidos positivos dos
respectivos versores de cada eixo.
• Desenhe e identifique todas as forças
e torques que agem sobre o corpo
(intensidade, direção e sentido). Não
esqueça das forças de reação (apoios), se
aplicável.
• Caso o sentido da força ou torque seja
desconhecido, adote-o.
• Indique as dimensões do corpo
necessárias para os cálculos.

Desenhe o diagrama de corpo livre
• Use as equações de equilíbrio (sempre
usamos o diagrama de corpo livre para
escrever as equações de equilíbrio).
• Resolva cada equação separadamente.
• Se a geometria da situação for de
fácil compreensão, o tratamento das
equações de equilíbrio pode ser escalar.
• Caso contrário, opte pelo tratamento
vetorial.
• Para facilitar o desenvolvimento das
equações do torque, escolha o ponto
(ou eixo) que esteja na linha de ação do
maior número de forças desconhecidas
(incógnitas). Os torques das forças que
passam por esse eixo e as forças que são
paralelas a ele serão nulos.
• Se a solução das equações de equilíbrio
fornecerem escalares negativos para
as intensidades das forças e torques,
significa que os sentidos adotados
inicialmente no diagrama de corpo livre
são opostos aos verdadeiros.

Fonte: elaborada pela autora.

Dessa forma, foi possível finalizar a atividade superando as expectativas
dos estudantes.
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Avançando na prática

A escada encostada
Descrição da situação-problema
Durante o período de preparação para o vestibular, você combinou
com seus alunos que eles deveriam revisar as provas anteriores e selecionar
questões que eles considerassem mais difíceis para serem discutidas em sala
de aula, junto com você. Após revisar as provas, um dos alunos solicita que
você faça uma resolução comentada de uma questão encontrada nas provas
anteriores, que gerou muitas dúvidas. A questão era: uma escada uniforme
de comprimento  está encostada em uma parede vertical lisa (sem atrito),
como mostra a Figura 2.28. A massa da escada é m, e o coeficiente de atrito
estático entre a escada e o chão é me = 0, 40 . (JEWETT; SERWAY, 2012).
Encontre o angulo mínimo (qmin ) em que a escada não escorrega.
Figura 2.28 | Escada encostada na parede

Fonte: Jewett e Serway (2012, p. 342).

Resolução da situação-problema
Você começa a resolução, informando
que o primeiro passo é construir um
diagrama de corpo livre, identificando
todas as forças que atuam sobre a escada,
tal como mostrado na Figura 2.29.

Figura 2.29 | Diagrama de corpo livre da escada

Fonte: adaptada de Jewett e Serway (2012,
p. 342).
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Como mostrado na Figura 2.28, no ponto
 em que a escada está apoiada
no chão (ponto O),existem a força normal N (vertical para cima) e a força
de atrito
 estático Fat (paralela e contrária à tendência do movimento) . A
forca FP exercida pela parede sobre a escada é horizontal, pois a parede é sem
atrito (essa é uma força
de apoio e, portanto, seu sentido pode ser adotado).

O peso da escada P está localizado no centro de massa.
Estamos diante de um problema bidimensional e, para o equilíbrio
estático da escada, precisamos garantir que ela não acelera na horizontal
(eixo x) nem na vertical (eixo y), ou seja:


åF

x

=0 e



åF

y

=0 .

Vale enfatizar que essa seria a situação extrema, o ângulo máximo que
causaria a força de atrito estático máxima permitida. Em ângulos menores, a
força de atrito seria menor, o suficiente para o cancelamento da força sofrida
pela escada.


Assim: å Fx = 0 Þ Fat - FP = 0 , ou seja, a força de atrito deve cancelar a
reação da parede.
Logo: Fat = FP Þ (me × N ) = FP . Logo: FP = 0, 40 × N (eq.1).
Na vertical, temos:


åF

y

= 0 Þ N - P = 0 , ou seja, o peso da escada deve se anular com a

força normal.
Portanto, temos: N = m × g (eq. 2).
Retornando na eq.1 temos: FP = 0, 40 × m × g .
Como a escada é um corpo rígido, para o equilíbrio, precisamos também
garantir que não há rotação, ou seja, o torque resultante sobre a plataforma
deve ser nulo. Para esta análise devemos escolher um ponto de referência,
que será o ponto O. Adotando o sentido anti-horário como positivo, temos:


å t = 0 Þ -t

P

+ t FP = 0 (eq. 3).

Agora, devemos usar as relações trigonométricas para achar as distâncias perpendiculares de cada força em relação ao ponto O, como mostra a
Figura 2.30.
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Figura 2.30 | Relações trigonométricas na escada

Fonte: elaborada pela autora.

Assim, de volta à eq. 3, obtemos:

-(P × × cos qmin ) + (FP ×  × senqmin ) = 0 . Rearranjando essa equação e fazendo
2

as substituições necessárias:

æ 1 ö÷
senqmin

m× g × 
FP ×  × senqmin = P × × cos qmin Þ
=
Þ tg (qmin ) = çç
÷ = 1,25 .
çè 0,80 ÷ø
2
cos qmin 2 ×  × 0, 40 × m × g

Logo: qmin = arctg (1,25) Þ qmin = 51,3º .
Sensacional! Seus alunos agora estão muito mais confiantes para o vestibular. Bom trabalho!

Faça valer a pena

1. Em uma apresentação, uma patinadora exibe um movimento de rotação em

torno do seu próprio corpo, abrindo e fechando os braços diversas vezes como que
“brincando” com o princípio de conservação de momento angular. Inicialmente, com
os braços abertos, a patinadora possui momento de inércia e gira com determinada
velocidade angular inicial. Ao fechar os braços, seu momento de inércia se altera,
assim como sua velocidade angular. Analise as afirmações a seguir:
I - Com os braços fechados, a velocidade angular da patinadora aumenta.
II – Com os braços fechados, o momento de inércia da patinadora diminui.
III – O momento angular nessa situação se conserva, pois não é exercido torque sobre
a patinadora, afinal o processo de abrir e fechar os braços é interno ao sistema.
São verdadeiras as afirmações:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
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d) I e II.
e) I, II e III.

2. Dois blocos, A e B, estão em equilíbrio em uma gangorra, como mostra a figura.
Figura | Blocos em equilíbrio na gangorra

Fonte: elaborada pela autora.

A gangorra está apoiada no ponto O e o bloco B possui massa de 8 kg. As distâncias
entre os centros dos blocos A e B até o ponto O são, respectivamente, 2,0 m e 3,0 m.
Desprezando o peso da barra sobre o ponto de apoio e considerando g = 9,8 m s 2 ,
qual deve ser, respectivamente, a massa do bloco A e a intensidade da força de reação
em O para o equilíbrio do sistema?
a) 12 kg e 196 N.
b) 12 kg e 152 N.
c) 10 kg e 196 N.
d) 10 kg e 152 N.
e) 12 kg e 0 N.

3. Uma barra de secção reta, homogênea, de massa igual a 100 kg está presa, por um
pino em A, a um suporte vertical, como mostra a figura.
Figura | Barra presa a um suporte vertical

Fonte: adaptada de https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-corposrigidos.htm#resp-4. Acesso em: 14 jan. 2019.
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A barra está inclinada e seu extremo superior está fixado ao suporte vertical por um
cabo horizontal. Uma carga de 500 kg é sustentada por outro cabo pendurado verticalmente da ponta da barra, como mostrado na figura.
Considerando que o sistema está em equilíbrio e adotando g = 9,8 m s 2 , qual deve
ser o valor aproximado, no SI, do módulo da força de reação sobre o ponto A?
a) 3.440.
b) 6.790.
c) 9.330.
d) 11.030.
e) 14.000.
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Unidade 3
Fluidos e termodinâmica
Convite ao estudo
Até o momento, em nossas discussões, estudamos o comportamento dos
corpos tratando-os como sólidos (blocos, esferas, etc.). Porém, estudar os
fluidos também é de grande importância, afinal os líquidos e gases possuem
inúmeras aplicações em nosso cotidiano: água encanada, combustíveis,
alimentos, dentre outros. Você sabe como funciona, por exemplo, o macaco
hidráulico, os refrigeradores, os motores de carros ou até mesmo os aparelhos
de ar-condicionado? Já parou para pensar como é possível navios enormes
flutuarem sobre as águas do mar?
Vamos estudar mecânica de fluidos e termodinâmica para compreender
as propriedades dos fluidos. Para contextualizar o aprendizado você será
envolvido em uma situação em que, como docente, você vai elaborar atividades práticas supervisionadas para que seus alunos possam desenvolver
projetos que favoreçam e estimulem a aprendizagem, o estudo, a convivência em grupos, além de oferecer diferentes ambientes de aprendizagem
e direcionar o aluno para a busca do raciocínio científico. O projeto consiste
na construção de experimentos usando materiais recicláveis e de baixo custo,
e serão desenvolvidos e analisados em 3 etapas. A primeira atividade vai
contemplar o estudo da pressão, através da análise de um experimento envolvendo o princípio de Pascal. A segunda etapa envolverá a análise da temperatura, através da construção de termômetros. A última atividade vai contemplar o estudo do calor, mediante a análise do experimento que envolverá a
construção e a análise de uma máquina térmica simplificada. Será bastante
desafiador e empolgante!
Para resolver essas situações, no decorrer dos estudos, na Seção 3.1 você
perceberá que os fluidos são substâncias em que as partículas têm muita
liberdade de movimento e, para compreender seu comportamento aprenderemos o conceito de pressão, empuxo e alguns princípios que regem a
mecânica dos fluidos. Em seguida, na Seção 3.2, entraremos na termometria.
Vamos discutir sobre a grandeza temperatura, o equilíbrio térmico e conheceremos as escalas termométricas, bem como os efeitos da temperatura sobre
sólidos e gases. Vamos também estender nosso aprendizado e, na Seção 3.3,
vamos compreender as relações entre temperatura e calor, entendendo as leis
fundamentais da termodinâmica que regem sobre a transferência de energia

e a transformação do calor. Todos os conceitos aprendidos nesta unidade
serão aplicados em sistemas mecânicos e situações naturais, com ênfase em
contextos educacionais, desenvolvendo o raciocínio crítico e a iniciativa. Ao
final dos estudos desta unidade, você certamente saberá responder a essas
questões e muito mais. Vamos lá? Será um aprendizado e tanto!

Seção 3.1

Pressão
Diálogo aberto
Olá, aluno! A mecânica dos fluidos está presente nas nossas vidas nos
mais diversos aspectos, por exemplo, em cada ciclo de respiração que realizamos, no sangue que circula em nosso corpo, na água encanada, ou até
mesmo em situações mais tecnológicas, como o funcionamento dos refrigeradores, motores de carro, dentre inúmeras outras situações.
Assim, vamos concentrar agora no estudo dos fluidos que, por apresentarem características físicas distintas dos sólidos, exige a compreensão de
novos conceitos. Assim, para que possamos estudar o comportamento dos
líquidos e gases, nesta seção você vai conhecer grandezas como: pressão,
densidade, empuxo, peso aparente, além de descobrir alguns princípios que
permitem e facilitam o entendimento de várias situações do nosso cotidiano,
envolvendo os fluidos.
No intuito de colocar em prática todo o conhecimento adquirido, vamos
resgatar a ocasião em que você, como docente, vai elaborar atividades
práticas supervisionadas para aprimorar o conhecimento dos seus alunos. A
primeira atividade vai contemplar o estudo da pressão, através da construção
em conjunto com os estudantes de um experimento de baixo custo envolvendo o princípio de Pascal e sua aplicação em uma atividade didática.
Você e seus alunos vão construir uma prensa hidráulica utilizando
duas seringas, uma maior e outra menor, interligadas por uma mangueira
e preenchidas com um pouco de água. Inicialmente você vai propor aos
seus alunos que apertem, alternadamente, os êmbolos das seringas. Em
qual deles é necessário fazer mais força? Por quê? Em seguida, vocês vão
apoiar um bloco de 20 g sobre o êmbolo da seringa maior. Pressionando,
lentamente, o êmbolo da seringa menor até ele se deslocar 3 cm e, supondo
que o volume de líquido deslocado é o mesmo nas duas seringas, qual foi a
intensidade da força aplicada se o êmbolo da seringa maior se deslocou de 2
cm? Qual o trabalho realizado ao pressionar o embolo da seringa menor? O
que aconteceu com a pressão na água? Qual seria a massa do bloco, que caso
inserido sobre o êmbolo menor equilibraria perfeitamente um bloco de 100 g
sobre o êmbolo maior? Elabore um descritivo de toda situação, com imagens
do sistema a ser montado e redija o gabarito de todas as discussões que serão
realizadas. Pronto para começar?
Que tal mergulhar nos estudos desta seção para que você consiga vencer
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esse desafio com sucesso? Os fluidos e todos os conceitos que aprenderemos
estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que você pode imaginar.
A todo instante estamos em contato com alguma substância que pode ser
definida como fluido. Já parou para pensar que vivemos “mergulhados” em
um mar de ar atmosférico? Ao final desta seção você vai descobrir mais uma
infinidade de fenômenos que se tornam possíveis devido aos fluidos e suas
propriedades. Vamos começar? Bons estudos!

Não pode faltar
Caro aluno, em geral, a matéria pode se apresentar em três estados:
sólido, líquido ou gasoso. Os gases e líquidos podem ser agrupados e classificados como fluidos. Estes podem escoar, já os sólidos não possuem essa
propriedade. Faremos um tratamento simplificado, considerando fluidos
ideais (incompressíveis, sem viscosidade) e em repouso.
Como explicado por Halliday, Resnick e Walker (2016), quando
estudamos corpos rígidos, as grandezas físicas mais importantes, em termos
das quais expressamos as leis de Newton, são massa e força. No caso dos
fluidos, que são substâncias sem forma definida, é mais útil falar em massa
específica (densidade) e pressão.
Assim, nossa primeira tarefa para a compreensão da física de fluidos é
definir um novo conceito: pressão. Imagine aplicar uma força contra a superfície de um corpo, com a força possuindo componentes paralelos e perpendiculares à superfície. Se o corpo é um sólido, como um livro em repouso sobre
uma mesa, a componente da força perpendicular à superfície pode levar o
corpo a se achatar, dependendo de quanto rígido seja o objeto. Supondo que
ele não deslize pela mesa, a componente da força paralela à superfície do
corpo o levará a se deslocar.
Se você imaginar sua mão empurrando paralelamente uma superfície de
água, sua mão simplesmente desliza sobre a água, você não pode deslocar
a água como você fez com o livro. Esse fenômeno ocorre porque as forças
interatômicas em um fluido não são suficientemente fortes para travar os
átomos um no lugar do outro. O líquido não pode ser modelado como um
corpo rígido, pois as moléculas do fluido simplesmente deslizam uma após
a outra. Em um sólido as moléculas mantêm suas posições relativas devido
às forças moleculares, se for aplicada uma força muito grande em alguma
região do corpo rígido, ele pode se romper, mas não veremos nada parecido
com um escoamento. Portanto, o único tipo de força que pode existir em um
fluido é aquele que é perpendicular a uma superfície.
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A força que o fluido exerce sobre uma superfície se origina das colisões das
moléculas do fluido com a superfície. Pelo teorema de impulso-momento e a
terceira lei de Newton, cada colisão resulta em uma força sobre a superfície e,
um grande número dessas forças impulsivas ocorre a cada segundo, resultando
em uma força macroscópica constante na superfície. Essa força se espalha sobre
a área da superfície e é relacionada a uma nova grandeza chamada pressão, cuja
intensidade, segundo Jewett e Serway (2014) é dada por:
p=

F
,
A

onde p = pressão; F = força normal e A = área de aplicação.

Assimile

Quando aplicamos uma componente de força normal à superfície do
fluido, sem permitir que ele escoe, geramos pressão. Força e pressão
são grandezas diferentes. Pressão tem unidades de força sobre área.

Para uma força de intensidade constante, a pressão será maior quanto
menor for a área na qual ela é aplicada. A pressão é uma grandeza escalar
com unidade, no SI, N m2 , que recebe o nome de pascal (Pa). Além disso,
cada fluido pode ser especificado através da sua densidade (ou massa específica). Para materiais homogêneos, temos:
r=

m
,
V

onde r = densidade (massa específica), m = massa total e V = volume
ocupado.
A densidade é uma grandeza escalar, com unidade no SI é kg m3 . Se a
massa específica do fluido é constante em qualquer situação, dizemos que ele
é incompressível. Uma referência importante é a massa específica da água, de
aproximadamente 1000 kg m3 (1000 kg de água são necessários para preencher um recipiente com volume de 1 m3 ).
A pressão em um ponto no interior de um
fluido em repouso é calculada pela soma da pressão
externa com a que é causada pela altura da coluna,
como mostra a Figura 3.1.
Suponha que o recipiente da Figura 3.1 tenha
área qualquer que chamaremos de B. Um caso
comum de pressão externa aplicada é a pressão
atmosférica, que atua sobre todos os recipientes
5
abertos. Ao nível do mar, seu valor é patm » 10 Pa .

Figura 3.1
hidrostática

|

Pressão

Fonte: elaborada pela autora.
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A força total exercida sobre o ponto A será a força total aplicada pela
atmosfera sobre a superfície do fluido mais o peso total do fluido que está
acima do ponto A. Ou seja:
Ftotal ( A ) = Fatm + Pfluido .

Lembrando que força é pressão vezes área, que massa é densidade vezes
volume e volume é área vezes altura, temos:
ptotal × B = patm × B + m × g

Þ

ptotal × B = patm × B + (r × B × h × g )

Dividindo tudo pela área do recipiente (B) e reorganizando os termos,
obteremos a fórmula:
ptotal = patm + r × g × h .

Para situações mais gerais obtemos a expressão a seguir, conhecida como
princípio de Stevin:
p = p0 + r × g × h , onde p0 = pressão externa.

Pesquise mais

Você imagina como funciona um medidor de pressão atmosférica
(manômetro)? Que tal entender mais sobre esse assunto? Leia o capítulo
14, item 14.3, página 65, do livro: HALLIDAY, David, RESNICK, Robert,
WALKER, Jearl. Fundamentos de Física - Vol. 2 - Gravitação, Ondas e
Termodinâmica. 10. edição. LTC, 06/2016. Esse livro encontra-se disponível na biblioteca virtual, faça o login e aprenda mais!

O princípio de Stevin estabelece
que a diferença entre as pressões de
dois pontos em um fluido em repouso
(homogêneo e incompressível), como
mostra a Figura 3.2, independe da
forma do reservatório e é igual ao
produto entre a densidade do fluido, a
aceleração da gravidade e a diferença
entre as profundidades dos pontos
( r × g × Dh ). Logo, pontos que estão a
uma mesma profundidade devem estar
submetidos à mesma pressão.

Figura 3.2 | Princípio de Stevin (pontos
na mesma profundidade)

Fonte: elaborada pela autora.

Pela Figura 3.2, temos que:
pA = pC = p0 + r × g × h .
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Exemplificando

Vejamos a situação a seguir.
Figura 3.3 | Pressão hidrostática

Fonte: Çengel e Cimbala (2015, p. 80).

Dos gráficos mostrados na Figura 3.4, qual representa corretamente a
pressão ao longo da linha que passa pelos pontos ABCDEFG da Figura 3.3?
Figura 3.4 | Representações gráficas para a variação de pressão ao longo da linha AG

Fonte: elaborada pela autora.

O correto é o gráfico representado pela letra E pois, a pressão é a
mesma em todos os pontos de um plano horizontal em um dado fluido,
independentemente da geometria, desde que os pontos estejam interconectados pelo mesmo fluido.
Na Figura 3.3, supondo que h = 10 m, será que você conseguiria calcular
a pressão no ponto A? Lembre-se de que p = p0 + r × g × h e aproveite
para testar seus conhecimentos!
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Você sabe como funciona um elevador hidráulico (ou prensa hidráulica)? É
uma máquina simples, como mostra a Figura 3.5, fundamentada no princípio
de Pascal e capaz de multiplicar forças, podendo assim, levantar objetos muito
pesados. O princípio de Pascal estabelece que a pressão aplicada a um fluido
enclausurado é transmitida sem atenuação a cada parte do fluido.
Figura 3.5 | Elevador hidráulico

Fonte: Knight (2009, p. 454).

Considerando a Figura 3.5 e utilizando o princípio de Pascal temos:
p1 = p2 Þ p01 +

F1
F
= p02 + 2 + r × g × h .
A1
A2

A expressão é geral e pode ser utilizada em casos onde há diferença de
pressão externa e altura entre os pontos de análise. No caso mais simples,
para alturas iguais e pressão externa igual ou inexistente, temos:
p1 = p2 Þ

F1
F
= 2 .
A1 A2

Em palavras, uma pequena força exercida sobre um pistão pequeno pode
sustentar um carro grande. A Figura 3.5 (b) também nos ajuda a compreender que na natureza não há mágica. A maior força aplicada é compensada pelo fato de que precisamos deslocar muito mais o pistão sobre o qual é
aplicado F1 e o trabalho total realizado é conservado.

Assimile

Pelo princípio de Pascal, uma variação da pressão aplicada a um fluido
incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a
todas as partes do fluido e às paredes do recipiente (HALLIDAY, RESNICK
e WALKER, 2016).
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Exemplificando

O elevador hidráulico é utilizado também como uma ferramenta para
oferecer acessibilidade às pessoas com dificuldades de locomoção,
por exemplo para os usuários de cadeira de rodas. O funcionamento
desse dispositivo é baseado no princípio de Pascal, no qual uma bomba
elétrica é usada para forçar um fluido a passar de uma tubulação
estreita (área A1 ) para outra mais larga e, dessa forma, acionar um
pistão que movimenta a plataforma (área A2 = 4 A1 ), como mostra a
Figura 3.6 a seguir:
Figura 3.6 | Plataforma de acessibilidade

Fonte: elaborada pela autora.

Despreze atritos e considere a aceleração gravitacional igual a
g = 9,8 m s 2 . Sabendo que:
- A plataforma suporta no máximo uma pessoa de 200 kg;
- A elevação ocorre com velocidade constante;
- Em média, a cadeira de rodas e a plataforma possuem, juntas, 40 kg.
Imaginando uma situação ideal, onde podemos desconsiderar atritos,
viscosidade, compressibilidade, qual deve ser a força máxima aplicada
pelo motor da bomba sobre o fluido para manter a elevação em velocidade constante da pessoa?
Solução:
Pelo princípio de Pascal, temos que: Fmotor = Felevador (equação 1).
A1
A2
Porém, A2 = 4 × A1 .
Ainda, como a elevação ocorre com velocidade constante, sabemos que
a força resultante na plataforma do elevador deve ser nula.
Logo: Felevador = Ppessoa + Pplataforma , cadeira = 200 × 9,8 + 40 × 9,8 = 2352 N .
Retornando na equação 1, temos: Fmotor = 2352 Þ Fmotor = 588 N .
A1

4 × A1
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Pesquise mais

Entenda mais sobre o elevador hidráulico. Leia o capítulo 15 e veja alguns
exemplos resolvidos do livro: KNIGHT, Randall D. Física: uma abordagem
estratégica. Volume 2. 2. edição. Bookman. Esse livro encontra-se disponível na biblioteca virtual, faça o login e aprenda mais!

Você já parou para pensar porque um navio é capaz de flutuar na água? O
princípio de Arquimedes define que um corpo total ou parcialmente imerso
em um fluido é sustentado por uma força vertical para cima e cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Chamamos essa força de
empuxo (ou força de sustentação - E). Assim temos:
E = r fluido × V fluido(deslocado ) × g .

Veja que o volume de fluido deslocado será igual ao volume submerso
do objeto que está no fluido. Então quanto maior o volume imerso, maior
o empuxo.
Se o objeto estiver em equilíbrio (força resultante sobre ele é nula),
podemos então obter que:

åF =0

Û E-P =0 Û E =P .

Mas o peso do objeto é: P = m × g = robjeto × Vobjeto × g .
Logo, temos: r fluido × V fluido(deslocado ) × g = robjeto × Vobjeto × g , ou seja, podemos
relacionar o volume deslocado do fluido com o volume total do objeto:
V fluido(deslocado )
Vobjeto

=

robjeto

r fluido

.

Como explicado por Halliday, Resnick e Walker (2016), quando
colocamos uma pedra em uma balança calibrada para medir pesos, a leitura
da balança é o peso da pedra. Quando, porém, repetimos a experiência com
a pedra dentro d’água, a força de empuxo a que a pedra é submetida diminui
a leitura da balança. A leitura passa a ser, portanto, um peso aparente. O peso
aparente de um corpo está relacionado ao peso real e à força de empuxo por
meio da equação, o que pode ser escrito matematicamente pela equação:
Paparente = Preal - E .

Reflita

Por que é muito mais fácil levantar uma pessoa dentro de uma piscina
do que no solo?

É interessante notar que conseguimos saber se um objeto flutua ou
afunda apenas comparando sua densidade média com a densidade do fluido,
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ou seja, para que um objeto flutue na água, por exemplo, o que importa é
como a massa está distribuída no volume ocupado pelo objeto (densidade).
Um objeto mais denso do que o fluido deve afundar até tocar o solo, um
objeto menos denso deverá flutuar, enquanto um objeto de igual densidade
ficará em equilíbrio em qualquer posição, desde que inteiramente submerso.
Os grandes navios, apesar de serem construídos em aço, possuem boa parte
do interior dos cascos comporta de espaços vazios (ar), fazendo com que a
densidade média do navio seja bem inferior em comparação à densidade da
água, o que o torna capaz de flutuar.

Sem medo de errar
Vamos retomar a situação na qual você, no papel de docente, vai realizar
atividades práticas supervisionadas com sua turma de alunos a fim de
estudar e discutir na prática o Princípio de Pascal através da construção de
uma prensa hidráulica simplificada. Inicialmente, você dividiu os alunos
em grupos, indicou os materiais que deveriam ser obtidos e os cuidados
na montagem. Depois, em classe, o material será utilizado pelos próprios
estudantes para realizar a prática prevista. Como ponto de partida, você
resolve esboçar o sistema, como mostra a Figura 3.7, para que seus alunos
possam compreender o que será feito.
Com o experimento já construído em casa pelos grupos, você propõe que
os grupos apertem, alternadamente, os êmbolos das seringas
Figura 3.7 | Montagem experimental do princípio
e analisem em qual deles é
de Pascal – prensa hidráulica
necessário fazer mais força.
Seus
alunos
devem
observar que atuando sobre o
êmbolo pequeno se faz menos
força, mas o deslocamento é
maior. Atuando sobre êmbolo
maior, o deslocamento é
pequeno, mas a força é maior.
Isso se deve ao fato das áreas
dos êmbolos serem diferentes.
Vale ressaltar que força
e pressão são grandezas
distintas. Pressão é a razão da
força aplicada por unidade de
área, ou seja, é inversamente

Fonte: Adaptada de https://exercicios.mundoeducacao.
bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-principiopascal-na-prensa-hidraulica.htm. Acesso em: 13 nov. 2018.
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proporcional à área onde a força é aplicada. Considerando uma força
constante, quanto maior a área de aplicação, menor a pressão. Do contrário,
se considerarmos a pressão constante, quanto maior a área, maior a intensidade da força a ser aplicada.
Sustentando o experimento em uma estrutura vertical, você inicia a
discussão da situação em que um bloco de 20 g é apoiado sobre o êmbolo
da seringa maior, como mostra a Figura 3.8. Ao pressionar, lentamente, o
êmbolo da seringa menor, até ele se deslocar 3 cm em equilíbrio dinâmico,
qual é a intensidade da força aplicada se o êmbolo da seringa maior se
deslocou de 2 cm? O que aconteceu com a pressão na água?
Vamos considerar que o
êmbolo menor possui área A e
a força aplicada nele é F1 . A área
do êmbolo maior é B e a força que
chega até ele é F2 .

Figura 3.8 | Levantando um bloco no simulador
da prensa hidráulica

Utilizando o princípio de
Pascal, podemos correlacionar e
calcular a força aplicada no êmbolo
menor. Vejamos:
F1 F2
=
A B

.

Como o bloco é deslocado em equilíbrio dinâmico:
F2 = Pbloco = 0,02 × 9,8 = 0,196 N .
Observe que o volume de
líquido deslocado de uma seringa
para a outra deve ser o mesmo
(pois o líquido não sai do sistema e
vamos desprezar atritos, compressibilidade, viscosidade, etc.).

Fonte:
Adaptada
de
https://exercicios.
mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/
exercicios-sobre-principio-pascal-na-prensahidraulica.htm. Acesso em: 13 nov. 2018.

Assim, a área a ser utilizada é a razão entre o volume de líquido deslocado
e a altura referente ao deslocamento realizado em cada seringa: A = V e B = V .
h1

h2

Vamos lembrar que os deslocamentos são h1 = 3,0 cm para a seringa
menor e h2 = 2,0 cm para a maior). Assim temos:
F1
0,196 × h2 0,196 × 0,02
0,196
=
Þ F1 =
=
» 0,13 N
0,03
V h1 V h2
h1
.
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Assim, o trabalho realizado ao pressionar o êmbolo menor, fazendo-o
deslocar de 3,0 cm é de:
t = F1 × d = 0,13 × 0,03 = 3,9 × 10-3 J .

Podemos afirmar que, dentro das considerações feitas e de acordo com
o princípio de Pascal, a pressão é integralmente transmitida por todos os
pontos da água.
Analogamente aos cálculos realizados acima, usando o Princípio de
Pascal, podemos também descobrir qual seria a massa do bloco que caso
inserido sobre o êmbolo menor equilibraria perfeitamente um bloco de 100
g sobre o êmbolo maior. Vejamos:
F1 F2
= ;
A B

Para o equilíbrio, temos:

F2 = Pbloco = 0,1 × 9,8 = 0,98 N .

Pela análise anterior, sabemos que as áreas A e B dos êmbolos, se
relacionam da seguinte forma:

2
A × 0,03 = B × 0,02 Þ A = B » 0,67 B . Assim, pelo Princípio de Pascal,
3

temos:

F1
0,98
0,98 × 0,67 × B
=
Þ F1 =
» 0,66 N
0,67 × B
B
B

Para o equilíbrio, temos então:
F1 = P = m × g

Þ 0,66 = m × 9,8 .

Ou seja, a massa que equilibraria o sistema deve ser aproximadamente
igual a:
m=

0,66
» 0,067 kg = 67 g .
9,8

Em palavras, perceba que, ao colocar uma massa de 100 g sobre o embolo
maior, a força peso dessa massa gera uma pressão no fluido, que será integralmente transmitida pelo sistema, até atingir o embolo menor. A pressão do
fluido atinge o êmbolo menor, fazendo uma força sobre ele. Se não houver
nenhuma massa sobre o êmbolo menor, ele será deslocado (vai adquirir aceleração). Para que não haja deslocamento, podemos colocar sobre o êmbolo
menor, uma massa, cujo peso poderá anular a força oriunda da pressão do
fluido. Como vimos acima, essa massa, que equilibra o sistema, deve ser de
aproximadamente 67 g.
Ótimo trabalho! Seus alunos aprenderam muito com o experimento da
prensa hidráulica.
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Avançando na prática

Pressão da água nos chuveiros de um edifício
Descrição da situação-problema
Seu aluno mora no primeiro piso de um edifício de 3 andares. Um belo
dia faltou água no apartamento dele e ele precisou tomar banho no apartamento do vizinho que reside no terceiro piso. Porém, após essa experiência,
ele percebeu que havia uma diferença na pressão da água do chuveiro dele
em comparação com a do vizinho. Intrigado com essa situação, o aluno
contou essa experiência para você e perguntou se havia alguma explicação
física para essa diferença de pressão. Imaginando uma situação idealizada
onde podemos desconsiderar o atrito entre o líquido e a tubulação, viscosidade, compressibilidade, etc., como você explicaria o fato relatado pelo seu
aluno? Em ordem decrescente como você classificaria a pressão da água nos
chuveiros dos 3 andares?
Resolução da situação-problema
Nessa situação, consideremos a instalação de chuveiros em diferentes
andares de um prédio, como mostrado na Figura 3.9 a seguir.
Figura 3.9 | Chuveiros instalados em 3 andares de um edifício

Fonte: elaborada pela autora.
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A pressão hidráulica é definida pelo princípio de Stevin: p = r × g × h .
Assim, quanto maior h (altura do ponto analisado em relação à superfície
do fluido), maior a pressão.
Dessa forma, observando a Figura 3.7, podemos perceber que a pressão
no terceiro andar é menor do que a pressão no segundo e primeiro andares,
pois h3 < h2 < h1 .
Portanto, podemos classificar a pressão em cada andar na seguinte ordem
decrescente: p3 < p2 < p1 .
Assim, seu aluno tem razão quando disse ter sentido uma diferença na
pressão da água do chuveiro, afinal a pressão no apartamento dele é maior do
que a do vizinho do terceiro andar.

Faça valer a pena

1. Quando aplicamos uma componente de força normal à superfície do fluido, sem

permitir que ele escoe, geramos pressão. Força e pressão são grandezas diferentes. A
pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático depende da profundidade
do ponto.
Um fluido está enclausurado em um recipiente, com a superfície aberta para a atmosfera. A uma profundidade h1 ¹ 0 abaixo da superfície do fluido, a pressão é p1 . A
uma profundidade h2 , sendo h2 = 3 × h1 , podemos afirmar que a pressão p2 será:
a)
b)
c)
d)
e)

p2 = 3 × p1 .
p2 > 3 × p1 .
p2 < 3 × p1 .
p2 = 5,5 × p1 .
p2 = p1 .
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2.

Já ouvimos dizer que apenas uma pequena parte do iceberg fica aparente,
emergindo acima da água. Considere as massas específicas do gelo e da água do mar,
como mostrado na tabela a seguir.
Massas específicas do gelo e da água do mar

Substância

Massa específica (kg m3 )

Gelo

917

Água do mar

1024

Fonte: elaborada pela autora.

Podemos afirmar que a porcentagem do volume total de um iceberg (em equilíbrio)
que fica aparente (acima do nível da água do mar) é de aproximadamente:
a) 10%.
b) 30%.
c) 50%.
d) 70%.
e) 90%.

3. Um elevador hidráulico automotivo é mostrado na figura a seguir. As áreas das
plataformas A1 e A2 valem, respectivamente, 1,0 × 102 cm2 e 2,0 × 10 4 cm2 . A massa
do automóvel a ser elevado é de 2,0 toneladas.
Elevador hidráulico automotivo

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23322. Acesso em: 13 nov. 2018.
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Considerando g = 9,8 m s 2 , desprezando os pesos das plataformas, os atritos e a
compressibilidade do líquido, qual deve ser, respectivamente, o módulo da força F1 e
o deslocamento do êmbolo A1, para que o carro suba 1,0 m em movimento retilíneo
e uniforme?
a)
b)
c)
d)
e)

98 N e 100 m.
98 N e 200 m.
196 N e 100 m.
196 N e 200 m.
0,98 N e 2,0 m.
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Seção 3.2

Temperatura
Diálogo aberto
Um dos principais ramos da física e da engenharia é a termodinâmica,
o estudo da energia térmica dos sistemas. Um dos conceitos centrais da
termodinâmica é o de temperatura. Desde a infância, temos um conhecimento prático dos conceitos de temperatura e energia térmica. Sabemos, por
exemplo, que é preciso tomar cuidado com alimentos e objetos quentes e
que a carne e o peixe devem ser guardados na geladeira. Sabemos, também,
que a temperatura no interior de uma casa e de um automóvel deve ser
mantida dentro de certos limites e que devemos nos proteger do frio e do
calor excessivos. Os exemplos de aplicação da termodinâmica na ciência e
na tecnologia são numerosos. Os engenheiros de automóveis se preocupam
com o superaquecimento dos motores, especialmente no caso dos carros de
corrida. Os engenheiros de alimentos estudam o aquecimento de alimentos,
como o de pizzas em fornos de micro-ondas, e o resfriamento, como no caso
dos alimentos congelados. Os meteorologistas analisam a transferência de
energia térmica nos eventos associados ao fenômeno El Niño e ao aquecimento global. Os engenheiros agrônomos investigam a influência das
condições climáticas sobre a agricultura. Os engenheiros biomédicos estão
interessados em saber se a medida da temperatura de um paciente permite
distinguir uma infecção viral benigna de um tumor canceroso (HALLIDAY,
RESNICK; WALKER, 2016).
Retomando nosso contexto, vamos considerar que você, no papel de
docente, vai elaborar atividades práticas supervisionadas para que seus
alunos possam desenvolver projetos, aplicando a teoria abordada em sala de
aula. Nessa segunda etapa, faremos a análise da temperatura, construindo,
com materiais recicláveis e de fácil acesso, termômetros “caseiros”.
Inicialmente você disponibiliza para os alunos um tutorial de montagem
do termômetro, como o disponível no link: https://www.youtube.com/
watch?v=hAQhmsUz2P8. Acesso em: 15 nov. 2018.
Então você pede para que os termômetros sejam construídos, à temperatura ambiente (20 ºC), usando uma ampola de vidro (de aproximadamente
15 ml) completamente preenchida por álcool etílico (cujo coeficiente de
dilatação volumétrica deve ser pesquisado) e um tubo de caneta esferográfica
usando o próprio álcool para retirar a tinta residual. Para construir a escala,
pode usar uma régua. Metade dos grupos deve calibrar na escala Celsius (ºC)e
a outra metade na escala Fahrenheit (ºF). A única diferença será no momento
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da calibração do termômetro caseiro que deve ser feita comparando com um
termômetro digital, como mostrado no vídeo e, atualmente, a maioria dos
termômetros digitais possuem a opção para mostrar a temperatura em ºC
ou ºF.
Com os termômetros prontos, vocês farão experimentações em sala
de aula. Uma boa ideia é fazer trocas com os grupos, ou seja, aquele que
construiu termômetro em escala Celsius pode fazer a atividade com o termômetro construído por outro grupo na escala Fahrenheit e vice-versa.
Você possui um termômetro na escala absoluta kelvin. Inicialmente você
pede para os grupos medir a temperatura de uma mistura de água com gelo,
que no seu termômetro está a 273 K. Eles devem demonstrar os cálculos
da temperatura, as conversões e também informar qual a variação volumétrica do álcool etílico nesta temperatura. Em seguida, você também vai pedir
que eles repitam a atividade segurando com as mãos a ampola do termômetro construído. O objetivo é medir a temperatura das mãos, que no seu
termômetro indica 310 K. Para finalizar, peça para que os alunos discutam
sobre os efeitos da temperatura no álcool etílico utilizado para construir o
termômetro. Será uma aula muito empolgante! Para elucidar os conceitos
e ajudá-lo a enfrentar essa proposta, durante o estudo desta seção você vai
saber o que significa temperatura e como ela é medida no SI; conhecer a
lei zero da termodinâmica, saber converter uma temperatura de Kelvin para
graus Celsius, de graus Celsius para graus Fahrenheit, e vice-versa e compreender os efeitos da temperatura sobre sólidos e gases, tal como a dilatação
térmica. Vamos começar? Bons estudos!

Não pode faltar
Em nosso estudo da mecânica, definimos cuidadosamente conceitos
como massa, força e energia cinética para facilitar nossa abordagem quantitativa. Da mesma maneira, uma descrição quantitativa de fenômenos térmicos
exige definições cuidadosas de termos importantes como temperatura, calor
e energia interna (JEWETT; SERWAY, 2013). Nesta seção começaremos com
uma discussão sobre temperatura.
Assim como associamos os conceitos de puxar e empurrar para definir
força, podemos usar a sensação de quente e frio para compreender a temperatura. Como explicado por Jewett e Serway (2013), percebemos o quão
quente ou frio um corpo está quando nele tocamos e, desse modo, nossos
sentidos nos dão uma indicação qualitativa de temperatura. No entanto,
nossos sentidos não são confiáveis e frequentemente nos enganam. Por
exemplo, se você ficar descalço com um pé sobre o carpete e o outro sobre o
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piso de cerâmica, este parece ser mais frio que aquele, embora ambos estejam
na mesma temperatura ambiente. Os dois corpos parecem diferentes porque
o piso de cerâmica absorve energia térmica do corpo mais rapidamente, de
modo que nosso pé resfria mais rapidamente e nós percebemos isso.
A troca de energia térmica é chamada de calor. Microscopicamente,
energia térmica é uma manifestação do estado de vibração das partículas
que compõe o material: maior energia significa átomos e moléculas vibrando
mais intensamente.
Para os propósitos desta discussão, vamos supor que dois corpos estejam
em contato térmico um com o outro e que possa haver troca de energia entre
eles. Definiremos Equilíbrio térmico como a situação em que dois corpos
não trocam energia por calor ou radiação eletromagnética quando colocados
em contato térmico (JEWETT; SERWAY, 2013).
Vamos considerar dois corpos, A e B, que não estão em contato térmico, e
um terceiro, C, que é nosso termômetro. Queremos determinar se A e B estão
em equilíbrio térmico um com o outro. O termômetro (corpo C) é colocado
em contato térmico com o corpo A até atingir equilíbrio térmico, como
mostrado na Figura 3.10 (a). A partir desse momento, a leitura do termômetro permanece constante e registramos a leitura. O termômetro é então
removido do corpo A e posto em contato térmico com o B, como mostrado
na Figura 3.10 (b). A leitura é registrada após alcançar o equilíbrio térmico.
Se as duas leituras são iguais, podemos concluir que ambos os corpos estão
em equilíbrio térmico um com o outro. Se forem colocados em contato um
com o outro, como na Figura 3.10 (c), não ocorrerá troca de energia entre
eles (JEWETT; SERWAY, 2013).
Figura 3.10 | Lei zero da termodinâmica

Fonte: Jewett e Serway (2013, p. 113).
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Podemos resumir esses resultados pela afirmação conhecida como Lei
Zero da Termodinâmica (equilíbrio térmico).

Assimile

Lei zero da termodinâmica: se dois corpos A e B estão separadamente
em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em
equilíbrio térmico entre si. Quando dois sistemas estão em equilíbrio
térmico, eles têm a mesma temperatura (JEWETT; SERWAY, 2013).

Os autores Jewett e Serway (2013) explicam que essa afirmação pode ser
facilmente comprovada experimentalmente, e é muito importante, porque
nos permite definir a temperatura. Podemos pensar em temperatura como
a propriedade que determina se um corpo está em equilíbrio térmico com
outros corpos. Dois corpos estão em equilíbrio térmico um com o outro se e
somente se as suas temperaturas são iguais.

Reflita

Por que é necessário esperar alguns minutos para fazer a leitura de um
termômetro colocado, por exemplo, sob as axilas de um paciente com
suspeita de febre?

Contrariamente, se dois corpos têm temperaturas diferentes, não estão
em equilíbrio térmico um com o outro. Sabemos que a temperatura é algo
que determina se haverá ou não transferência de energia entre dois corpos
em contato térmico.

Assimile

Existe uma grandeza escalar chamada de temperatura, que é uma
propriedade de todos os sistemas termodinâmicos em equilíbrio
(HALLIDAY, RESNICK; KRANE, 2003).

Como explicado por Halliday, Resnick e Walker (2016), a temperatura é uma
das sete grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades (SI).
Os físicos medem a temperatura na escala Kelvin, cuja unidade é o kelvin (K).
Embora não exista um limite superior para a temperatura de um corpo, existe um
limite inferior; essa temperatura limite é tomada como o zero da escala Kelvin de
temperatura. A temperatura ambiente está em torno de 290 kelvins (290 K). Note
que não usamos o símbolo de grau ao expressar temperaturas na escala Kelvin e
devemos ler a temperatura como “290 kelvins” (e não como “290 graus kelvin”).
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Para criar uma escala de temperatura, escolhemos um fenômeno térmico
reprodutível e, arbitrariamente, atribuímos a ele uma temperatura. Vale
ressaltar que toda a escala e toda a unidade de medida é sempre arbitrária,
e que é interessante se basear em fenômenos térmicos reprodutíveis, pois
permitem que as pessoas calibrem independentemente seus instrumentos de
medida e concordem sobre os valores. Poderíamos, por exemplo, escolher o
ponto de fusão do gelo ou o ponto de ebulição da água ao nível do mar, mas,
por questões técnicas, optamos pelo ponto triplo da água, que corresponde
à única temperatura e à única pressão nas quais a água, o vapor de água e o
gelo podem coexistir em equilíbrio. Por acordo internacional, foi atribuído
ao ponto triplo da água o valor de 273,16 K como a temperatura-padrão para
a calibração dos termômetros (HALLIDAY, RESNICK; WALKER, 2016).

Pesquise mais

O termômetro-padrão, em relação ao qual todos os outros termômetros são calibrados, se baseia na pressão de um gás em um volume fixo.
Leia mais sobre esse equipamento, no capítulo 5, página 114, do livro:
Jewett, John W., Jr; Serway Raymond. Física para Cientistas e Engenheiros
- Volume 2 - Oscilações; Ondas e Termodinâmica. Cengage Learning
Editores, 2013. Acesse a biblioteca virtual com o seu login e senha, copie
e cole o link a seguir: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127092/cfi/142!/4/4@0.00:56.6. Acesso em: 18 nov. 2018.

Os renomados autores Halliday, Resnick e Walker (2016) elucidam que,
em quase todos os países do mundo, a escala Celsius (chamada antigamente
de escala centígrada) é a escala mais usada no dia a dia e foi historicamente
construída tomando por referência o comportamento da água ao nível do
mar: 0 graus a temperatura de congelamento da água e 100 graus a temperatura de ebulição. Se TC representa uma temperatura em graus Celsius e T a
mesma temperatura em kelvin, a relação entre as duas escalas é dada por:
TC = T - 273 .

Quando expressamos temperaturas na escala Celsius, usamos o símbolo
de grau. Assim, escrevemos 20,0 ºC (que se lê como “vinte graus Celsius”)
para uma temperatura na escala Celsius, mas 293 K (que se lê como “duzentos
e noventa e três kelvins”) para a mesma temperatura na escala Kelvin.
Existe também a escala Fahrenheit, a mais comum nos Estados Unidos. A
relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit é:
9
TF = TC + 32 ,
5
em que TF é a temperatura em graus Fahrenheit e, perceba que a fórmula
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nos mostra que 0 ºC é equivalente a 32 ºF. A conversão entre as escalas pode
ser feita com facilidade a partir de dois pontos de referência (pontos de
congelamento e de ebulição da água). As escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit
são comparadas na Figura 3.11.
Figura 3.11 | Comparação entre as escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit de temperatura

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 192).

Para converter a temperatura de Kelvin para graus Fahrenheit, temos a
fórmula de conversão:
T - 273 TF - 32 .
=
5
9

Exemplificando

A temperatura ambiente, em termos laboratoriais, é a temperatura
situada em 20 oC. Essa temperatura na escala Kelvin (SI) e em graus
Fahrenheit é, respectivamente, igual a?
Para converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin, temos a
fórmula de conversão:
T = TC + 273 ,
onde TC representa uma temperatura em graus Celsius e T a mesma
temperatura em kelvin.
Logo, temos: T = 20 + 273 = 293 K ; ou seja, 20 °C é equivalente a
aproximadamente 293 K (kelvins).
Para converter a temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit,
temos a fórmula de conversão:
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9
TF = TC + 32 .
5
9
Assim: TF = × 20 + 32 ® TF = (1,8 × 20) + 32 = 68º F ,
5
ou seja, 20 °C é equivalente a 68 °F (graus Fahrenheit).

Pesquise mais

Veja mais um exemplo resolvido sobre conversão de uma escala de
temperatura para outra, no capítulo 18, página 193, do livro: HALLIDAY,
David, RESNICK, Robert, WALKER, Jearl. Fundamentos de Física - V.
2 - Gravitação, Ondas e Termodinâmica, 10. ed. LTC, 2016. Acesse a
biblioteca virtual com seu login e senha, copie e cole o link a seguir:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books-/9788521632078/
cfi/6/36!/4/196/6@0:100. Acesso em: 20 nov. 2018.

Segundo Halliday, Resnick e Walker (2016), às vezes, para conseguir desenroscar a tampa metálica de um pote de vidro, basta colocar o pote debaixo
de uma torneira de água quente. Tanto o metal da tampa quanto o vidro do
pote se dilatam quando a água quente fornece energia aos átomos. Com a
energia adicional, os átomos se afastam mais uns dos outros, atingindo um
novo ponto de equilíbrio com as forças elásticas interatômicas que mantêm
os átomos unidos em um sólido. Entretanto, como os átomos do metal se
afastam mais uns dos outros que os átomos do vidro, a tampa se dilata mais
do que o pote e, portanto, fica frouxa. A dilatação térmica dos materiais com
o aumento de temperatura deve ser levada em conta em muitas situações da
vida prática. Quando uma ponte está sujeita a grandes variações de temperatura ao longo do ano, por exemplo, ela é dividida em trechos separados
por juntas de dilatação para que o concreto possa se expandir nos dias
quentes sem que a ponte se deforme. O material usado nas obturações dentárias deve ter as mesmas propriedades de dilatação térmica que o dente para
que o paciente possa beber um café quente ou tomar um sorvete sem sofrer
consequências desagradáveis. Quando jatos supersônicos são construídos, os
projetos devem levar em conta a dilatação térmica da fuselagem provocada
pelo atrito com o ar durante o voo. As propriedades de dilatação térmica
de alguns materiais podem ter aplicações práticas (HALLIDAY; RESNICK;
WALKER, 2016).
Os termômetros clínicos e meteorológicos se baseiam no fato de que
líquidos como o mercúrio e o álcool se dilatam mais do que os tubos de vidro
que os contêm.
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Se a temperatura de uma barra metálica de comprimento L aumenta de
um valor DT , o comprimento aumenta de um valor:
DL = L × a × DT ,

em que a é uma constante chamada coeficiente de dilatação linear,
medida na unidade do
ºC -1 ou K -1 . A dilatação térmica de um sólido é como a ampliação de

uma fotografia, exceto pelo fato de que ocorre em três dimensões.

A Figura 3.12 mostra a mesma régua de aço em duas temperaturas
diferentes. Quando a régua se dilata, a escala, os números, a espessura, e os
diâmetros da circunferência e do furo circular aumentam no mesmo fator.
Na Figura 3.12 (b) a dilatação foi exagerada para tornar o desenho mais
claro. A equação da dilatação linear se aplica a todas as dimensões lineares
da régua, como as arestas, a espessura, as diagonais e os diâmetros de uma
circunferência desenhada na régua e de um furo circular aberto na régua. Se
o disco retirado do furo se ajusta perfeitamente ao furo, continua a se ajustar
se sofrer o mesmo aumento de temperatura que a régua.
Figura 3.12 | Dilatação térmica (exagerada) de uma régua de aço

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 195).

Se todas as dimensões de um sólido aumentam com a temperatura, é
evidente que o volume do sólido também aumenta. No caso dos líquidos,
a dilatação volumétrica é a única que faz sentido. Se a temperatura de um
sólido ou de um líquido cujo volume é V aumenta de um valor DT , o
aumento de volume correspondente é:
DV = V × b × DT

em que b é o coeficiente de dilatação volumétrica do sólido ou do
líquido. Os coeficientes de dilatação volumétrica e de dilatação linear de um
sólido estão relacionados pela equação: b = 3 × a .
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Exemplificando

-1 -1
Uma barra de aço (a = 11.×10
) tem
10-6-6oCºC
) comprimento de 3,0 m quando
a temperatura é 20,0 oC. (a) Qual é seu comprimento quando a temperatura é 30,0 oC ? (b) E se a temperatura cair para -10,0
C, qual será o
10,0 oºC
comprimento da barra?
Solução:
(a) A variação no comprimento em função da temperatura é dada por:
DL = L × a × DT ,
Onde L é o comprimento, a é o coeficiente de dilatação linear e DT a
variação da temperatura.
C
Note que: DT = 30 - 20 = 10 oºC.
Assim, temos: DL = (3,0) × (11 × 10-6 ) × (10) = 3,3 × 10-4 m .
Ou seja, o comprimento da barra à 30,0 oC é:
L = 3,0 + 0,00033 = 3,00033 m .
(b) Quando a temperatura cai à -10,0
C, temos que:
10,0 oºC
DT = (-10) - 20 = -30
30 oºC.
C
Assim, a variação no comprimento da barra é:
DL = (3,0) × (11 × 10-6 ) × (-30) = -9,9 × 10-4 m .
O sinal negativo indica uma “contração” do material. Ou seja, o comprimento da barra será de:
L = 3,0 - 0,00099 = 2,99901 m .

É interessante saber que o líquido mais comum, a água, não se comporta
como os outros líquidos. Acima de 4 oC, a água se dilata quando a temperatura aumenta, como era de se esperar. Entre 0 e 4 oC, porém, a água
se contrai quando a temperatura aumenta. Assim, por volta de 4 oC, a massa
específica da água atinge seu valor máximo. Esse comportamento da água
é a razão pela qual os lagos congelam de cima para baixo e não o contrário.
Quando a água da superfície é resfriada a partir de, digamos, 10 oC, ela fica
mais densa (mais “pesada”) que a água mais abaixo e afunda. Para temperaturas menores que 4 oC, porém, um resfriamento adicional faz com que a
água que está na superfície fique menos densa (mais “leve”) que a água mais
abaixo e, portanto, essa água permanece na superfície até congelar. Assim, a
água da superfície congela enquanto a água mais abaixo permanece líquida.
Se os lagos congelassem de baixo para cima, o gelo assim formado não derreteria totalmente no verão, pois estaria isolado pela água mais acima. Após
alguns anos, muitos mares e lagos nas zonas temperadas da Terra permaneceriam congelados o ano inteiro, o que tornaria impossível a vida aquática
(HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016).
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Sem medo de errar
Vamos retomar nosso contexto em que sua turma de alunos constrói
termômetros caseiros, nas escalas Celsius (ºC) e Fahrenheit (ºF), para serem
testados e estudados em sala de aula conforme as orientações dadas por você,
o professor responsável, que possui um termômetro na escala Kelvin.
Para iniciar a atividade supervisionada, você discute com os alunos sobre
os efeitos da temperatura nas substâncias. Então você comenta que termômetros são aparelhos usados para medir a temperatura de um sistema. Todos
se baseiam no princípio de que alguma propriedade física de um sistema
muda conforme muda sua temperatura. Algumas propriedades físicas que
mudam com a temperatura são: o volume de um líquido, as dimensões de um
sólido, a pressão de um gás com volume constante, o volume de um gás com
pressão constante, a resistência elétrica de um condutor, e a cor de um corpo.
O termômetro comum para uso diário consiste em uma massa de líquido –
em geral mercúrio ou álcool – que se expande em um tubo capilar quando
aquecido. Nesse caso, a propriedade física que muda é o volume do líquido.
Qualquer mudança de temperatura dentro da variação do termômetro pode
ser definida como sendo proporcional à mudança no comprimento da coluna
de líquido (JEWETT; SERWAY, 2013).
Na sequência, você pede para os grupos medir a temperatura de uma
mistura de água com gelo, que no seu termômetro está a 273 K e demonstrar
os cálculos e as conversões de temperatura, como se segue:
- Resultado esperado para os termômetros graduados na escala Celsius:
Para converter a temperatura de Kelvin para graus Celsius, temos a
fórmula de conversão:
T = TC + 273 ,

onde TC representa uma temperatura em graus Celsius e T a mesma
temperatura em Kelvin.
C ou seja, os termômetros graduLogo, temos: 273 = TC + 273 Þ TC = 0 ººC,
ados na escala Celsius devem apontar para a temperatura próxima de zero
graus Celsius.

- Resultado esperado para os termômetros graduados na escala
Fahrenheit:
Para converter a temperatura de Kelvin para graus Fahrenheit, temos a
fórmula de conversão:
T - 273 TF - 32 ,
=
5
9
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onde TF representa uma temperatura em Fahrenheit e T a mesma temperatura em Kelvin
Assim:

273 - 273 TF - 32
32 ººF,
F ou seja, os termômetros gradu=
Þ TF = 32
5
9

ados na escala Fahrenheit devem apontar para a temperatura próxima de
32 ºF.

Depois você orienta os grupos a medirem a temperatura das mãos segurando
por alguns minutos a ampola do termômetro construído por eles. No seu termômetro a temperatura das mãos indica 310 K. Mais uma vez é importante demonstrar os cálculos e as conversões de temperatura, como se segue:
- Resultado esperado para os termômetros graduados na escala Celsius:
T = TC + 273 Þ 310 = TC + 273 Þ TC = 37
C
37 ººC.

ou seja, os termômetros graduados na escala Celsius devem apontar para
a temperatura próxima de 37 graus Celsius.
- Resultado esperado para os termômetros graduados na escala
Fahrenheit:
T - 273 TF - 32
310 - 273 TF - 32
F
=
Þ
=
Þ TF = 99 ººF.
5
9
5
9

Os termômetros graduados na escala Fahrenheit devem apontar para a
temperatura próxima de 99 ºF.
Os estudantes devem também informar qual a variação volumétrica do
álcool etílico, nas temperaturas medidas.
Sabendo que os termômetros foram construídos, à temperatura ambiente
(20 ºC) usando 15 ml de álcool etílico, cujo coeficiente de dilatação volumétrica na temperatura próxima à ambiente é de b = 1,12 × 10-4 ººC
C-1-,1 temos que
o aumento de volume correspondente na temperatura da mistura de água e
º C ) é dado por:
gelo (0 °C)
DV = V × b × DT >, onde V é o volume inicial e DT a variação de

temperatura.

C temos então:
Visto que: DT = 0 - 20 = -20 ººC,
DV = 15 × 1,12 × 10-4 × (-20) » -0,034 ml .

Em palavras, o volume do álcool utilizado para construir o termômetro
“contraiu” de aproximadamente 0,034 ml ao ser colocado na mistura de água
e gelo, houve, portanto, uma contração térmica no volume da substância.
A variação volumétrica do álcool etílico ao medir a temperatura das
mãos do aluno é:
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DV = 15 × 1,12 × 10-4 × (37 - 20) » 0,0276 ml .

Ou seja, nesta temperatura, é esperado que o volume do álcool utilizado
para construir o termômetro “aumente” de aproximadamente 0,0276 ml,
havendo, portanto, uma dilatação térmica da substância.
Para encerrar, você comenta com seus alunos sobre a liberdade na
definição de uma escala termométrica e a necessidade da calibração. Em
resumo, sabendo-se o valor da temperatura numa escala, é possível obter o
correspondente valor na outra através das equações de conversões.
Excelente trabalho! Parabéns pela iniciativa e pelo comprometimento em
desenvolver o aprendizado mediante a participação ativa dos estudantes!

Avançando na prática

Dilatação térmica da arruela
Descrição da situação-problema
Para exemplificar a dilatação térmica, o
professor aquece uma arruela fina de alumínio
que, inicialmente, possui as seguintes características: raio interno a = 2,0 mm, raio externo
b = 3,0 mm. Após deixá-la em contato com
a chama por um determinado tempo, o raio
interno da arruela passa a ser de 2,2 mm.
Diante dessa informação e sabendo que o
coeficiente de expansão linear do alumínio
é a = 24 × 10-6 ººC
C-1-,1 o professor pede para que
os estudantes estimem o novo valor do raio
externo e também a variação de temperatura
à qual a arruela foi submetida. Será que conseguimos obter essas informações? Que tal
ajudar os estudantes a resolver esse desafio?

Figura 3.13 | Dilatação térmica
(exagerada) da arruela

Resolução da situação-problema
Se a temperatura aumenta em DT , cada
dimensão aumenta de acordo com a equação:
DL = L × a × DT , onde a é o coeficiente de
expansão linear, ou seja, se a temperatura

Fonte: Jewett e Serway (2013, p. 117).
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aumenta todas as dimensões do objeto aumentam, como mostra a Figura 3.13.
Considerando as variações do raio interno (a), temos:
Da = a × a × DT ® 0,2 = 2,0 × 24 × 10-6 × DT .

Portanto, a variação de temperatura à qual a arruela foi submetida é de:
DT =

0,2
» 4.167
4.167º ºCC.
2,0 × 24 × 10-6

Assim, podemos obter a variação do raio externo da arruela:
Db = b × a × DT ® Db = 3,0 × 24 × 10-6 × 4.167 » 0,3 mm ,

Ou seja, o valor do raio externo, após o aquecimento é:
b = 3,0 + 0,3 = 3,3 mm .

Vale notar que como a expansão é linear, é natural que o raio externo
aumente 10% também, ou seja, 0,3 mm.
Muito bem! Que tal aproveitar a oportunidade e verificar qual foi a
variação da área da arruela após o aquecimento? Uma boa dica é saber que a
área da arruela pode ser calculada como a área de uma coroa circular.

Faça valer a pena

1.

José guardou dois copos de vidros idênticos (A e B),
encaixados um dentro do outro, ambos em temperatura
ambiente, como mostra a figura.
Após um certo tempo, a irmã de José tentou, mas não
conseguiu, separar os copos facilmente. Assim, ela resolveu
colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas de
termodinâmica.

Copos encaixados

Considerando os princípios e conceitos de termodinâmica,
dentre as opções a seguir, a única capaz de desencaixar os
copos é:
a)
b)
c)
d)
e)

Fonte:

https://www.

Colocar água bem quente no copo A já seria suficiente.
todamateria.com.br/leizero-da-termodinamica/.
Encher o copo A com água à temperatura ambiente e
Acesso em: 12 dez. 2018.
mergulhar o copo B em água a zero graus Celsius.
Encher o copo A com água gelada e mergulhar o copo
B em água quente.
Encher o copo A com água quente e mergulhar o copo B em água gelada.
Mergulhar o copo B em água gelada e deixar o copo A sem líquido.
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2.

Considere a figura a seguir que mostra os valores médios de coeficientes de
expansão para alguns materiais em temperatura quase ambiente:
Tabela com coeficientes de expansão volumétricas para alguns materiais.

Fonte: Adaptada Jewett e Serway (2013, p. 118).

Considerando os materiais listados na figura, analise as afirmações a seguir:
I–

Se lhe pedissem para fazer um termômetro muito sensível, de vidro, o melhor
seria trabalhar com a gasolina, pois seu coeficiente de expansão é o maior.
II– Imagine dois galões, um com álcool etílico e outro com gasolina, ambos com
o mesmo volume. Se deixarmos esses galões no sol, pelo mesmo período de
tempo, é provável que no galão de gasolina haja maior variação volumétrica do
que no galão com álcool etílico.
III– Um vidro possui 50 ml de acetona à temperatura ambiente (20 °C). Após ficar no
interior de um carro exposto ao sol, o recipiente atinge 50 °C e, nessa condição,
o vidro contém 50,225 ml de acetona.
São verdadeiras as afirmações:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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3. Um estudante criou sua própria escala linear para medir temperaturas, na qual os
valores de 0 (zero) e 10 (dez) correspondem, respectivamente, a 36 °C e 41 °C.
A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é igual a:
a) 52 °C
b) 28 °C
c) 72 °C
d) -8 °C
e) -29 °C
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Seção 3.3

Calor
Diálogo aberto
No decorrer dos seus estudos de Física, você deve lembrar de ter analisado a transformação da energia mecânica para outras formas de energia
nos casos em que uma força não conservativa, como o atrito, atua sobre
um sistema. Agora, aprofundaremos a discussão sobre energia interna e
temperatura.
Você já parou para refletir, por que uma xícara de café esfria ao ser deixada
na mesa? Ou, por que o gelo derrete no chão? E, ainda, como o motor de
um veículo gera movimento a partir de um combustível? Nesta seção, vamos
estudar o calor, as transformações de estado físico da matéria, e vamos descobrir de que maneira o calor, a energia interna e o trabalho são relacionados
pela primeira e segunda leis da termodinâmica.
Até por volta de 1850, os campos da termodinâmica e da mecânica
eram considerados dois ramos distintos da ciência, e a lei da conservação
de energia parecia descrever somente determinados tipos de sistemas
mecânicos. Experimentos realizados em meados do século XIX mostraram
que a energia pode entrar ou sair de um sistema por calor e por trabalho
(JEWETT; SERWAY, 2014).
Para praticar todo o conhecimento adquirido, vamos retomar a situação
que você, como docente, precisa elaborar atividades práticas supervisionadas para que seus alunos possam desenvolver projetos, aplicando a teoria
abordada em sala de aula.

Exemplificando

Agora seus alunos vão construir, usando materiais de fácil acesso e
recicláveis, uma máquina térmica simplificada. O processo de construção
pode ser baseado no vídeo disponível no endereço: TRABALHOS DE
FÍSICA. Máquina Térmica – Experimento. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=Ldr-saz9sbM. Acesso em: 5 dez. 2018.
A atividade consiste em construir uma máquina térmica usando uma lata
com um pouco de água. Ao aquecer a lata com velas, o vapor da água
gerado, ao escapar por furos na lateral, fará a lata girar. Supondo que no
experimento o volume de 100 ml de água colocado dentro da lata, passa
da temperatura inicial de 25°C e atinge, gradativamente, o estado de
vapor à 120°C , então você pede para que os alunos: (a) calculem a
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quantidade total de calor necessária a ser fornecida pelas velas usadas
no experimento para a transformação da água (a densidade da água,
bem como o calor específico sensível e latente devem ser pesquisados
pelos alunos); (b) construam a curva de aquecimento da água durante o
experimento, (c) imaginando que a máquina térmica construída possua
rendimento de 0,5%. Qual o trabalho realizado e qual a quantidade de
calor liberado? Reflitam também se todo o calor gerado pela vela é
transferido para a lata. E, dado o baixo rendimento, o que acontece com
o restante da energia? Uma boa ideia é que você peça para que os alunos
apresentem os resultados e as discussões em um relatório.

Após o estudo desta seção você certamente vai perceber que a termodinâmica está muito presente em diversas atividades cotidianas, principalmente
nas indústrias, na arquitetura, no desenvolvimento de novos materiais,
dentre diversas outras atividades. Preparado para mergulhar nesse universo
e ajudar seus alunos a enfrentar o desafio proposto acima?

Não pode faltar
Para introduzir o conceito de calor, vamos precisar retomar brevemente
alguns conceitos que já vimos anteriormente neste livro. As partículas que
constituem dos corpos movimentam-se constantemente, sendo dotadas de
energia relacionada ao movimento, uma forma de energia cinética, denominada de energia térmica do corpo. A energia térmica depende de algumas
variáveis como a massa, a temperatura, o material do qual é constituído o
objeto, dentre outras. Portanto, como vimos na seção anterior, a temperatura, é uma medida do estado de agitação das partículas, do nível de energia
térmica do corpo. Logo, quanto maior a temperatura, mais agitadas ficam as
partículas do corpo. Uma observação interessante é que a temperatura não
mede a quantidade de energia térmica do corpo. Sendo assim, o fato de um
corpo estar numa temperatura mais alta que outro não quer dizer que ele
possua maior quantidade de energia térmica.
Quando dois corpos em temperaturas diferentes são colocados em
contato, espontaneamente há transferência de energia térmica do corpo de
maior para o de menor temperatura, como vimos na seção anterior. Sendo
assim, a temperatura do mais quente diminui e do mais frio aumenta até
que as duas se igualem. Nesse ponto cessa a troca de calor e dizemos que foi
atingido o equilíbrio térmico (lei zero da termodinâmica).
Assim, podemos dizer que calor é a denominação dada à energia
térmica somente enquanto esta energia estiver transitando de um local de
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maior temperatura para outro local de menor temperatura.
Como o calor (assim como o trabalho) é uma medida da transferência
de energia, sua unidade no SI é o joule (J), porém a unidade caloria (cal)
também é utilizada, sendo que uma caloria é definida exatamente como
4,186 J (JEWETT; SERWAY, 2014).
A matéria pode ser encontrada em três estados físicos: sólido, líquido
ou gasoso. Quando um corpo recebe ou cede calor, este pode produzir
no corpo dois efeitos diferentes: variação de temperatura ou mudança de
estado físico. Se o efeito no corpo for apenas variação de temperatura, o
calor é chamado de calor sensível. Se houver mudança de estado, o calor é
chamado de calor latente.
Suponha que um corpo A de massa m receba uma quantidade de calor sensível
Q que provoca o aquecimento (variação positiva de temperatura DT ). Verifica,
experimentalmente, que a quantidade de calor Q é proporcional ao produto da
massa m pela variação de temperatura, ou seja:
Q = m × c × DT (equação fundamental da calorimetria),

onde c é o calor específico sensível, sendo uma grandeza característica da substância que indica o calor necessário para elevar em um
grau a temperatura em uma unidade de massa do material ou corpo em
questão. O calor específico sensível da água, por exemplo, possui valor
C.
médio de 1,0 cal g º°C
Vale notar que a expressão acima também é válida para o resfriamento,
onde tanto Q quanto delta DT são negativos. Note que o sinal de Q indica se
a energia é adicionada (+) ou retirada (-) do sistema.

Assimile

Calor é um mecanismo pelo qual energia é transferida entre um sistema
e seu ambiente em função de uma diferença de temperatura entre eles.
É também a quantidade de energia Q transferida por este mecanismo
(JEWETT; SERWAY, 2014).

Chamamos de capacidade térmica (C) a quantidade de calor que o corpo
necessita para variar sua temperatura de uma unidade, sendo:
C=

Q
= m×c ,
DT

cuja unidade de medida é caloria por grau Celsius (cal º C ) ou joule por
kelvin ( J K ) .
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Exemplificando

Uma amostra de 100 g de um determinado material, na temperatura
ambiente ( 20°C ), ao absorver uma quantidade de calor equivalente
à 1.200 cal, atinge a temperatura de 80°C . Calcule o calor específico
sensível (c) desse material em cal g °C.
ºC
Solução:
A equação fundamental da calorimetria nos mostra que a quantidade de
calor (Q) é proporcional ao produto da massa m pela variação de temperatura, ou seja:
Q = m × c × DT
onde c é o calor específico sensível.
Considerando as informações do enunciado, temos:
1.200
1.200 = 100 × c × (80 - 20) Þ c =
= 0,2 cal g º C .
100 × 60

Em geral, a matéria pode ser apresentar nos estados sólido, líquido e
gasoso, sendo que os sólidos têm forma própria e volume bem definido;
os líquidos não tem forma própria (assumem a forma do recipiente que
os contém, mas tem volume bem definido. Já os gases não têm forma nem
volume definidos; tomam a forma e o volume do recipiente que os contém.
A passagem de um estado para outro é denominada mudança de estado,
sendo representada na Figura 3.14.
Figura 3.14 | Mudanças de estados físicos

Fonte:
http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/texto-html.
xhtml?redirect=32301988243435213509449579811. Acesso em: 4 dez. 2018.
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A fusão e a vaporização acontecem sempre com recebimento de calor,
sendo transformações endotérmicas. Já a solidificação e liquefação se
processam com liberação de calor, sendo transformações exotérmicas.
Os processos de mudança de estado obedecem a algumas características
importantes verificadas experimentalmente e que podem ser representadas
pelas curvas de aquecimento e resfriamento:
•

Se a pressão for mantida constante durante a mudança de estado a
temperatura se mantém constante.

•

Para uma dada pressão, cada substância tem a sua temperatura
de fusão (ou solidificação) e a sua temperatura de ebulição (ou
liquefação).

•

Variando a pressão, as temperaturas de fusão e ebulição também variam.

Seja Q a quantidade de calor latente necessária para provocar uma
mudança de estado numa substância de massa m, sem variação de temperatura, temos que:
Q = m× L ,

onde L é o calor específico latente da referida mudança de estado.

Reflita

A transmissão de calor é a passagem da energia térmica de um local para
outro, o que pode ocorrer de 3 formas diferentes. Você sabe quais são? Você
já parou para pensar como o ar condicionado consegue esfriar uma sala? Será
que é melhor instalar o aparelho na parte superior ou inferior da parede?

Em termodinâmica estudamos os efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume através da relação entre a energia térmica (calor) e
a energia mecânica (trabalho) trocadas entre o sistema com o meio externo
(vizinhança). Consideraremos aqui sistemas envolvendo um gás ideal
(modelo teórico de gás). A seguir, no Quadro 3.1, temos algumas informações importantes e úteis:
Quadro 3.1 | Informações de termodinâmica
Definição

Descrição

Sistema:

Na termodinâmica o termo sistema é usado
para identificar o objeto da análise e é tudo
aquilo que desejamos estudar. A forma ou o
volume do sistema que está sendo analisado
não é necessariamente constante, como no
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caso de um gás no interior de um cilindro
comprimido por um pistão. Tudo o que é
externo é considerado vizinhança do sistema.
O sistema é distinguido de suas vizinhanças
por uma fronteira. As interações entre o
sistema e suas vizinhanças, que ocorrem ao
longo da fronteira, representam uma parte
importante na termodinâmica aplicada à
engenharia. Um sistema fechado é definido
quando uma determinada quantidade de
matéria encontra-se em estudo. Um sistema
fechado sempre contém a mesma quantidade
de matéria. Não pode ocorrer fluxo de massa
através de suas fronteiras. Um tipo especial de
sistema fechado, que não interage de modo
algum com suas vizinhanças é denominado
sistema isolado (MORAN et al.; 2011).

Equação de Clapeyron:

As grandezas físicas associadas ao gás
ideal estão relacionadas através da equação:
p × V = n × R × T ,onde p=pressão; V=volume; n=número de mol do gás; R=constante
universal dos gases perfeitos; T=temperatura
absoluta (kelvin).

Constante universal dos gases ideais:

R = 0,082 atm × L mol × K .

Fonte: elaborada pela autora.

A temperatura, a pressão e o volume são algumas das grandezas que definem
o estado de uma dada massa de gás e, por isso, são chamadas de variáveis de
estado. Dizemos que uma certa massa de gás sofre transformação quando pelo
menos uma de suas variáveis de estado sofre alteração. Pela equação de Clapeyron,
podemos ver que quando uma variável de estado varia, pelo menos uma outra
tem que variar também. Assim, podemos destacar 3 tipos de transformações:
•

Transformação isotérmica: temperatura constante, a pressão e o
volume variam.

•

Transformação isobárica: pressão constante, o volume e a temperatura variam.

•

Transformação isovolumétrica (isométrica ou isocórica): volume
constante, pressão e temperatura variam.

Outro tema de estudo interessante da termodinâmica é a transformação
de calor (energia térmica) em trabalho (energia mecânica), durante uma a
transformação gasosa. Em um gráfico de pressão (p) versus volume (V) –
diagrama de Clapeyron – (como mostra a Figura 3.15) a área sob a curva
mede o trabalho que o sistema troca com o meio em uma determina
transformação sofrida pelo gás ideal.
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Figura 3.15 | Trabalho realizado em diversas transformações gasosas

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2016, p. 203).

Pela Figura 3.15 perceba que existem vários caminhos para levar um sistema
do estado i ao estado f e, vale destacar, que em cada situação, o trabalho realizado é dado pela área sob a curva em questão. É interessante notar também que
o gás pode realizar um trabalho sobre o ambiente externo. Quando o trabalho
é negativo, o ambiente comprime o sistema, realizando um trabalho sobre ele.
Na Figura 3.15 (b) veja que i-a é um processo isobárico enquanto a-f é um
processo isovolumétrico. A Figura 3.15 (f) nos mostra que a transformação i-f
pode acontecer através de um ciclo fechado, levando o sistema de volta à condição
inicial com um trabalho resultante. Esta é a base para a construção de máquinas
térmicas. Um resumo das características das transformações, levando em consideração as relações entre volume e trabalho, está apresentado no Quadro 3.2.
Quadro 3.2 | Relação volume e trabalho
Se o volume aumenta:

O sistema realiza trabalho (W > 0)

Se o volume diminui:

O sistema recebe (sofre) trabalho (W < 0)

Se o volume é constante:

O sistema não troca trabalho (W = 0)

O trabalho de um sistema ao passar de um estado para o outro não depende apenas dos
estados inicial e final, mas também dos estados intermediários.
Fonte: elaborado pela autora.
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O trabalho de um sistema num ciclo (transformação fechada) é numericamente igual à área interna do ciclo no diagrama p-V, como pode ser visto
na Figura 3.16.
Figura 3.16 | Trabalho em um ciclo (transformação fechada)

Fonte: elaborado pela autora.

O Quadro 3.3 traz a relação entre o sentido do ciclo e o trabalho realizado
ou sofrido pelo sistema.
Quadro 3.3 | Relação sentido do ciclo e trabalho
Ciclo no sentido horário:

O sistema realiza trabalho (W > 0)

Ciclo no sentido anti-horário:

O sistema recebe (sofre) trabalho (W < 0)

Fonte: elaborado pela autora.

Exemplificando

Um gás ideal em um conjunto cilindro-pistão percorre um ciclo
termodinâmico ABCA, composto por 3 processos em série, sendo:
• Transformação AB: processo de expansão.
• Transformação BC: processo de compressão com pressão
constante à 1,0 × 10 4 Pa ;
• Transformação CA: processo
Figura 3.17 | Transformação ABCA
de aquecimento a volume
constante igual a 2,0 m3 , até
a pressão de 4,0 × 10 4 Pa .
A transformação ABCA está indicada
em um gráfico de Clapeyron, como
mostra a Figura 3.17 a seguir.
Fonte: elaborado pela autora.
Calcule o trabalho realizado nas
transformações (a) AB; (b) BC; (c) CA
e (d) no ciclo completo ABCA.
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Figura 3.18 | Características da
transformação ABCA

Solução:
Considerando as informações do
enunciado, obtemos a Figura 3.18:
O trabalho do sistema em cada transformação é dado pela área abaixo da
curva da transformação considerada
até o eixo do volume. Assim:
(a) Transformação AB
WAB =

(4,0 × 10 4 + 1,0 × 10 4 ) × 6,0
= 1,5 × 105 J .
2

Veja que WAB > 0 , logo o sistema
realiza trabalho (aumenta o volume
do sistema – ocorre expansão).
(b) Transformação BC
WBC = -6,0 × 1,0 × 10 4 = -6,0 × 10 4 J . Veja que WBC < 0 , logo o sistema
recebe trabalho (diminui o volume do sistema - compressão). Observe
que essa transformação é isobárica (a pressão se mantém constante
durante a transformação BC. Assim, o trabalho pode também ser
obtido pela expressão: WBC = p × DV = 1,0 × 10 4 × (2,0 - 8,0) = -6,0 × 10 4 J .
(c) Transformação CA
Nesta transformação o volume se mantém constante (transformação
isocórica, isométrica ou isovolumétrica). Assim o trabalho é nulo WCA = 0 .
(d) Transformação do ciclo completo ABCA
WABCA = Wciclo = Área triângulo = WAB + WBC + WCA ;
6,0 × 3,0 × 10 4
WABCA =
=9,0 × 104 J .
2
Veja que WABCA > 0 , pois o ciclo está sendo percorrido em sentido horário.

Fonte: elaborado pela autora.

É muito importante distinguir energia interna de calor. Estudando a
energia interna dos gases ideais, podemos obter as informações apresentadas
no Quadro 3.4 a seguir:
Quadro 3.4 | Energia interna

Energia interna

3
3
U = K = × n × R ×T = × p ×V ;
2
2

A energia interna de um gás
perfeito se resume na energia
cinética de translação das
moléculas e depende, exclusivamente, da temperatura (Lei
de Joule).
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Quando não há variações de estado, temos:

T aumenta « U aumenta (DU > 0)
T diminui « U diminui (DU < 0)
T = cte « U = cte (DU = 0)
Fonte: elaborado pela autora.

A conservação de energia é um conceito muito importante e origina o
primeiro princípio da Termodinâmica, que nos mostra que o calor cedido
pelo sistema (Q) é igual ao trabalho cedido pelo sistema (W ) , somado com a
variação da energia interna (DU ) :
Q = W + DU .

Em outras palavras, se existe uma expansão com realização de trabalho,
essa energia sai da energia interna do gás ou, ainda, se um sistema trocar calor
com outro, a sua própria energia interna irá mudar. Por exemplo, admitamos
que um sistema receba 100 joules de calor, que não podem ser aumentados
nem destruídos. Esse calor tem que ir para algum lugar. Então supomos
que o sistema realiza 80 joules de trabalho, ou seja, o sistema recebeu 100
joules e cedeu 80 joules. Onde estão os 20 joules restantes? Ficaram dentro
do sistema, armazenados sob forma de energia interna, ou seja, a energia
interna do sistema aumentou 20 joules.
Uma observação importante é que nas transformações
adiabáticas não há troca de calor
com o meio (Q = 0).

Figura 3.19 | Representação esquemática da máquina térmica

Como explicado por Jewett e
Serway (2012), máquina térmica
é um aparelho que recebe energia
por calor e, operando em um
processo cíclico, expele uma
fração dessa energia por meio de
trabalho. É um sistema no qual
existe um fluido operante (normalmente vapor) que recebe um calor
(Qq) de uma fonte térmica quente,
realiza um trabalho (W) e rejeita
uma certa quantidade de calor
(Qf) para outra fonte fria, como
mostra a Figura 3.19.
Fonte: Jewett e Serway (2012, p. 186).

150- U3 / Fluidos e termodinâmica

Um aparelho que pode ser modelado como uma máquina térmica é o
motor de combustão interna de um automóvel. Esse aparelho usa energia
de um combustível para realizar trabalho sobre pistões, que resulta no
movimento do automóvel.
O rendimento x de uma máquina térmica é definido como a razão entre
o trabalho realizado pela máquina e o calor retirado do reservatório de alta
temperatura:
x=

Qf
W Qq - Q f
=
=1Qq
Qq
Qq

.

Em uma máquina térmica, a direção da transferência de energia é do
reservatório quente para o frio, que é a direção natural. A função da máquina
térmica é processar a energia do reservatório quente de modo a realizar
trabalho útil. E se quiséssemos transferir energia do reservatório frio para
o quente? Como essa não é a direção natural da transferência de energia,
devemos colocar alguma energia em um aparelho para termos sucesso.
Aparelhos que desempenham essa função são chamados bombas de calor e
refrigeradores. Por exemplo, no verão, casas são resfriadas usando bombas
de calor chamadas ar-condicionado (JEWETT e SERWAY, 2012).
Figura 3.20 | Diagrama PV para o ciclo de Carnot

O ciclo termodinâmico mais
eficiente que existe é a máquina
de Carnot, composta por duas
transformações isotérmicas e
duas adiabáticas, como mostra a
Figura 3.20.

O segundo princípio da
termodinâmica estabelece que
processos ocorrem em determinada direção e que a energia
tem qualidade e quantidade,
o que tem especial aplicação
na construção das maquinas
térmicas: nenhuma máquina
térmica
funcionando
em
ciclos pode transformar toda
a energia térmica (calor)
Fonte: Jewett e Serway (2012, p. 192).
recebida da fonte quente em
energia mecânica (trabalho). Para que um processo ocorra, é preciso que
ele satisfaça tanto a primeira como a segunda lei da termodinâmica. Assim é
possível compreender as máquinas térmicas, os refrigeradores e as bombas
de calor ideais de Carnot.
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Pesquise mais

Veja mais sobre as máquinas térmicas no capítulo 8 do livro: JEWETT, J.
W., Jr.; SERWAY, R. Física para cientistas e engenheiros - v. 2: Oscilações,
ondas e termodinâmica. Cengage Learning Editores, 2012.

Sem medo de errar
Agora vamos retomar nosso contexto em que você, como docente, desenvolve uma atividade prática supervisionada na qual seus alunos devem
construir uma máquina térmica simplificada, com materiais de baixo custo.
Você passa as seguintes orientações aos estudantes: supondo que no experimento, o volume de 100 ml de água colocado dentro da lata, passa da temperatura de inicial de 25 ºC e atinge o estado de vapor à 120 ºC, você pede para
que os alunos (a) calculem a quantidade total de calor necessária a ser fornecida pelas velas usadas no experimento para a transformação da água (a
densidade da água, bem como o calor específico sensível e latente devem ser
pesquisados pelos alunos); (b) construam a curva de aquecimento da água
durante o experimento; (c) imaginando que a máquina térmica construída
possua rendimento de 0,5%, qual o trabalho realizado e qual a quantidade de
calor liberado? Reflitam também se todo o calor gerado pela vela é transferido para a lata. E, dado o baixo rendimento, o que acontece com o restante
da energia? Então você espera que seus alunos apresentem os resultados e as
discussões em um relatório, tal como apresentado a seguir.
Solução:
(a) O aquecimento deve ser feito em etapas como mostra a Figura 3.21 a seguir.
Figura 3.21 | Etapas da transformação da água em vapor d’água

Fonte: elaborado pela autora.
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Observe que Q1 e Q3 são calores sensíveis, enquanto Q2 é calor latente
(mudança de estado, que se dá em temperatura constante).
Para calcular essas variáveis, vamos precisar descobrir a massa de água
que foi aquecida (através da densidade) e conhecer os calores específicos
sensível e latente da água. Após pesquisar, podemos obter as informações
como mostra o Quadro 3.5:
Quadro 3.5 | Informações a serem pesquisadas sobre a água

massa
= 1,0 g cm3
volume

Densidade da água à 25 ºC

dágua =

Massa de água aquecida

Logo a massa de água aquecida é de:
m
1,0 g cm3 =
Þ m = 100 g
100 cm 3

Calor específico sensível da água

1,0 cal g ººC
C

Calor específico latente de vaporização da água

540 cal g

Calor específico sensível do vapor d’água

0, 45 cal g ººC
C

1,0 ml = 1,0 cm3

Fonte: elaborado pela autora.

Assim:
Q1 = m × cágua × DT = 100 × 1,0 × (100 - 25) = 7.500 cal .
Q2 = m × Lvaporização _ água = 100 × 540 = 54.000 cal .
Q3 = m × cvapor × DT = 100 × 0, 45 × (120 - 100) = 900 cal .

Logo, a quantidade total de calorias em todo o processo é:
Q = Q1 + Q2 + Q3 = 7.500 + 54.000 + 900 = 62.400 cal » 261 kJ .

(b) A curva de aquecimento da água durante o experimento é representada pela Figura 3.22.
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Figura 3.22 | Curva de aquecimento da água no experimento

Fonte: elaborado pela autora.

(c) O rendimento x de uma máquina térmica é definido como a razão
entre o trabalho realizado pela máquina e o calor retirado da fonte quente.
x=

W
W
Þ 0,005 =
Þ W » 1,305 kJ
.
Qq
261 kJ

Sabendo que W = Qq - Q f Þ 1,305 = 261 - Q f .
Logo a quantidade de calor liberado é de: Q f = 259,7 kJ .
Assim, é interessante refletir que 99,5% da quantidade de calor gerado pelas
velas (o que equivale a 259,7 kJ) é perdido para o ambiente durante o processo.

Avançando na prática

Preparação para o vestibular
Descrição da situação-problema
Durante uma aula de preparação dos alunos do ensino médio para o
vestibular, você decide fazer a solução comentada da seguinte questão:
Em uma transformação isotérmica, como mostra a Figura 3.23, na qual
a temperatura é mantida como indicado no gráfico A, o volume de certa
quantidade de gás ideal, inicialmente sob pressão de 2,0 atm, sofre expansão,
passando do volume V1 para V2 , como mostrado no gráfico B.
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Figura 3.23 | Temperatura e volume da transformação isotérmica de um gás ideal

Fonte: elaborado pela autora.

Lembrando que as grandezas físicas associadas ao gás ideal estão relacionadas através da equação de Clapeyron: p × V = n × R × T , analise as proposições a seguir. Se necessário, considere R = 0,082 atm × L mol × K .
I)

A pressão final do gás foi de 1,0atm;

II) A densidade final do gás foi de 50% do valor inicial;
III) A energia interna permaneceu constante;
IV) A quantidade de calor trocado e o trabalho realizado são ambos nulos;
V) Como a temperatura permaneceu constante, o sistema não trocou
calor com o meio ambiente.
Quais dessas afirmações são verdadeiras e quais são falsas?
Que tal ajudar seus alunos nessa importante fase de preparação, fazendo
uma resolução comentada bem didática? Vamos lá?
Resolução da situação-problema
I)

Lembrando da equação de Clapeyron para gases ideiais p × V = n × R × T
, na transformação isotérmica, como a temperatura T é constante, o
termo n × R × T não muda. Logo temos que:
p1V1 = p2V2 . Assim:
2 × 10
p1V1 = p2V2 Þ p2 =
= 1,0 atm . Logo, a afirmação I é verdadeira.
20

II) Se o volume do gás dobrou, podemos concluir que a densidade final
do gás foi de 50% do valor inicial: d1 = m e d2 = m . Mas V2 = 2 × V1 .
Então: d2 =

V1
V2
m
= 0,5 × d1 . Assim, a afirmação II é verdadeira.
2 × V1
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III) Quando não há variação de temperatura (transformação isotérmica), a energia interna permanece constante:
T = cte « U = cte (DU = 0) , logo a afirmação III é verdadeira.
IV) O trabalho realizado nessa transformação não é nulo, uma vez que
houve variação de volume e de pressão. Como houve aumento de
volume, o trabalho é positivo. Assim a afirmação IV é falsa.
V) Se houve trabalho realizado, houve também troca de calor com o
meio ambiente, apesar de não haver variação de energia interna.
Q = DU + W . Mas, como DU = 0 , então, nessa situação Q = W . Portanto
a afirmação V é falsa.

Faça valer a pena

1.

Uma fonte fornece calor continuamente a uma taxa de 150 cal/s a uma determinada massa de água. A temperatura da água aumenta de 20 ºC para 60 ºC em 4
C
minutos, sendo que o calor específico sensível da água é de 1,0 cal g ºC.
Pode-se concluir que a massa aquecida, em gramas, é.
a)
b)
c)
d)
e)

500
600
700
800
900

2. Quando um corpo recebe ou cede calor, este pode produzir no corpo dois efeitos

diferentes: variação de temperatura ou mudança de estado. Se o efeito no corpo for
apenas variação de temperatura, o calor é chamado de calor sensível. Se houver mudança
de estado, o calor é chamado de calor latente. Vale lembrar que, se a pressão for mantida
constante, durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante.
Considere as informações do quadro a seguir:
Calor específico sensível e latente das fases da água
Calor específico sensível do gelo

0,50 cal g º C

Calor específico latente de fusão do gelo

80 cal g
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Calor específico sensível da água

1,0 cal g º C

Calor específico latente de vaporização da água

540 cal g

Calor específico sensível do vapor d’água

0, 45 cal g º C

Fonte: elaborado pela autora.

Quantas calorias (cal) são necessárias para transformar 20 gramas de gelo à -10 ºC em
vapor de água à 120 ºC?
a)
b)
c)
d)
e)

6.780
10.540
14.680
18.542
22.380

3. Existem várias maneiras de realizarmos uma transformação gasosa. As três variá-

veis de estado, volume, pressão e temperatura podem se alterar, ao mesmo tempo ou,
então, uma dessas variáveis pode permanecer constante, podendo ser uma transformação isobárica, isocórica ou isotérmica. Nas transformações, pode ocorrer variação
da energia interna (U) do gás ideal, pois: U = 3 × p × V e troca de trabalho entre o sistema
2
e o meio, conforme a lei de conservação de energia: Q = W + DU .
Em um sistema, o gás oxigênio, contido em um conjunto cilindro-pistão, é lentamente
aquecido. Durante esse processo a pressão permanece constante igual a 1,0 × 105 Pa
e ocorre a expansão do gás que passa de um volume de 1,0 m3 para 3,0 m3 , como
mostra a figura a seguir.
Pressão e volume do gás oxigênio no processo de aquecimento

Fonte: elaborado pela autora.
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Analise as afirmações a seguir, considerando que o gás oxigênio se comporta como
um gás ideal na situação apresentada:
I) A variação de energia interna do gás nessa transformação é DU = 3.0 × 105 J .
II) Pelo primeiro princípio da termodinâmica podemos concluir que o calor fornecido nessa transformação equivale a Q = 5,0 × 105 J .
III) Nessa transformação, o gás recebe trabalho de intensidade igual a W = 2,0 × 105 J .
IV) Trata-se de uma transformação isobárica.
Julgue as afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

I-V; II-V; III-V; IV-V.
I-V; II-F; III-F; IV-V.
I-F; II-V; III-V; IV-F.
I-V; II-V; III-F; IV-V.
I-F; II-F; III-F; IV-F.
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Unidade 4
Princípios de eletricidade
Convite ao estudo
Bem-vindo (a) à nossa última unidade de estudos! Agora vamos adentrar
no ramo da Física que trata dos fenômenos elétricos. Os princípios de eletricidade têm um papel central no funcionamento de diversos dispositivos que
utilizamos intensamente na nossa rotina, tais como computadores, tablets,
smartphones, televisores, motores elétricos, dentre diversos outros dispositivos eletrônicos. Você já parou para imaginar como seria sua vida sem
a eletricidade? Não é preciso muita imaginação para ter certeza de que a
energia elétrica é fundamental em nossas vidas, não é mesmo?
Nesta unidade vamos estudar a eletricidade na forma estática e dinâmica
e os conceitos aprendidos serão aplicados na compreensão dos sistemas
elétricos e situações naturais, com ênfase em contextos educacionais.
Para desenvolver ainda mais seu raciocínio crítico e a sua iniciativa, além
de praticar ativamente seu conhecimento, vamos apresentar uma situação
desafiadora, na qual você vai propor uma gincana educativa aos estudantes
de ensino médio. Por se tratar de uma prática educativa e divertida, a gincana
contribui para o melhoramento da vida social de quem participa, pois incentiva a colaboração, o senso de equipe e estimula o lado criativo do aluno. O
assunto da gincana será “Princípios de Eletricidade” e você precisará desenvolver 3 questões instigantes com resolução comentada, sendo uma sobre
eletrostática, outra sobre eletrodinâmica e a terceira envolvendo circuitos
elétricos. Não se esqueça de que as gincanas pedagógicas são excelentes
ferramentas para praticar aquilo que os alunos veem na sala de aula e ajuda o
professor a avaliar se realmente os estudantes compreenderam determinado
conteúdo. Será uma ótima oportunidade para desafiar e checar o conhecimento dos seus alunos. Preparado? Então vamos começar!
Para auxiliá-lo no desenvolvimento deste desafio, na seção 4.1 desta
unidade estudaremos objetos eletrizados sem movimento (eletrostática),
aprendendo sobre cargas elétricas, processos de eletrização e, estudando a
força elétrica e o campo elétrico, vamos compreender como as cargas elétricas
interagem entre si. Na seção 4.2, veremos as cargas elétricas em movimento
(eletrodinâmica) e, para isso, vamos aprender conceitos associados à tensão
e corrente elétrica, estudaremos os geradores elétricos e o efeito Joule.
Fecharemos nosso estudo com o conteúdo da seção 4.3, na qual veremos os

circuitos elétricos simples com seus componentes (gerador e resistor), discutiremos a lei de Ohm, faremos cálculos das resistências equivalentes e conheceremos os medidores elétricos. Temos muito o que aprender pela frente e
será sensacional!
Os fenômenos de natureza elétrica foram e ainda são capazes de alterar a
sociedade humana da forma mais radical do que qualquer outra coisa desde a
descoberta do fogo e da roda. Por isso, dedique-se aos estudos e às atividades
práticas. Ao final, você certamente estará preparado para solucionar as situações propostas neste desafio. Tenha um excelente estudo!

Seção 4.1

Eletrostática
Diálogo aberto
Caro(a) estudante, nesta seção vamos concentrar nosso estudo na eletrostática com o objetivo de compreender o comportamento e as propriedades
das cargas elétricas na condição de repouso.
A eletricidade estática está presente em diversas situações e ocorrências
cotidianas, o que pode ser visto se você tentar responder às questões a seguir:
por que sentimos um leve choque ao encostar na lataria do carro em dias
secos? Como podemos explicar o fato do nosso cabelo ficar eletrizado após
passarmos o pente? Como é possível “grudar” um balão de bexiga ou um
canudo plástico na parede sem usar cola? Por que ouvimos uns “estalos” ao
tirar uma blusa de lã?
A eletricidade estática também deve ser intensamente considerada e
estudada nos projetos de dispositivos eletrônicos e instalações elétricas, pois
podem oferecer certo perigo se desprezada.
Para contextualizar e aplicar o aprendizado, vamos retomar a situação da
gincana educativa sobre “Princípios de Eletricidade”. Você vai dividir a turma
em grupos de no máximo 5 alunos e vai estabelecer um tempo máximo para
que eles resolvam cada questão. O grupo que resolver a questão primeiro,
deve entregar a solução em uma folha, e você vai comparar com a sua
resolução para verificar se a resposta apresentada está correta.
A primeira questão para a atividade é sobre
eletrostática e você pensou no seguinte desafio
para seus alunos: Duas bolas carregadas idênticas
estão suspensas pelo teto por cordas isolantes de
mesmo comprimento  = 1,50 m . Uma carga
q = 25,0 mC é cedida a cada bola. Depois as
duas são suspensas em repouso, com a corda de
cada uma formando um ângulo de q = 25º com
relação à vertical, como mostrado na Figura 4.1.
Quanto vale a massa de cada bola? Onde necessário adote g = 9,8 m s 2 (Baseado em BAUER;
WESTFALL e DIAS, 2012).

Figura 4.1 | Primeiro desafio
da gincana educativa

Fonte: elaborada pela autora.

Como ficaria sua resolução comentada para
esse desafio? Elaborar cuidadosamente a resposta será essencial para conferir
e anunciar o ganhador de cada etapa da gincana. Então, mãos à obra!
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No decorrer desta seção estudaremos objetos eletrizados em repouso,
aprendendo sobre cargas elétricas, processos de eletrização e vamos também
compreender como as cargas elétricas interagem entre si estudando a força
elétrica e o campo elétrico. Desta forma você certamente será capaz de desenvolver uma ótima resolução para o desafio apresentado. Siga em frente e
dedique-se nos estudos!

Não pode faltar
A eletricidade estuda fenômenos que ocorrem graças à existência de
cargas elétricas nos átomos que compõem a matéria. Os átomos são formados,
basicamente, por prótons (portadores de carga positiva), nêutrons (não
possuem carga elétrica), e por elétrons (portadores de carga negativa).
A quantidade de carga transportada pelo próton ou elétron é denominada de carga elétrica elementar (e), cujo valor é:
e = 1,6 ×10-19 C , onde C (coulomb) é a unidade de carga elétrica no SI.

Indicamos as cargas transportadas pelos prótons e elétrons, respectivamente como:
q p = +e = +1,6 ×10-19 C ; qe = -e = -1,6 ×10-19 C .
Figura 4.2 | Representação esquemática
de um átomo de sódio

O átomo, em seu estado natural,
é neutro, ou seja, possui a mesma
quantidade de prótons e elétrons,
pois a carga elétrica do próton e do
elétron são idênticas em módulo e
opostas em sinal. A Figura 4.2 mostra
a distribuição dos elétrons no átomo
de sódio, um elemento metálico.
Como explicado por Tippler e
Mosca (2011), todas as cargas observáveis ocorrem em quantidades que
são múltiplos inteiros da unidade
fundamental de carga elétrica, ou seja,
a carga elétrica é quantizada. Qualquer
carga Q observável na natureza pode
ser escrita, em módulo, como:

Fonte: Breithaupt (2018, p. 146).

Q = n× e ,

onde n é número inteiro de
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partículas em excesso. A carga total pode ter sinal positivo ou negativo,
dependendo se as cargas em excesso são prótons ou elétrons. É muito difícil
remover prótons do átomo, em geral encontramos elétrons livres.
Quando as partículas prótons e elétrons são colocados em presença umas
das outras, surge uma força elétrica entre elas. Essa força se comporta a lei
das cargas elétricas: cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem,
como mostra a Figura 4.3.
Figura 4.3 | Repulsão e atração de cargas elétricas

Fonte: Breithaupt (2018, p. 145).

Assimile

Partículas com cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e partículas
com cargas de sinais opostos se atraem.

Através de determinados processos, podemos retirar ou adicionar
elétrons aos átomos, fazendo com que um corpo fique eletrizado. Esse
processo é conhecido como eletrização. Vale enfatizar que os prótons não se
movem nem podem ser retirados do núcleo, exceto por meio de processos
violentos (reações nucleares).
Quando um corpo possui uma maior quantidade de cargas positivas,
dizemos que perdeu elétrons e, por isso, está eletrizado positivamente. E,
quando um corpo possui mais cargas negativas que positivas, ou seja, quando
ele recebe elétrons, está eletrizado negativamente.
Por exemplo, quando dois corpos de materiais distintos são atritados entre si,
um deles pode ficar eletrizado negativamente (ganha elétrons) e outro positivamente (perde elétrons). Ou seja, quando ocorre eletrização por atrito, os dois
corpos ficam com cargas de módulo igual, porém com sinais opostos.

Exemplificando

O atrito foi o primeiro processo de eletrização que se tem conhecimento.
Foi descoberto por volta do século VI a.C. pelo matemático grego Tales
de Mileto, que concluiu que o atrito entre certos materiais era capaz de
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atrair pequenos pedaços de palha e penas. Posteriormente o estudo foi
expandido, sendo possível comprovar que dois corpos neutros feitos de
materiais distintos, quando são atritados entre si, um deles fica eletrizado negativamente (ganha elétrons) e outro positivamente (perde
elétrons). Assim, quando há eletrização por atrito, os dois corpos ficam
com cargas de módulo igual, porém com sinais opostos.
Considere dois corpos neutros A e B, feitos de materiais distintos, que
são atritados entre si. Após o processo, o corpo B apresenta-se eletrizado com carga elétrica total de -1,28 ×10-15 C . Complete corretamente
as lacunas a seguir:
Após a eletrização, o corpo A possui excesso de ________ e carga elétrica
total de ____________. O corpo B possui excesso de __________ e a
quantidade em excesso é de ___________ partículas.
Solução:
Como descrito no enunciado, quando há eletrização por atrito, os dois
corpos ficam com cargas de módulo igual, porém com sinais opostos.
Assim, a carga do corpo A deve ser de 1,28 ×10-15 C , havendo excesso de
prótons (falta de elétrons).
No corpo B, como a carga total do corpo é negativa, significa que há
excesso de elétrons. A quantidade de elétrons em excesso é:
1,28 ×10-15
Q = n× e Þ n =
= 8.000 elétrons
.
1,6 ×10-19
Assim, a frase correta é: Após a eletrização, o corpo A possui excesso de
prótons e carga elétrica total de 1,28 ×10-15 C . O corpo B possui excesso
de elétrons e a quantidade em excesso é de 8.000 partículas.
Tabela 4.1 | Série triboelétrica

Fonte: Tipler e Mosca (2011, p. 3).
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Existe uma lista conhecida por série triboelétrica, como mostra a Tabela 4.1 e, quanto
mais abaixo estiver o material na série,
maior é a sua afinidade por elétrons. Se dois
materiais são colocados em contato, haverá
transferência de elétrons do material que
estiver mais acima na tabela para aquele que
estiver mais abaixo. Por exemplo, se Teflon
for atritado com náilon, elétrons serão transferidos no náilon para o Teflon.

Pesquise mais

Veja mais sobre o processo de eletrização por atrito assistindo às
demonstrações experimentais disponíveis nos vídeos:
CANAL FÍSICA UNIVERSÍTÁRIA. A Carga Elétrica e o Spin | Experimentos
- Eletrização por atrito. 30 mai. 2016. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=_3l7DcJgNd0&list=PL1Dg4Oxxk_RKMZdv6OPGdj6FQ-S5c8F3W&index=2. Acesso em: 13 dez. 2018.
CANAL FÍSICA UNIVERSÍTÁRIA. A Carga Elétrica e o Spin | Experimentos
- Eletrostática. 30 mai. 2016. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=v2KDRXQuX28&list=PL1Dg4Oxxk_RKMZdv6OPGdj6FQ-S5c8F3W&index=5. Acesso em: 13 dez. 2018.

Os materiais podem ser classificados de acordo com sua capacidade de
conduzir corrente elétrica. Vale recordar que todos os materiais são formados
por átomos e elétrons livres (aqueles que estão mais longe do núcleo dos
átomos). Os chamados condutores possuem excesso de elétrons livres e
permitem que as partículas eletrizadas se movimentem com facilidade, como
os metais, por exemplo. Já os isolantes (ou dielétricos) são materiais que
dificultam o movimento de elétrons, como borracha, madeira seca, vidros.
Os materiais denominados de semicondutores possuem propriedades
elétricas intermediárias entre condutores e isolantes.
A eletrização pode acontecer também através do contato. Se dois corpos
condutores, sendo pelo menos um deles eletrizado, são postos em contato,
a carga elétrica tende a se estabilizar, sendo redistribuída entre os dois,
fazendo com que ambos tenham carga de mesmo sinal.
A Figura 4.4 mostra um eletroscópio cujo material condutor é contínuo,
terminando em duas folhas leves que ficam alinhadas com a vertical pelo
efeito da gravidade. Quando a esfera
Figura 4.4 | Eletrização por contato
do eletroscópio é tocada por um
bastão carregado negativamente,
as cargas se distribuem uniformemente no material condutor, de
modo que as duas folhas, agora
com carga diferente de zero e de
mesmo sinal, se repelem eletricamente e se afastam.
Fonte: Tipler e Mosca (2011, p. 4).
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Outro processo de eletrização é o de indução, que ocorre quando um
corpo carregado se aproxima de outro eletricamente neutro, sem que haja
contato entre esses corpos, como mostra a Figura 4.5.
Figura 4.5 | Eletrização por indução

Fonte: Tipler e Mosca (2011, p. 5).]

Na Figura 4.5, a aproximação do bastão carregado positivamente de duas
esferas de material condutor faz com que os elétrons, livres para se movimentarem no material condutor, se desloquem para a extremidade esquerda,
atraídas pela carga positiva, deixando para trás os prótons na extremidade
oposta. Separando as esferas e depois afastando o bastão, ficamos com duas
esferas eletrizadas com cargas opostas.

Reflita

No experimento indicado na Figura 4.5, o que aconteceria se usássemos
luvas de borracha para separar as esferas? E se as tocássemos com
nossas próprias mãos, qual seria a diferença?

É interessante sabermos que o planeta Terra constitui um reservatório
de carga praticamente infinito, capaz de descarregar efetivamente qualquer
objeto eletricamente carregado em contato com ele. Este modo de escoar a
carga é chamado de aterramento, e toda ligação elétrica com o solo é chamada
de “terra”, como explicado por BAUER, WESTFALL e DIAS (2012).
A carga não é criada ou destruída, e sim simplesmente movida de um
objeto para outro, o que é conhecido como o princípio de conservação da
carga. Este princípio é a quarta lei de conservação com que nos deparamos até
aqui, sendo as três primeiras as da conservação da energia total, do momento
total e do momento angular total. (BAUER, WESTFALL e DIAS, 2012).

Assimile

No processo de eletrização o corpo nunca ganha prótons, ele ganha ou
perde elétrons. Em outras palavras, eletrização é o processo de retirar
ou acrescentar elétrons a um corpo neutro. As formas mais conhecidas
de eletrização são o atrito, o contato e a indução.
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A lei de Coulomb é a lei fundamental que descreve a força elétrica entre
quaisquer duas partículas carregadas. Ela determina a força eletrostática que
uma carga q1 exerce sobre outra carga q2 que se encontra a uma distância r
(como mostra a Figura 4.6), cuja intensidade é dada por:
 k × q1 × q2
,
F =
r2
onde k = 8,99 ×109 N × m2 C 2 é a constante de Coulomb (constante eletros-

tática) no vácuo e é também uma aproximação válida para um meio com ar
de baixa umidade.
Figura 4.6 | Lei de Coulomb

Fonte: Jewett e Serway (2017, p. 7).

Na Figura 4.6, duas cargas pontuais separadas por uma distância r
exercem
uma força uma sobre a outra definida pela Lei de Coulomb. A força

F 21 exercida por q2 sobre q1 é igual em módulo e de sentido oposto à força
F 12 exercida por q1 sobre q2 .

Exemplificando

O elétron e o próton de um átomo de hidrogênio estão separados (em
média) por uma distância de aproximadamente 5,3 ×10-11 m . Determine
o módulo das forças elétricas entre as duas partículas.
Solução:
Pela lei de Coulomb, temos que:
 k × q1 × q2
F =
.
r2
Considerando que os módulos das cargas do próton e do elétron são
iguais (1,6 ×10-19 C ) , lembrando que k = 8,99 ×109 N × m 2 C 2 e que,
conforme descrito no enunciado, r = 5,3 ×10-11 m , então a intensidade
da força elétrica entre as partículas é:
 8,99 ×109 × (1,6 ×10-19 )2
F =
= 8,2 ×10-8 N , sendo uma força atrativa.
-11 2
(5,3 ×10

)
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Em uma situação em que existam mais de duas partículas carregadas,
a força elétrica resultante sobre uma partícula é o resultado da soma das
forças elétricas aplicadas sobre ela por cada uma das outras partículas na
vizinhança.

Pesquise mais

Veja um exemplo resolvido sobre a aplicação do princípio de superposição: exercício 1.3 disponível no Capítulo 1, página 18, do livro BAUER,
W.; WESTFALL, G. D.; DIAS H. Física para universitários: eletricidade e
magnetismo; Porto Alegre: AMGH, 2012. Você pode acessar fazendo
login na sua biblioteca virtual.

Vale ressaltar que, um corpo que possui o número total de prótons maior
que de elétrons, está positivamente eletrizado. Do contrário, se houver mais
elétrons do que prótons, o corpo está negativamente eletrizado. Quando o
corpo possui mesmo número de prótons e elétrons, dizemos que está neutro.
Por tudo que comentamos até aqui, talvez você esteja perguntando como é
possível que uma carga seja empurrada ou atraída por outra sem que elas
tenham contato entre si. Isso levou à proposição de que as cargas elétricas
influenciam seu meio através de linhas de força chamadas de campo elétrico,
de modo que outras cargas percebam tal presença e respondam a ela.
Veja que discutimos sobre a força entre duas ou mais cargas. A influência
sobre uma carga será a força resultante (a soma vetorial) de todas as forças
elétricas exercidas pelas demais partículas. Ao determinar a força resultante
exercida pelas outras cargas sobre uma carga particular em algum ponto do
espaço, obtemos sentidos diferentes para a força, dependendo do sinal da
carga de referência que ali se encontra. Além disso, a força resultante também
é proporcional ao valor absoluto da carga que sofre a influência.
Tais fatos nos permitem argumentar que o conjunto de cargas no entorno
influencia o meio de maneira previsível e de modo que a força resultante
de qualquer partícula inserida na posição seja proporcional à sua carga.
É interessante então definir o campo elétrico ( E ) em qualquer ponto do
espaço como a força elétrica resultante sobre uma dada carga, dividida pela
própria carga:

 F
E= .
q

A unidade de campo elétrico é newton por coulomb (N/C).
Podemos representar o campo elétrico, através das linhas de campo
elétrico (ou linhas de força), que representam tanto o módulo quanto a
direção e o sentido do campo. A Figura 4.7 mostra o campo elétrico para
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uma carga puntiforme positiva, em que as linhas de força apontam em
sentido contrário ao da carga (“saem” da carga).
Para uma carga negativa o campo elétrico “entraria” na partícula. É
importante sabermos que uma
Figura 4.7 | Representação do campo elétrico para
carga pontual positiva inserida
uma carga positiva
em qualquer ponto sobre uma
linha de campo elétrico sofrerá
uma
 força
 no mesmo sentido
F = q E , enquanto uma carga
negativa sofrerá uma força
 no
sentido oposto F = - q E .

(

)

(

)

Vale ressaltar que se
diversas fontes de campo
elétrico estiverem juntas, o
campo elétrico em um ponto
qualquer é determinado pela
superposição dos campos
elétricos gerados individualmente por todas as fontes. Tal
Fonte: Tipler e Mosca (2011, p. 17).
superposição segue diretamente da superposição de forças como já comentamos acima para o caso de
forças eletrostáticas. Ou seja o princípio da superposição também é válido
para obter o campo elétrico resultante.
Podemos rapidamente determinar a força resultante sobre uma carga
qualquer usando a relação descrita acima:


F = q× E .

Muitas vezes, além do campo elétrico, é interessante definir a grandeza
potencial elétrico (ou potencial eletrostático) de um determinado ponto em
um campo elétrico. Essa é uma grandeza escalar, medida a partir de um ponto
de referência, que permite obter rapidamente o trabalho realizado pela força
elétrica sobre uma determinada carga, para que esta carga seja deslocada de
um ponto A até um ponto B, sendo matematicamente representada como:
(v A - v B ) =

t AB
,
q

Onde: v A é o potencial elétrico do ponto A; v B é o potencial elétrico do
ponto B; t AB é o trabalho da força elétrica ao deslocar a carga do ponto A
ao ponto B e q é a carga elétrica deslocada. Em geral, temos interesse nas
variações de potencial elétrico entre dois pontos, e não no valor absoluto em
determinado local.
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No Sistema Internacional de Unidade (SI) ,o potencial elétrico é medido
na unidade volts (V), sendo que 1volt = 1joule/coulomb.
Os raios são exemplos de eletrização por indução. Uma nuvem, carregada eletricamente, induz a superfície da terra, que adquire carga de sinal
contrário. Essa situação provoca o aparecimento de um campo elétrico
intenso que pode gerar a ocorrência da descarga elétrica através dos raios.

Pesquise mais

O vídeo a seguir é muito interessante pois demonstra a eletrização por
indução contextualizando a ocorrências dos raios e a importância dos
pararraios. Acesse:
CANAL FÍSICA UNIVERSÍTÁRIA. A Carga Elétrica e o Spin | Experimentos
- Eletrização por ionização. 30 mai. 2016. Disponível em: https://goo.gl/
h6JyZB. Acesso em 13 dez. 2018.

Sem medo de errar
Neste momento, para colocar em prática todo o conhecimento adquirido
até aqui, vamos retornar na situação da gincana educativa sobre “Princípios
de Eletricidade” em que você desafia seus alunos a responderem uma
questão sobre eletrostática, que consiste no seguinte: Duas bolas idênticas,
carregadas eletricamente, estão suspensas pelo teto por cordas isolantes de
mesmo comprimento  = 1,50 m . Uma carga q = 25,0 mC é cedida a cada
bola. Depois as duas são suspensas em repouso, com a corda de cada uma
formando um ângulo de q = 25º
25° com respeito à vertical, como mostrado na
Figura 4.1. Considerando essa situação, quanto vale a massa de cada bola?
Para conferir o resultado apresentado pelos alunos e anunciar certeiramente
o vencedor desta etapa da gincana, você deve demonstrar detalhadamente a
resolução do problema.
Solução:
Inicialmente, devemos esboçar todas as forças que atuam nas bolas.
Como elas são idênticas, podemos analisar apenas uma delas, como mostra
a Figura 4.8 (a).
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Como mostra a Figura
4.8 (b) – diagrama de
corpo livre – existem três
forças exercidas sobre cada
bola carregada:
 a força da
gravidade (F g ) , a força

eletrostática repulsiva (F e )
visto que as bolas são eletrizadas positivamente com
a mesma carga e a tensão
(T ) na corda de sustentação. Usando a primeira
condição para equilíbrio
estático, sabemos que a
soma de todas as forças
Fonte: adaptada de Bauer, Westfall e Dias (2012, p. 19).
sobre cada bola deve ser
nula. Podemos então isolar
as componentes das três forças e igualar sua soma a zero, o que nos permite
obter a massa das bolas eletrizadas.
Figura 4.8 | Análise das forças que atuam nas bolas

Devemos lembrar que a condição de equilíbrio estático significa que a
soma das componentes x das três forças exercidas sobre a bola deve ser nula.
O mesmo deve acontecer com as componentes em y.
Adotando os sentidos para cima e para direita como positivos, temos a
que a soma das componentes em x das forças é:
Tsenq - Fe = 0 .

Analogamente, em y, temos:
T cos q - Fg = 0 .

Para simplificar, podemos dividir essas equações uma pela outra. Vejamos:
F
F
Tsenq
= e Þ tg q = e (equação 1).
T cos q Fg
Fg

Sabemos que a força da gravidade é dada por: Fg = m × g , onde m é a massa
da bola carregada que queremos obter. A intensidade da força eletrostática
que cada bola exerce sobre a outra é dada pela lei de Coulomb. Lembrando
que as bolas têm a mesma carga q, então:
Fe = k ×

q2
d2

Pelas relações trigonométricas do triângulo apresentado na Figura 4.8 (a)
podemos obter que:
senq =

d 2


Þ d = 2senq . Logo, temos: Fe = k ×

q2
.
(2senq )2
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Retornando na equação 1, obtemos:

tg q =

m=

k×

q2
4  sen2q . Isolando a massa, temos:
m× g
2

k × q2
4 g  sen2q × tg q .
2

Agora, substituindo os valores e considerando g = 9,8 m s 2 ,
m=

(8,99 ×109 ) × (25 ×10-6 )2
» 0,76 kg
4 × (9,8) × (1,502 ) × sen2 (25º) × tg (25º)

.

Portanto a massa de cada bola carregada deve ser aproximadamente de 0,76 kg.
Ótimo desafio! Seus alunos ficaram entusiasmados em resolver o problema
na gincana! Foi um momento de diversão e, acima de tudo, de mentalizar e
praticar o aprendizado sobre eletrostática. Muito bom! Siga em frente.

Avançando na prática

Entrevista – aula teste
Descrição da situação-problema
Você se candidatou para uma vaga de docente em uma instituição educacional. Durante a seleção, a coordenação da escola entrou em contato com
você e solicitou que apresentasse uma aula teste sobre o tema Eletrostática
e que, no final, você apresentasse um exercício com resolução, dentro do
tema informado. Você selecionou o seguinte exercício para ser apresentado:
Considere dois pontos A e B que estão situados em um campo elétrico gerado
por uma carga elétrica de intensidade
Q = +10,0 mC , como mostra a Figura
Figure 4.9 | Ponto A e B no campo elé4.9. Ao se colocar uma carga de prova
trico da carga Q
q = +2,0 mC no ponto A, determine:
(a) as características (módulo direção
e sentido) da força elétrica no ponto A;
(b) as características do campo elétrico
no ponto A; (c) o trabalho realizado
pela força elétrica para levar a carga q
do ponto B até o ponto A.
Fonte: elaborada pela autora.
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Como você apresentaria a solução desse problema?
Resolução da situação-problema
(a) Lembrando dos versores ı̂ (vetor unitário, na horizontal, com o
sentido positivo apontando para a direita) e ̂ (vetor unitário, na vertical,
com o sentido positivo apontando para cima) e, sabendo que como as duas
cargas são positivas, existe entre elas uma força de repulsão, então, pela lei de
Coulomb podemos determinar a força elétrica no ponto A:

Q⋅q
(10,0 ⋅10−6 ) ⋅ (2,0 ⋅10−6 )
ˆı = (8,99 ⋅109 ) ⋅
ˆı ≈ 45 ⋅10−3 ˆı N . Perceba que está
Fe = k ⋅
(d A )2
(2,0)2

de acordo com as características do campo elétrico mostrado na Figura 4.9,
ou seja, a força no ponto A, é horizontal para a direita, com intensidade de
0,045 N.



(b) O campo elétrico no ponto A é: E =

Fe
.
q

Como já calculamos a força elétrica no ponto A acima e, lembrando que
q é a carga inserida no ponto do campo elétrico gerado pela carga Q, então
temos:
 45 ⋅10−3
ˆı ≈ 22.500ˆı N C .
E=
2,0 ⋅10−6

(c) A definição de potencial elétrico nos mostra que:
(v B - v A ) =

t BA
Þ t BA = q × (v B - v A ) .
q

Ou seja, para calcular o trabalho realizado pela força elétrica para levar
a carga q do ponto A até o ponto B, primeiro precisamos obter o potencial
elétrico em cada um desses pontos:
vA =

t AB Fe × d A
k × Q × q dA
k ×Q .
=
Þ vA =
×
Þ vA =
2
q
q
dA
(dA ) q

Substituindo

os

valores obtemos:
vA =

(8,99 ×109 ) × (10,0 ×10-6 )
= 44.950 V .
(2,0)

Analogamente, em B, temos:
vB =

k × Q (8,99 ×109 ) × (10,0 ×10-6 )
=
= 89.900 V .
dB
(1,0)

Logo, concluímos que:

t BA = q × (v B - v A ) = (2,0 ×10-6 ) × (89.900 - 44.950) » 0,090 J .

Excelente! Sua aula teste foi muito elogiada pelos avaliadores, principalmente porque você conseguiu abordar vários conceitos de eletrostática no
seu exemplo. Parabéns!
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Faça valer a pena

1. Charles-Augustin Coulomb anunciou a lei da interação eletrostática como o resul-

tado de várias medições realizadas graças à balança de Coulomb, criada para detectar
forças de interação bem pequenas. Após os estudos, ele concluiu uma equação que
descreveu a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas, o que foi
essencial para o desenvolvimento do estudo da eletricidade e ficou conhecido como
a Lei de Coulomb.
De acordo com a Lei de Coulomb, analise as afirmações a seguir:
I. A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem.
II. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas.
III. A força eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado da distância
entre as cargas.
IV. A constante eletrostática k é a mesma para qualquer meio material.
V. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao
produto entre as cargas.
São verdadeiras as afirmações:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I, III e IV.
III, IV e V.
I e IV.
III e V.

2. Considere as afirmações a seguir:
I.

Uma placa metálica é conectada ao solo por um condutor e dotado de uma
chave, que está inicialmente fechada. Uma carga +Q é trazida para perto da
placa, sem tocá-la, e depois a chave é aberta, como mostra a figura a seguir. Em
seguida, a carga +Q é removida. Esse é um exemplo de eletrização por indução
e, nesta situação, a carga final da placa é negativa.

Figura 4.10 | Carga eletrizada se aproxima da placa metálica

Fonte: Bauer, Westfall e Dias (2012, p. 29).
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II.

Dois prótons colocados próximos um do outro, sem qualquer outro objeto
próximo, se afastariam um do outro com velocidades constantes.
III. Quando uma placa metálica adquire uma carga positiva é porque ocorreu
transferência de elétrons (cargas negativas) da placa para outro objeto.
[Baseado em BAUER, WESTFALL e DIAS, 2012]
Estão corretas as afirmações:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) I, II e III.
e) Apenas III.

3. Em uma situação em que existam mais de duas partículas carregadas, a força elétrica
resultante em cada uma delas pode ser obtida fazendo-se a soma vetorial das forças
elétricas. A força elétrica que uma partícula exerce sobre a outra não é afetada pela
presença de uma terceira carga, o que é conhecido como o princípio da superposição.
Sobre os vértices de um quadrado de lado igual a 20 cm são colocadas quatro cargas,
como mostra a figura.
Figura 4.11 | Cargas nos vértices de um quadrado

Fonte: elaborada pela autora.

Marque a alternativa que contém correta e respectivamente as componentes da força
elétrica resultante e a intensidade do campo elétrico resultante na carga Q4 .
a) –6, 47ıˆ N ; 1, 4 ˆ N e 1,324 ×106 N C .
b) 6, 47ıˆ N ; -1, 4 ˆ N e 1,324 ×106 N C .
c) –1, 4ıˆ N ; -6, 47 ˆ N e 0,280 ×106 N C .
d) –6, 47ıˆ N ; 1, 4 ˆ N e 0,280 ×106 N C .
e) 1, 4ıˆ N ; 6, 47 ˆ N e 1,104 ×106 N C .
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Seção 4.2

Eletrodinâmica
Diálogo aberto
Caro aluno(a), nesta seção vamos adentrar no universo da eletrodinâmica
e estudaremos as cargas em movimento. Analisar e observar esse movimento
será importante para aprendermos novos conceitos e também para conseguir
compreender algumas ações cotidianas, como por exemplo, por que precisamos ligar a TV na tomada para que ela possa ligar? Como a energia elétrica
chega até as nossas casas e por que os cabos elétricos são, normalmente, feitos
de cobre e alumínio? Como funciona o chuveiro ou o secador de cabelos? O
que são os fusíveis e como eles são capazes de proteger os circuitos elétricos?
Para reforçar o aprendizado a aplicar o conhecimento adquirido, vamos
retomar a situação da gincana educativa sobre “Princípios de Eletricidade”.
A segunda parte da atividade deverá envolver uma questão sobre eletrodinâmica e você pensou no seguinte desafio para seus alunos:
No esquema mostrado na Figura 4.13, os fios a, b e c são três fios de entrada
de energia elétrica numa residência. As tensões estão indicadas no esquema. As
letras A, B, C, D e E indicam alguns aparelhos instalados da residência.
Figura 4.13 | Esquema elétrico dos aparelhos instalados em uma residência

Fonte: elaborada pela autora.

A seguir, na Tabela 4.2, temos a relação de alguns aparelhos e suas características elétricas.
Tabela 4.2 | Aparelhos e características elétricas
Aparelhos

i (corrente elétrica)

U (tensão)

Lâmpada (tungstênio)

1A

110 V

Geladeira

4A

110 V

Ferro elétrico

2A

110 V
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Televisor

2A

110 V

Chuveiro elétrico

15 A

220 V

Fonte: elaborada pela autora.

Considere as afirmações a seguir:
I.

As tensões entre os fios ab, bc e ac são, respectivamente, 110 V; 110
V e 220 V.

II. Dos aparelhos apresentados, o aparelho D é necessariamente o
chuveiro elétrico.
III. Sendo B e E dois aparelhos de mesma corrente elétrica, então a inten
sidade total de corrente elétrica no fio a é de 25 A.
IV. Durante um intervalo de 15 minutos, se todos os aparelhos estiverem
simultaneamente ligados, a quantidade de carga que atravessa deter
minada seção transversal do fio a é 17.100 C.
V.

Dentre os aparelhos apresentados, apenas o ferro elétrico e o chuveiro
elétrico possuem os funcionamentos baseados no efeito Joule.

Quais dessas afirmações são verdadeiras? Quais são falsas? Explique.
Analisar e explicar cuidadosamente cada afirmação e apresentar
uma resolução comentada desse desafio será fundamental para conferir
e anunciar o ganhador da segunda etapa da gincana. Lembre-se de que a
turma está dividida em grupos de no máximo 5 alunos e eles possuem um
tempo máximo para resolver cada questão. O grupo que resolver a questão
primeiro, deve entregar a solução em uma folha, e você vai comparar com a
sua resolução para verificar se a resposta apresentada está correta. Vamos lá?
A eletrodinâmica é de extrema importância para a humanidade na vida
moderna e para o desenvolvimento de novas tecnologias. Percebemos a
eletrodinâmica na geração de energia elétrica. Durante o estudo desta seção
vamos compreender como a energia elétrica pode ser gerada e para isso vamos
compreender novos conceitos como de corrente e tensão elétricas. Vamos
também estudar os efeitos da corrente elétrica e o efeito Joule. Assim, você
certamente terá todo o conhecimento para desenvolver uma excelente resposta
para a situação problema apresentada. Confie em você e bons estudos!

Não pode faltar
Os materiais podem ser classificados de acordo com sua capacidade
de conduzir corrente elétrica. Vale recordar que todos os materiais são
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formados por átomos, sendo que alguns possuem elétrons livres (aqueles
que estão mais longe do núcleo dos átomos). Os chamados condutores
possuem excesso de elétrons livres e permitem que as partículas eletrizadas se movimentem com facilidade, como nos metais, por exemplo. Já
os isolantes (ou dielétricos) são materiais que dificultam o movimento
de elétrons, como borracha, madeira seca, vidros. Vale enfatizar que esses
materiais possuem um limite de tensão a partir do qual se tornam condutores. Os materiais denominados de semicondutores possuem propriedades elétricas intermediárias entre condutores e isolantes.
Em um material condutor, os elétrons livres se encontram em movimento
caótico. Se ordenarmos o movimento dessas partículas, a partir de uma
diferença de potencial nas suas extremidades, temos a corrente elétrica. Isso
pode ser feito ligando, por exemplo, um fio metálico aos polos positivo e
negativo de uma bateria, como mostra a Figura 4.14 a seguir.
Figura 4.14 | Corrente elétrica

Fonte: Gussow (2009, p. 18).

A corrente consiste num
momento dos elétrons a partir do
polo de carga negativa, –Q, numa
das extremidades do fio, seguindo
através do fio, e voltando para o polo
de carga positiva, +Q, na outra extremidade. O sentido do movimento
dos elétrons é do lado negativo da
bateria, passando através do fio, e
de volta ao lado positivo da bateria.
O sentido do fluxo de elétrons é
de um ponto de potencial menor
para outro de potencial maior. A
seta contínua (Figura 4.14) indica
o sentido da corrente em função do
fluxo de elétrons.

Por razões históricas, o sentido do movimento das cargas positivas,
oposto ao fluxo de elétrons, é considerado o fluxo convencional da corrente
e é indicado pela seta tracejada (Figura 4.14). Em eletricidade básica, os
circuitos elétricos geralmente são analisados em termos da corrente convencional. Portanto, o sentido da corrente convencional é o sentido das cargas
positivas em movimento (GUSSOW, 2009).

Assimile

O sentido convencional da corrente elétrica em um condutor é do potencial maior para o menor. Mas o sentido real da corrente elétrica (relacio180- U4 / Princípios de eletricidade

nado com o movimento dos elétrons) é do potencial menor para o maior.
Sendo assim, sempre considere o sentido convencional para os estudos.

A intensidade média da corrente elétrica (i) é uma grandeza que mede
a quantidade de carga elétrica (DQ) que atravessa uma determinação seção
transversal (área) em um intervalo de tempo Dt , sendo matematicamente
definida por:
i=

DQ ,
Dt

A unidade no SI é coulomb por segundo, denominada de ampère (A).
Em outras palavras, uma corrente elétrica de um ampère transfere, a cada
segundo, uma carga equivalente a um coulomb.
Vale lembrar que Q = n × e , sendo n o número de elétrons que constituem
a quantidade de carga elétrica Q e a carga elétrica elementar (e = 1,6 × 10-19 C) .
No caso de condutores iônicos, tanto as cargas positivas (cátions) como
as negativas (ânions) participam da corrente elétrica e, nesse caso, o valor
absoluto da quantidade de carga elétrica Q que atravessa uma seção transversal do condutor iônico, num dado intervalo de tempo, é a soma dos valores
absolutos das cargas elétricas dos cátions e ânions: Q = Qcátions + Qânions .

Exemplificando

(a) Qual é a carga que passa por um fio de material condutor submetido
a uma diferença de potencial em suas extremidades por 1 minuto, se a
corrente é 0,25 A? (b) Calcule a corrente necessária para transferir, em
5 s, a mesma carga que uma corrente de 0,25 A transfere em 1 minuto.
Solução:
(a) Lembrando que 1 min equivale a 60 s, temos então:
DQ
i=
Þ DQ = 0,25 × 60 = 15 C .
Dt
(b) Como vimos no item anterior, a carga que uma corrente de 0,25 A
transfere em 1 minuto é de 15 C. Assim, para transferir essa mesma
carga em 5 s, temos que a intensidade da corrente elétrica deve ser de:
DQ 15
i=
= = 3,0 A .
Dt
5

Nos casos em que a intensidade de corrente elétrica não é constante, ou
seja, varia com o tempo, a quantidade de carga elétrica transportada pela
corrente em um dado intervalo de tempo pode ser obtida por análise gráfica.
No gráfico da intensidade instantânea da corrente elétrica (i) em função
do tempo, a área sob a curva é numericamente igual à quantidade de carga
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elétrica que atravessa a seção transversal do condutor no intervalo de tempo
Dt . Dessa forma podemos definir também a corrente elétrica instantânea:
i=

dQ .
dt

Exemplificando

A Figura 4.15 abaixo representa o gráfico da intensidade da corrente
elétrica i em um fio condutor em função do tempo transcorrido t. Calcule
a intensidade da corrente elétrica que possa por uma seção transversal
do condutor: (a) no intervalo de 2 s a 4 s (b) no intervalo de 0 a 6 s.
Figura 4.15 | Intensidade da corrente elétrica em função do tempo

Fonte: elaborada pela autora.

(a) Temos que a quantidade total de carga elétrica transportada pela
corrente no intervalo de 2 s a 4 s é equivalente à área sob o gráfico,
nesse intervalo de tempo:
Q = Atrapézio =

(2 + 1) × 2
= 3,0 C .
2

(b) De modo similar, podemos obter a quantidade de carga total transportada pela corrente no intervalo de 0 a 6 s:
Q = Are t â n gulo + Atrapézio + Aquadrado = (2 × 1) +

(2 + 1) × 2
+ (2 × 2) = 2 + 3 + 4 = 9,0 C
2

Vale observar que para curvas mais gerais, podemos realizar uma integração.

Retomando a situação que ligamos um condutor aos polos de uma
bateria e as partículas entram em movimento ordenado, vimos que isso
implica no aparecimento da corrente elétrica. Como consequência, ocorre
também o consumo de energia elétrica. Esta é a finalidade da bateria
fornecer energia às partículas eletrizadas que a atravessam o condutor à
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custa de outra forma de energia (química, no caso).
A corrente elétrica pode ocasionar alguns efeitos, uma vez que energia
fornecida por uma fonte pode ser transformada em energia: térmica (ocorre
o aquecimento do condutor como, por exemplo, no ferro elétrico, chuveiro,
torradeira, etc.); luminosa (a excitação das moléculas provoca a emissão de
radiação visível, como nas lâmpadas fluorescentes); química (quando uma
solução iônica é atravessada por uma corrente elétrica como nas pilhas,
baterias, etc.); magnética (todo condutor percorrido por uma corrente
elétrica gera um campo magnético); entre outras.

Reflita

Você sabia que todas as células do nosso organismo funcionam como
pilhas elétricas? Um exemplo bem conhecido são os neurônios, que
geram e transmitem os impulsos nervosos. Como isso é possível e por
que isso é tão importante para o bom funcionamento do nosso corpo?
Qual é o meio condutor a nível celular?

A grandeza que nos informa o quanto de energia elétrica (Eel ) a bateria
(ou qualquer outra fonte de energia elétrica) fornece para cada unidade de
carga que a atravessa é denominada de tensão elétrica (U), onde:
U=

Eel , a unidade no SI é volt (V).
Q

Assimile

Para haver corrente elétrica é preciso que haja uma diferença de potencial. Só assim é que as cargas conseguem se movimentar do potencial
mais alto para o mais baixo, estabelecendo uma corrente.

Perceba que, como vimos na seção anterior, a tensão elétrica é equivalente
à diferença de potencial - ddp, ou seja, ambas as grandezas medem o trabalho
que deve ser feito para movimentar uma unidade de carga qualquer contra
um campo elétrico.
U = VA - VB .

Assim, dizer que a tensão elétrica entre os polos de uma pilha é de 1,5
V significa dizer que ao atravessar a pilha, a carga elétrica de 1,0 C recebe
1,5 J de energia.
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Exemplificando

Considere uma cafeteira elétrica que funciona conectada a uma tomada
de 20 A e 110 V. Calcule a energia elétrica fornecida à cafeteira em um
intervalo de 2 minutos.
Solução:
(a) Lembrando que 2 minutos equivalem a 120 s, temos que, nesse intervalo de tempo, a quantidade de carga elétrica fornecida à cafeteira é:
DQ
Þ DQ = i × Dt = 20 × 120 = 2.400 C .
i=
Dt
Logo, a quantidade de energia elétrica fornecida nesse mesmo período é:
E
U = el Þ Eel = U × Q = 110 × 2400 = 264.000 J = 264 kJ .
Q

A corrente permanece enquanto houver tensão entre dois corpos ligados
por um condutor, por exemplo, mas se os corpos estiverem eletrizados por
um dos métodos que vimos na seção anterior (eletrostática), a corrente terá
pequena duração, pois o equilíbrio ocorre rapidamente. A corrente elétrica
gerada é proporcional à tensão aplicada e a constante de proporcionalidade
é chamada de resistência elétrica, cuja unidade de medida no SI é ohm (W) .
Para que a diferença de potencial e, consequentemente, a corrente
elétrica, sejam mais duradouras, existem os geradores elétricos. Como
explicado por GUSSOW, Milton (2009), atualmente, mais de 95% da energia
consumida no mundo é produzida por geradores, que são máquinas que
utilizam a indutância eletromagnética para produzir uma tensão por meio
da rotação de bobinas de fio através de um campo magnético estacionário ou
pela rotação de um campo magnético através de bobinas de fio estacionárias.
Existem diversos tipos de geradores elétricos que são caracterizados por seu
princípio de funcionamento, alguns deles são:
Geradores luminosos: são sistemas de geração de energia construídos
de modo a transformar energia luminosa em energia elétrica, como, por
exemplo, as placas solares feitas de um composto de silício que converte a
energia luminosa do sol em energia elétrica.
Geradores mecânicos: São os geradores mais comuns e com maior capacidade de criação de energia. Transformam energia mecânica em energia
elétrica, principalmente através de magnetismo. É o caso dos geradores
encontrados em usinas hidroelétricas, termoelétricas e termonucleares.
Geradores químicos: são construídos de forma capaz de converter
energia potencial química em energia elétrica (contínua apenas). Este tipo de
gerador é muito encontrado como baterias e pilhas.
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Geradores térmicos: são aqueles capazes de converter energia térmica em
energia elétrica, diretamente. (Só Física, 2019).
Vale notar que, apesar do nome, de verdade, o gerador não gera energia.
Ele apenas transforma energia não elétrica em energia elétrica e sua função
básica é abastecer energicamente um circuito elétrico, aumentado a energia
potencial das cargas que o atravessam.
Chamamos de gerador ideal aquele que é capaz de fornecer às cargas que os
atravessam toda a energia elétrica gerada. A tensão elétrica medida entre seus
polos recebe o nome de força eletromotriz (f.e.m) e vamos representá-la por E.
A f.e.m do gerador ideal corresponde à quantidade de energia elétrica que
cada unidade de carga recebe ao atravessá-lo e é expressa na unidade volt (V).
Simbolizamos o gerador ideal conforme mostra a Figura 4.16.
Figura 4.16 | Símbolo do gerador ideal

Fonte: elaborada pela autora.

Convém ressaltar que a corrente elétrica no interior do gerador não
é espontânea, mas forçada. Por esse motivo, ela o percorre no sentido do
menor (-) para o maior potencial (+). Destacamos ainda que, a tensão entre
os polos A e B do gerador ideal é igual à sua f.e.m:
Gerador ideal: U = VB - VA = E .
Na prática, os geradores ideais não existem. Isso significa que quando
uma corrente elétrica atravessa um gerador real, ela encontra certa resistência interna por parte dos elementos condutores que compõem o gerador.
É interessante sabermos que ao existir corrente elétrica as partículas que
estão em movimento acabam colidindo com as outras partes do condutor
que se encontra em repouso, causando uma excitação que, por sua vez, irá
gerar um efeito de aquecimento. A este fenômeno dá-se o nome Efeito Joule.
Uma vez que não existe um condutor perfeito e que, portanto, todo
material oferece certa resistência à passagem da corrente elétrica, o aquecimento do condutor por ser medido sabendo que a energia elétrica dissipada num condutor de resistência R, num dado intervalo de tempo Dt , é
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diretamente proporcional ao quadrado da intensidade de corrente elétrica
que o percorre. Logo a expressão matemática do efeito Joule é:
Eel = R × i 2 × Dt .

Assimile

O efeito Joule ocorre devido ao encontro dos elétrons da corrente
elétrica com as partículas do condutor. Os elétrons sofrem colisões com
átomos do condutor, parte da energia cinética (energia de movimento)
do elétron é transferida para o átomo aumentando seu estado de
agitação, consequentemente sua temperatura. Assim, a energia elétrica
é transformada em energia térmica (calor).

Vários benefícios e facilidades surgiram com a evidenciação da relação entre
a eletricidade e o calor. Diversos aparelhos que fazem parte do nosso cotidiano
possuem seus princípios de funcionamento fundamentados no Efeito Joule. A
lâmpada de tungstênio, por exemplo, possui um filamento em seu interior que,
ao receber a corrente elétrica, é aquecido e se torna incandescente, emitindo
luz. O chuveiro elétrico possui um resistor que aquece a água que passa por
ele, sendo mais um exemplo do efeito Joule. Existem vários outros aparelhos
que possuem resistores e funcionam por efeito Joule, como o ferro elétrico, a
cafeteira elétrica, o secador de cabelo, dentre muitos outros.
Outra aplicação importante do efeito Joule é a utilização de fusíveis para
proteger circuitos elétricos de possíveis danos e acidentes. O calor gerado por
uma corrente elétrica de intensidade muito alta derrete o filamento do fusível
fazendo cessar o fornecimento de energia e protegendo o circuito.

Pesquise mais

Para ver aprender mais sobre o efeito Joule, assista ao seguinte experimento: CANAL FÍSICA UNIVERSITÁRIA. Tema 09 - Corrente Elétrica e Lei
de Ohm | Experimentos - Efeito Joule.

Sem medo de errar
Vamos agora colocar em prática todo o aprendizado adquirido? Para
isso vamos resgatar o desafio da gincana educativa sobre “Princípios de
Eletricidade”. Na segunda etapa da gincana você desafia seus alunos a responderem uma questão sobre eletrodinâmica que consiste em avaliar o esquema
apresentado na Figura 4.13, que mostra alguns aparelhos instalados em uma
residência, conforme as características apresentadas na Tabela 4.2. Levando
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em consideração o esquema e as características, você faz as seguintes
afirmações:
I.

As tensões entre os fios ab, bc e ac são, respectivamente, 110 V; 110
V e 220 V.

II. Dos aparelhos apresentados, o aparelho D é necessariamente o
chuveiro elétrico.
III. Sendo B e E dois aparelhos de mesma corrente elétrica, então a intensidade total de corrente elétrica no fio a é de 25 A.
IV. Durante um intervalo de 15 minutos, se todos os aparelhos estiverem
simultaneamente ligados, a quantidade de carga que atravessa determinada seção transversal do fio a é 17.100 C.
V.

Dentre os aparelhos apresentados, apenas o ferro elétrico e o chuveiro
elétrico possuem os funcionamentos baseados no efeito Joule.

Então você pede para que os estudantes analisem as afirmações como
verdadeiras ou falsas e explique cada uma delas. Para avaliar e anunciar o
ganhador da segunda etapa da gincana você deve elaborar uma resolução
detalhada do desafio.
Solução:
Vamos relembrar o esquema e as informações como mostrado na Figura
4.17 a seguir.
Figura 4.17 | Esquema e características das instalações dos aparelhos na residência

Fonte: elaborada pela autora.

I.

Como mostrado na Figura 4.17 (A), a tensão entre os fios ab é de 110
V, entre os fios bc é de 110 V e entre os fios ac temos 110 V + 110 V
= 220 V, portanto a afirmação I é verdadeira.

II. O chuveiro elétrico é o único aparelho de 220 V. Logo, ele deve ser
instalado entre os fios ac e, portanto, o aparelho D é necessariamente
o chuveiro. Logo, a afirmação II é verdadeira.
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III. Para que B e E sejam de mesma corrente elétrica, pela tabela percebemos que esses aparelhos só podem ser o ferro elétrico (2 A) e o
televisor (2 A).
Assim, a corrente elétrica total no fio a será a soma das correntes dos aparelhos E, B e D, ou seja, ia = 2 + 2 + 15 = 19 A . Assim a afirmação III é falsa.
IV. Durante um intervalo de 15 minutos, se todos os aparelhos estiverem
simultaneamente ligados, a quantidade de carga que atravessa uma
determina seção transversal do trecho ab através do fio que passa
pelo dispositivo B é:
i=

DQ
Þ DQ = i × Dt .
Dt

Convertendo o intervalo de tempo fornecido para o SI, temos:

Dt = 15 × 60 = 900 s .

Visto que no item III obtivemos que a corrente elétrica total no fio a é de
19 A, então a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do
fio a, durante o intervalo de tempo considerado, é: DQ = 19 × 900 = 17.100 C .
Portanto, a afirmação IV é verdadeira.
V.

Como vimos, quando um condutor é aquecido ao ser percorrido por
uma corrente elétrica, ocorre a transformação de energia elétrica
em energia térmica e esse fenômeno é conhecido como Efeito Joule.
Dentre os aparelhos apresentados, a lâmpada de tungstênio, o ferro
elétrico e o chuveiro elétrico possuem seus funcionamentos baseados
no efeito Joule. Logo, a afirmação V é falsa.

Seus alunos ficaram muito empolgados com essa atividade da gincana!
Apesar de haver apenas 1 vencedor por etapa, você aproveita o momento
para verificar se os demais grupos estão conseguindo desenvolver o raciocínio e aplicar os conhecimentos adquiridos em sala. Você está bastante
contente com o desenvolvimento dos seus alunos, que vibram e aprendem
muito com a gincana educativa. Sensacional!

Avançando na prática

Preparação dos estudantes para a Olimpíada
Nacional de Física
Descrição da situação-problema
Durante a preparação dos estudantes do ensino médio para a Olimpíada
Nacional de Física, você seleciona a seguinte questão para ser discutida
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em sala de aula: Um chuveiro elétrico “inteligente” é capaz de identificar a
temperatura do ambiente externo. Assim, ele sempre inicia no modo verão e,
dependendo da temperatura externa, o chuveiro se autoajusta para o modo
inverno e esse processo leva 30 segundos, passando por uma transição. Veja
as características na Tabela 4.3 abaixo.
Tabela 4.3 | Características do chuveiro inteligente
Características

Verão

Inverno

Aquecimento

Menor

Maior

Corrente elétrica

5A

15 A

Tensão

220 V

Fonte: elaborada pela autora.

A Figura 4.18 a seguir mostra o gráfico de como varia a corrente elétrica
no chuveiro, no tempo, durante o autoajuste para um dia de inverno.
Figura 4.18 | Gráfico i versus t

Fonte: elaborada pela autora.

Usando as informações apresentadas na figura e na Tabela 4.3, faça a
correta correlação das colunas a seguir:
I. Carga elétrica total transferida ainda no
modo verão.

A – 150 C

II. Carga elétrica total transferida no modo
inverno.

B – 300 C

III. Carga elétrica total durante todo o ciclo
de autoajuste do modo verão até o modo
inverno.

C – 50 C

IV. A energia elétrica fornecida ao chuveiro
durante todo o ciclo de autoajuste do modo
verão até o modo inverno.

D – 33 kJ
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V. A energia elétrica fornecida durante todo
o ciclo de autoajuste do modo verão até o
modo inverno caso o chuveiro fosse ligado à
tensão de 110 V.

E - 66 kJ

Agora você precisa elaborar um gabarito completo para planejar sua
atividade didática. Siga em frente!
Resolução da situação-problema
Colocando os dados da tabela no gráfico e analisando a carga elétrica
total para cada situação, obtemos o gráfico de i versus t, como mostra a
Figura 4.19 a seguir:
Figura 4.19 | Gráfico i versus t com valores e divido em áreas

Fonte: elaborada pela autora.

Assim, temos:
I. A carga elétrica no modo verão é numericamente igual a A1:

Q = A1 = (10 × 5) = 50C .

II. A carga elétrica no modo inverno é numericamente igual a A3:

Q = A3 = (10 × 15) = 150C .

III. A carga elétrica total durante todo o ciclo de autoajuste do modo
verão até o modo inverno é numericamente igual à soma de todas as áreas
sob o gráfico:
æ (15 + 5) × 10 ö÷
Q = A1 + A2 + A3 = (10 × 5) + çç
÷÷ + (10 × 15) = 300C .
çè
ø
2

IV. A energia elétrica fornecida ao chuveiro durante todo o ciclo de autoajuste do modo verão até o modo inverno é:
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U=

Eel
Þ Eel = U × Q = 220 × 300 = 66.000 J = 66 kJ .
Q

V. Caso o chuveiro fosse ligado à tensão de 110 V, a energia elétrica fornecida durante todo o ciclo de autoajuste do modo verão até o modo inverno
seria de:
U=

Eel
Þ Eel = U × Q = 110 × 300 = 33.000 J = 33 kJ
Q

Logo, a relação correta entre as colunas é: I-C; II-A; III-B, IV-E, V-D.
Ótimo trabalho. A preparação dos estudantes é fundamental para que
eles se sintam seguros para enfrentar os desafios! Trazer questões atuais e
bem formuladas para a sala de aula é muito estimulante e proveitoso.

Faça valer a pena

1. A intensidade de corrente elétrica, num certo condutor metálico, é constante e
igual a 5 A. Considere as afirmações a seguir:
A.
B.
C.

Tratando-se de condutor metálico, os portadores de carga são elétrons.
Os elétrons percorrem o sentido oposto ao sentido considerado convencional
da corrente elétrica.
Considerando uma seção transversal do condutor, a cada 10 segundos, a carga
elétrica transportada pela corrente, é de 50 C e a quantidade de portadores de
carga que atravessa essa seção é igual a 3.125 × 1020 elétrons.

Estão corretas as afirmações:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas A e B.
Apenas A e C.
Apenas B e C.
Apenas B.
Todas estão corretas.

2. Considere as frases a seguir:
I.

II.

Uma bateria de automóvel de tensão elétrica de 12 V é um gerador que fornece,
para cada 1 coulomb de carga que o atravessa, uma quantidade de energia
elétrica igual a _______J.
Para que uma quantidade de carga equivalente à 3,0 C, que atravessa um gerador,
adquira uma energia elétrica igual a 12 J é preciso que haja uma diferença de
potencial elétrico nos polos do gerador de _______V.
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III. Um gerador ideal, cuja força eletromotriz é de 20 V, possui a tensão elétrica entre
seus polos igual a _______V.
IV. Se pela seção reta de fio passam 5,0 × 1018 elétrons a cada 2,0 s, então a corrente
elétrica que percorre o fio tem intensidade de _____mA.
V. Considerando uma corrente elétrica em que os íons positivos se deslocam com
uma taxa de 1,0 × 1018 íons segundo para o polo A e o íons negativos se deslocam
com a mesma taxa para o pólo B, podemos dizer que a intensidade dessa corrente
elétrica é de ______ A.
Escolha a alternativa que completa correta e respectivamente cada frase acima.
a)
b)
c)
d)
e)

12,0; 4,0; 20,0; 400; 0,32.
12,0; 0,25; 20,0; 0,4; 0,16.
0,12; 0,25; 10,0; 400; 0,32.
0,12; 4,0; 10,0; 0,40; 0,16.
12,0; 4,0; 20,0; 0,4; 0,16.

3. Em um condutor metálico, a intensidade de corrente elétrica varia com o tempo
conforme a equação: i = 4,0 + 2,0 × t (SI) .
Considere as afirmações a seguir:
I.
II.

No tempo inicial (t = 0), a intensidade de corrente é de 4,0 A.
A relação entre a intensidade de corrente elétrica e o tempo é linear e, portanto,
o gráfico de i versus t é uma reta.
III. Entre os instantes t1 = 2,0 s e t 2 = 4,0 s a quantidade de carga elétrica que
passa por uma seção transversal do condutor metálico é de 10 C.
IV. Como a corrente elétrica é variável no tempo não podemos usar a relação
DQ , mas podemos utilizar
dQ .
i=
i=
Dt

dt

Julgando as afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F), marque a alternativa
correta.
a)
b)
c)
d)
e)

I-V; II-F; III-F; IV-V.
I-F; II-V; III-V; IV-F.
I-V; II-V; III-F; IV-V.
I-V; II-F; III-F; IV-F.
I-V; II-V; III-V; IV-V.

192- U4 / Princípios de eletricidade

Seção 4.3

Circuitos elétricos
Diálogo aberto
Seja muito bem-vindo(a) à nossa última seção, na qual vamos estudar
os circuitos elétricos, que são de extrema importância e determinantes para
os avanços tecnológicos que tanto nos encanta e surpreende. Você já se
perguntou qual o fenômeno físico que o permite o acender de uma lâmpada?
Ou como diversos aparelhos podem funcionar simultaneamente em sua
residência? Por que, em algumas luzes pisca-pisca de natal, quando uma
lâmpada queima, as demais também param de funcionar? E qual a importância de conhecer a potência elétrica de um aparelho?
Nesta seção vamos enriquecer seu conhecimento sobre eletricidade e,
para contextualizar todo o aprendizado, vamos retomar o desafio da gincana
educativa. A etapa final da atividade com seus alunos vai englobar uma
questão sobre circuitos e dispositivos elétricos de acordo com a situação
detalhada a seguir: No circuito elétrico residencial, esquematizado a seguir
(Figura 4.22), estão indicadas as potências dissipadas (em watt) pelos
diversos equipamentos. O circuito está protegido por um fusível F que funde
e interrompe o circuito quando a corrente ultrapassa 35 A.
Figura 4.22 | Circuito elétrico residencial

Fonte: elaborada pela autora.

Considerando o circuito apresentado, proponha as seguintes questões
para a gincana: (a) Qual o tipo de associação desses aparelhos?; (b) Quais
equipamentos podem ser ligados simultaneamente sem “queimar o fusível”?;
(c) Para que seja possível ligar todos os aparelhos simultaneamente, qual deve
ser o valor da corrente suportada pelo fusível e qual o valor da resistência
Seção 4.3 / Circuitos elétricos - 193

equivalente nessa situação?
Mostrar a resolução detalhada de cada questionamento será fundamental para conferir e anunciar o ganhador da gincana. Lembre-se de que
a turma está dividida em grupos de no máximo 5 alunos e eles possuem um
tempo máximo para resolver cada questão. O grupo que resolver a questão
primeiro, deve entregar a solução em uma folha para que você possa conferir.
Preparado para finalizar esse desafio com sucesso? Então, mãos à obra!
No decorrer desta seção você vai aprender sobre circuitos elétricos, resistência elétrica e lei de Ohm, aprenderá como calcular resistências equivalentes, potência elétrica e vai conhecer os medidores elétricos. Assim, ao final
dos seus estudos, você certamente se sentirá preparado e capacitado para
solucionar, com segurança, o desafio proposto. Dedique-se nesta reta final e
tenha muito sucesso! Bons estudos.

Não pode faltar
Um circuito elétrico é composto pela ligação de diversos elementos
elétricos que formam ao menos um caminho fechado (começa e termina no
mesmo ponto), permitindo assim a passagem da corrente elétrica. No circuito
elétrico deve haver, pelo menos, o gerador (uma fonte onde haja diferença de
potencial elétrico), o condutor (os cabos que conduzem a corrente elétrica)
e a carga (o dispositivo que irá consumir a energia elétrica, transformando-a
em outro tipo de energia útil para o ser humano), como mostra a Figura 4.23.
Figura 4.23 | Circuito elétrico simples

Conhecer um circuito elétrico é
fundamental para compreendermos
como cada componente se comporta
diante da tensão e da corrente elétrica
que o atravessa. Os conceitos de nó,
ramo e malha são extremamente
importantes e muito úteis na análise
dos circuitos elétricos:
Nó: é um ponto onde três (ou
mais) condutores são ligados.

Fonte: adaptada de https://pngimage.net/
circuito-eletrico-png-1/. Acesso em: 4 fev. 2019.

Ramo: é o caminho contínuo entre
dois nós, sendo que ao ao longo do
ramo, a corrente elétrica é a mesma.

Malha: é qualquer conjunto de elementos do circuito constituindo um
percurso fechado.
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Cargas são elementos que se opõem à passagem de corrente elétrica
e, essencialmente, distinguem-se em três tipos: resistivas, capacitivas e
indutivas. As cargas resistivas dissipam energia, enquanto as capacitivas ou
indutivas armazenam energia.
Dependendo da finalidade e complexidade, outros elementos podem
constituir um circuito, como, por exemplo, fusível, disjuntor, reostato,
diodos, transistores, chips, entre outros. Neste material daremos ênfase às
características dos resistores e geradores.
Os resistores possuem a finalidade de limitar a intensidade da corrente
elétrica do circuito, pois transformam a energia elétrica em energia térmica
(efeito joule). Mantida a temperatura constante, a tensão (U) e a intensidade
de corrente (i) são diretamente proporcionais, sendo que a constante de
proporcionalidade é a resistência elétrica (R). Matematicamente, temos:
U = R×i .

A relação linear entre a tensão e a intensidade de corrente (expressada
matematicamente pela fórmula acima) é a conhecida como primeira lei de
Ohm. A unidade, no SI, de resistência elétrica é ohm W e os resistores que
obedecem a essa expressão são chamados de resistores ôhmicos. Como U e
i possuem relação linear, a curva característica desses resistores é uma reta.

Assimile

A intensidade da corrente elétrica não depende apenas da voltagem,
mas também da resistência elétrica que o condutor oferece à passagem
de corrente. Quando a diferença de potencial elétrico nas extremidades
do condutor é diretamente proporcional à intensidade de corrente
elétrica que o atravessa, temos uma resistência constante e dizemos que
o condutor obedece à lei de Ohm.

Em resistores reais (não
ôhmicos), a resistência pode
variar com a temperatura.
Como a própria corrente
elétrica sobre o resistor dissipa
energia, gerando calor, o
aumento da corrente elétrica
aumenta a temperatura e consequentemente a resistência é
afetada. Veja a comparação na
Figura 4.24 a seguir.

Figura 4.24 | Curva característica de resistores

Fonte: elaborada pela autora.
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Exemplificando

Os resistores A, B e C foram submetidos a diferentes tensões (U) e, para
cada tensão, foi medida a respectiva corrente elétrica (i), com a finalidade de verificar se os condutores eram ôhmicos. Os resultados obtidos
estão apresentados na Tabela 4.4.
Tabela 4.4 | Características dos resistores A, B e C
Resistor A

Resistor B

Resistor C

i (A)

U (V)

i (A)

U (V)

i (A)

U (V)

0,60

3,0

0,40

1,20

6,0

0,70

3,0

7,5

1,5

6,0

15,0

3,0

2,40

12,0

3,20

16,0

0,90

9,0

25,0

5,0

1,00

12,0

30,0

6,0

Fonte: elaborada pela autora.

Quais resistores são ôhmicos e quais não são?
Solução:
Resistor ôhmico é aquele cuja resistência (R) permanece constante,
obedecendo à primeira lei de Ohm: U = R × i e, portanto, a curva característica de um resistor ôhmico é uma reta.
Analisando os dados da tabela, podemos verificar que nos resistores A
e C, para todos os valores de corrente elétrica e tensão, a resistência é
constante:
RA =

U 0,60 1,20 2, 40 3,20
=
=
=
=
= 0,2 W  A é resistor ôhmico.
i
3,0
6,0 12,0 16,0

RC =

U 7,5 15,0 25,0 30,0
=
=
=
=
= 5,0 W  C é resistor ôhmico.
i 1,5 3,0
5,0
6,0

Analisando os dados para o resistor B, podemos ver que a resistência não
é constante. Vejamos duas situações da tabela para este resistor:
U 3,0
U 9,0
RB = =
= 7,5 W e RB = =
= 10,0 W .
i 0, 4
i 0,9
Assim B é não ôhmico.

As resistências são constituídas, em muitos casos, de fios metálicos
enrolados em espiral e depende do comprimento (L), da espessura (A) e do
material (resistividade elétrica - r ) de que é feito o condutor. Essa relação
pode ser representada pela segunda lei de Ohm:
R=r×

L .
A
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A resistividade é uma medida da oposição de um condutor ao fluxo de
corrente elétrica. Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente o
material permite a passagem de uma carga elétrica.
No resistor, a energia elétrica se transforma em energia térmica. Se
quisermos saber a energia consumida pelo resistor por unidade de tempo,
podemos então calcular sua potência (P). Para obtermos a definição
matemática de P, vamos lembrar que a energia elétrica consumida é dada
pela expressão:
U=

Eel
Q

Þ Eel = U × Q .

Dividindo essa equação pelo intervalo de tempo Dt , obtemos a expressão
da potência do resistor:
Eel U × Q
=
Dt
Dt

Þ P = i ×U .

Lembrando que, no caso dos resistores ôhmicos, U = R × i , podemos
também expressar a potência como:
P = R × i 2 ou P =

U2
.
R

A unidade, no SI, da potência é watt (W). Vale notar também que podemos
calcular a energia elétrica consumida por um resistor ou outro aparelho
qualquer, sendo conhecida sua potência em um dado intervalo de tempo:
Eel = P × Dt .

Os resistores podem ser combinados de duas formas nos circuitos:
em série ou em paralelo. As características de cada tipo de associação estão
descritas no quadro 4.1 a seguir:
Quadro 4.1 – Associação de resistores
Características

Associação em série

Associação em paralelo

Corrente elétrica total

i = i1 = i2 = ... = in

i = i1 + i2 + ... + in

Tensão total

U = U1 + U 2 + ... + U n

U = U1 = U 2 = ... = U n

Resistência
equivalente

Req = R1 + R2 + ... + Rn

1
1
1
1
= + + ... +
Req R1 R2
Rn
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Observações:

Todos os resistores são percorridos
pela mesma corrente elétrica. Existe
apenas um caminho para a corrente
elétrica.

A corrente total se divide,
passando uma parte por cada
resistência, de modo que pela
resistência maior passa a intensidade menor e vice-versa.

Fonte: Elaborado pela autora (imagens retiradas de MORAES; TEIXEIRA, 2006, p. 28 e 29).

Vale notar que, como explicado por Serway e Jewwet (2011), se duas
lâmpadas são associadas em série, como mostra a Figura 4.25, e uma delas
se rompe, o circuito não será mais completo (resultando uma condição de
circuito aberto) e a outra lâmpada também falhará. Este fato é uma característica geral de um circuito em série: se um dispositivo na série cria um
circuito aberto, todos os dispositivos ficarão inoperantes.
Figura 4.25 | Associação em série de resistores

Fonte: Serway e Jewett (2011, p. 139).

Reflita

Qual associação de máquinas você realizaria no sistema elétrico de uma
indústria para garantir que o maior número de equipamentos mantenha
seu funcionamento em caso de uma pane?

Dessa forma, podemos imaginar que os circuitos residenciais, por
exemplo, estão sempre conectados de tal forma que os aparelhos estejam
ligados em paralelo. Cada dispositivo opera independente dos outros, de
modo que se um é desligado, os outros permanecem ligados. Além disso,
neste tipo de conexão, todos os dispositivos operam na mesma tensão, como
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mostra a Figura 4.26 (SERWAY; JEWETTT, 2011).
Figura 4.26 | Associação em paralelo de resistores

Fonte: Serway e Jewettt (2011, p. 140).

Quando temos associações em série e em paralelo em um mesmo circuito,
dizemos que temos uma associação mista.

Exemplificando

Nos circuitos elétricos é muito comum a associação de resistores. Isso é feito
quando se deseja obter valor de resistência equivalente maior ou menor do
que aqueles que são fornecidos como padrões de mercado. Os resistores
podem ser associados de três maneiras: em série, em paralelo ou mista.
Considere a associação de resistores representada na Figura 4.27 a seguir:
Figura 4.27 | Circuito com associação de resistores

Fonte: elaborada pela autora.

Sendo R = 10 W e V = 110 V e os fios de ligação ideais, calcule: (a) A intensidade da corrente elétrica em cada resistor; (b) A resistência equivalente
do circuito; (c) A intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador.
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Solução:
Analisando o circuito e identificando os nós A e B, como mostra a Figura
4.28 (a), podemos perceber que os resistores estão ligados em paralelo
e, dessa forma, o circuito pode ser representado como mostra a Figura
4.27 (b), ou seja, todos os resistores estão submetidos à mesma diferença
de potencial VAB = V .
Figura 4.28 | Análise do circuito

(a)

(b)

Fonte: elaborada pela autora.

(a) Como todos os resistores estão sob a mesma diferença de potencial
(VAB = U = 110 V ) e possuem a mesma resistência (R), concluímos que
todos eles são percorridos pela corrente elétrica de mesma intensidade
igual a:
U 110
= 11 A .
i= =
R 10
(b) A resistência equivalente dessa associação em paralelo é:
1
1 1 1 1
R
10
= + + + Þ Req = Þ Req = = 2,5 W .
4
4
Req R R R R
U
110
=
= 44 A .
(c) Logo, a corrente que passa pelo gerador é: i =
Req 2,5

Para fazer a análise matemática de circuitos elétricos, além de conhecer
as expressões mencionadas anteriormente, é preciso conhecer também as leis
de Kirchhoff, como mostra o quadro 4.2 a seguir:
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Quadro 4.2 | Leis de Kirchhoff

Definições
importantes

Nó: é um ponto onde três (ou mais) condutores são ligados.
Ramo: é o caminho contínuo entre dois nós, sendo que, ao longo do
ramo, a corrente elétrica é a mesma.
Malha: é qualquer conjunto de elementos do circuito constituindo um
percurso fechado.

Primeira lei de
Kirchhoff

A soma das intensidades
das correntes que chegam
a um nó é igual à soma das
intensidades das correntes
que dele saem.

Segunda lei de
Kirchhoff (lei
das malhas)

Percorrendo uma malha
num certo sentido, partindo
e chegando ao mesmo
ponto, a soma algébrica das
tensões é nula.

Fonte: elaborada pela autora.

Pesquise mais

Aprofunde seu conhecimento sobre associação de resistores e as leis
de Kirchhoff. Acesse sua biblioteca virtual, com seu login e senha. Veja
o exemplo resolvido 6.4 no capitulo 6, página 142, e faça uma leitura
atenta do item 6.3, no capitulo 6, página 145, do livro: SERWAY, Raymond
́
A.; JEWETT, John W. Jr. Fisica
para cientistas e engenheiros, volume 3:
eletricidade e magnetismo. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

A corrente elétrica pode ser contínua (DC) – quando os elétrons se
movimentam em um único sentido – ou alternada (AC) – quando os
elétrons alternam frequentemente de sentido. A diferença, na prática, entre
esses tipos de corrente está na capacidade de transmitir energia para longas
distâncias. Na corrente alternada (a que sai das usinas e chega até as nossas
residências) é possível aplicar uma voltagem mais alta e, quanto maior a
voltagem, mais longe a energia chega sem perder força no trajeto. Em contrapartida, na corrente contínua (gerada por pilhas ou baterias) o desperdício
seria muito grande.
Agora que já compreendemos os circuitos e a corrente elétrica, vamos
entender como realizar as medições e, assim, fechar nossa seção e nosso livro.
Existe um instrumento chamado amperímetro, que é utilizado para fazer
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a medida da intensidade no fluxo da corrente elétrica que passa através da
sessão transversal de um condutor. Fazendo uma ligação em série do amperímetro é possível medir a corrente que passa por ponto do circuito. Dessa
forma o amperímetro se comporta como se fosse um resistor de baixa resistência elétrica, possibilitando a medição com precisão.
Os voltímetros são aparelhos que realizam medições de tensão elétrica
em um circuito e se comportam no circuito como se fossem uma resistência
muito elevada ligada em paralelo.
Existe ainda o instrumento chamado de ohmímetro, que mede a resistência elétrica. O modelo original de um ohmímetro é composto de uma
pequena bateria que gera uma pequena corrente que, ao ser medida, indica a
resistência do resistor.
O multímetro é o instrumento mais utilizado em bancadas de trabalho,
laboratórios, pesquisas ou serviços de campo para medir e avaliar grandezas
elétricas, pois ele incorpora as funções do voltímetro, amperímetro,
ohmímetro, capacímetro, frequencímetro, dentre outros, em um único
aparelho. Existem diversos modelos, com variedade nas funções, nas precisões e no modelo de leitura (digital e analógico).

Sem medo de errar
Muito bom! Você adquiriu bastante conhecimento sobre os eletricidade, dispositivos e circuitos elétricos. Agora chegou o momento de testar
seu aprendizado. Para isso, vamos resgatar o desafio da gincana educativa
sobre “Princípios de Eletricidade”. Na última etapa da gincana você desafia
seus alunos a avaliar o esquema da instalação elétrica de alguns aparelhos
em uma residência (como mostrado na Figura 4.22) e responder às seguintes
questões: (a) Qual o tipo de associação desses aparelhos?; (b) Quais equipamentos podem ser ligados simultaneamente sem “queimar o fusível”?; (c)
Para que seja possível ligar todos os aparelhos simultaneamente, qual deve
ser o valor da corrente suportada pelo fusível e qual o valor da resistência
equivalente nessa situação?
Solução:
(a) Analisando o circuito e identificando os nós (A e B) podemos perceber
que os aparelhos estão ligados em paralelo, sendo todos submetidos à mesma
diferença de potencial U = VAB = 110 V , como mostra a Figura 4.29.
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Figura 4.29 | Análise do tipo de associação usada no circuito elétrico residencial

Fonte: elaborada pela autora.

(b) Sabendo que todos os aparelhos estão sob a mesma tensão de 110 V,
vamos analisar a corrente elétrica que passa por cada equipamento:
Ferro elétrico: i =

P 1500
=
» 13,64 A
U
110

Geladeira: i =

P 400
=
» 3,64 A
U 110

Chuveiro: i =

P 3000
=
» 27,27 A
U
110

Televisão: i =

P 150
=
» 1,36 A
U 110

Visto que o fusível é de 35 A, então podemos concluir que se o chuveiro
for ligado precisamos garantir que o ferro esteja desligado e vice-versa.
Estando o chuveiro desligado, os demais equipamentos podem ser ligados
simultaneamente.
(c) Primeiramente, vamos calcular a resistência de cada aparelho. Para
isso, podemos usar a lei de Ohm: U = R × i Þ R =
110
» 8,06 W
13,64
110
Geladeira: Rgeladeira =
» 30,22 W
3,64
110
Chuveiro: Rchuveiro =
» 4,03 W
27,27
110
Televisão: Rtelevisão =
» 80,88 W
1,36

Ferro elétrico: R ferro =

U
i

U2

Poderíamos também usar as relações P = R × i 2 ou P =
para obter as
resistências acima. Os resultados devem ser bem próximos. R
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Considerando todos os aparelhos ligados simultaneamente e lembrando
que temos uma associação em paralelo, a resistência equivalente é:
1
1
1
1
1
.
=
+
+
+
Req R ferro Rgeladeira Rchuveiro Rtelevisão
Ou seja: 1 = 1 + 1 + 1 + 1 Þ Req » 2,39 W .
Req 8,06 30,22 4,03 80,88

Logo, a intensidade total da corrente nessa situação é:

i=

U
110
=
» 46 A .
Req 2,39

Dessa forma, para que seja possível ligar todos os aparelhos simultaneamente
e proteger o circuito de possíveis correntes extremas que podem ser perigosas,
e após verificação de que as instalações suportam a corrente elétrica total
dos quatro equipamentos, poderia ser usado um fusível que suportasse, no
mínimo, uma intensidade de corrente elétrica, levando em consideração o
valor que obtivemos acima.
Sensacional! Os estudantes ficaram extasiados com a atividade e
orgulhosos por terem conseguido solucionar as situações desafiadoras! Foi
um ótimo trabalho e a direção da escola elogiou e premiou sua iniciativa.
Parabéns pelo sucesso!

Avançando na prática

Banca de questões para simulado
Descrição da situação-problema
A escola em que você leciona realiza simulados para ajudar na preparação dos alunos para o vestibular. Você precisa preparar uma questão, com a
resolução comentada, para o banco de questões da escola sobre a lei de Ohm.
Então você pensa no seguinte: em uma empresa fabricante de eletrodomésticos, os produtos acabados são submetidos a testes para garantia da qualidade, antes de serem distribuídos aos consumidores. Os chuveiros elétricos,
que possuem resistência elétrica, são submetidos a testes nos quais diferentes
intensidades de tensão e corrente elétrica são aplicadas de modo a construir
a curva característica do resistor. Na Figura 4.30 está representada a relação
gráfica entre a diferença de potencial elétrico (U) e a intensidade de corrente
elétrica (i) para um chuveiro submetido ao teste de qualidade.
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Figura 4.30 | Relação entre U e i para o chuveiro testado

Fonte: elaborada pela autora.

Analise as afirmações a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).
I.

O resistor do chuveiro é ôhmico.

II. No gráfico, a variável X equivale a 1,2 A.
III. No gráfico, a variável Y equivale a 46 V.
IV. A resistência elétrica do chuveiro é de 10 W .
Quais dessas afirmações são verdadeiras e quais são falsas?
Resolução da situação-problema
O resistor é ôhmico, pois a curva característica é uma reta. Logo, a
afirmação I é verdadeira.
Assim, temos:
12 20
=
Þ X = 1,2 A  Afirmação II é verdadeira.
X 2,0

De maneira similar:

Y
20
=
Þ Y = 36 V  Afirmação III é falsa.
3,6 2,0

Para calcular a resistência podemos pegar qualquer ponto da curva:
R=

U 12 20
36
=
=
=
= 10 W  Afirmação IV é verdadeira.
i 1,2 2,0 3,6

Faça valer a pena

1. Considere a frase abaixo:

Um chuveiro elétrico possui resistência elétrica (ôhmica) de 11 W . Quando submetido a uma tensão elétrica de 220 V, a intensidade de corrente que o atravessa é igual
a _____ A e sua potência elétrica é de _______ kW. Se o mesmo chuveiro for ligado
na tensão de 110 V, a intensidade de corrente que o atravessará será de _____ A e a
potência será de _____ kW.
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Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase acima.
a) 20; 4.400; 10 e 1.100.
b) 20; 4,4; 10 e 1,1.
c) 10; 4,4; 20 e 1,1.
d) 10; 11; 0,09 e 10.
e) 20; 10; 4,4 e 1,1.

2.

A associação de resistores mostrada a seguir é submetida a uma diferença de
potencial de 20 V.
Podemos afirmar que a resistência equivalente do circuito e as intensidades das
correntes elétricas i1 , i1 e i3 são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Req = 200 W
Req = 300 W
Req = 200 W
Req = 100 W
Req = 200 W

e i1 = 0,08 A , i2 = 0,02 A e i3 = 0,10 A .
e i1 = 0,08 A , i2 = 0,02 A e i3 = 0,10 A .
e i1 = 0,08 A , i2 = 0,10 A e i3 = 0,02 A .
e i1 = 0,02 A , i2 = 0,08 A e i3 = 0,10 A .
e i1 = 0,10 A , i2 = 0,08 A e i3 = 0,02 A .

3. Considere o circuito conforme mostrado no esquema a seguir.
Figura 4.33 | Esquema de um circuito elétrico

Fonte: elaborada pela autora.

Analise as afirmações abaixo:
I. As intensidades de corrente são: i1 = 1,0 A e i2 = i3 = 0,5 A .
II. As tensões são: U AB = U BC = 100 V e U BD = 250 V .
III. A tensão total do circuito é U = 350 V .
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São verdadeiras as afirmações:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
Todas estão corretas.
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magnetismo, óptica. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

