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Apresentação 

Os textos aqui compilados fazem parte do curso de extensão Físico para 
Secundaristas oferecido pelo Instituto de Física da UFRGS através da Pró-Reitoria 
de Extensão (PRORi:XT) a alunos da escola secundária . Este curso é ministrado 
por estudantes da Licenciatura em Física como parte da disciplina Unidades 
de Conteúdos poro a Escola de li Grau e/ou I Grau (FIS13 1), do elenco de 
"disciplinas integradoras· da grade curricular obrigatória dessa Licenciatura. 
Propicio-se, pois, por um lado. a aproximação entre licenciandos e alunos de 
29 Grau durante o treinamento profissional daqueles e o conseqüente contato 
da Universidade com a realidade escolar. Por outro iodo. estimula-se o interesse 
dos secundaristas pela Física. 

O curso Físico para Secundaristas vem sendo oferecido ininterruptamente 
desde 1965 e. no primeiro semestre de 1993. passou por uma reformulação 
significativa. Na nova versão do curso foram mantidos a ênfase experimental 
e o farto uso dos recursos d idáticos disponíveis (equipamentos e audiovisuais) 
mas toram levados em consideração, no programação das aulas, resultados de 
pesquisas em ensino de Física relacionados às concepções que os a lunos trazem 
paro as aulas e que freqüentemente estão em desacordo com a conceituação 
científica. 

Na composição dos textos foram incorporadas contribuições de livros e pro
jetos recentes (locais e de outros centros) mos também foram aproveitados livros 
e projetos antigos. 

Na disciplina FIS 131 os licenciandos participam de dois encontros semanais 
de três horas. No primeiro, é feito o planejamento da aula para os secundaristas; 
no segundo essa aula é ministrada. Os textos aqui apresentados foram discu
tidos com os licenciandos e contêm sugestões dadas por eles. Na execução 
das aulas para os secundaristas estão previstas demonstrações e exposições 
no quadro-negro mas a estratégia bósica consiste no trabalho em pequenos 
grupos cujo acompanhamento é feito por aqueles licenciandos escalados para 
ministró-las. O professor responsável poJ' FIS 131 também participa dessa ativida
de dando apoio e orientação aos licenciandos. A partir da avaliação contínuo 
das aulas. busca-se o aperfeiçoamento do curso. 

Acreditamos que este material, embora inicialmente se destine à formação 
de professores de Física para o ensino médio, também seja útil para os profes
sores em exercício na rede escolar, tendo em vista a diversidade de sugestões 
e as inovações nele contidas. 

Os Autores 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

l 9 AULA: MOVIMENTO RETILÍNEO 

Movimento Retilíneo Uniforme 

Demonstraçõo: Movimento de dois carrinhos sobre dois trilhos de ar. 

SJlQfil G-1. G-3, G-4. G-5. G-6. G-7 e G-8. 

Atividades: 

1. Registro de movimento em fitas de papel usando campaínhas. 
-

Quando você puxa a fita. a campainha registra sobre elo um movimento 
retilíneo representado por uma seqüênc ia de pontos. O inteNalo de tempo 
entre dois pontos consecutivos é 1 tíc. 

Localize sobre a fita um segmento Sem que o movimento tenha se dado com 
velocidade constante. Qual foi a velocidade nesse trecho (em cm/tic)? 

Compare a velocidade com que você puxou a fita com as velocidades 
registradas por outros grupos. 

Quantos lnteNolos de tempo (fies) você conta no segmento escolhido inici
a lmente? 

Calcule o comprimento do segmento S usando x = vt. Confira o resultado 
medindo S d iretamente no fita usando uma régua. 

2. Velocidade constante de uma esfera de p l6stlco que cal dentro de uma 
proveta cheia de óleo. 

ObseNe e descreva o movimento do esfera dentro do óleo. 

Meça a d istõncia yde queda do esfera no ó leo e o tempo tdispendido paro 
percorrê-lo. Calcule a veloddade em cm/s. 

Represente essa velocidade em um grófico v(cm) contra t(s). supondo que 
elo é constante desde o começo do movimento. 



3. Movimento retilíneo uniforme de um volante sobre um trilho de alumínio. 

rompa l ponto de largada 

de -..... ~O 30cm 60cm 
lançament~o:....i~ ..... .-..-tf"=-~~;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;::;:::;=:======::iL 

90cm 120cm lSO:::m 

l calço trilho 1 

Figura l: Montagem do trilho e da rompo para MRU. 

Nota: para efetuar medidas coere'ilter.;, é neces56rio que o volante ingresse 
no trilho sempre com a mesmo velocidade. A rompo de lançamento é uti
lizado poro essa finalidade . O calço (improvisado) seNe para compensar o 
atrito e manter velocidade constante. ·r aremos ve!ocidode constante quando 
o volante percorrer o primeiro e o úliirno segmento de 30 cm em tempos iguais. 

Figura 2: Corte transverso! do trilho e do volante. 

(Atividade demonstrativo conduzido pelo professor. Os dados são coletados 
com auxílio de alunos e anotados no quadro negro.) 

Dados: 

X(Cm) l1 t2 --i-~ t3 l(s) 
o- --o--
30 
60 
90 

1 
120 
150 __J 

Tabela 1 

2 



Construa um grófico x(cm) contra t(s) sobre uma folha de papel milimetrado. 

Calcule o velocidade do volante o partir do gróflco. 

Compare o movimento descrito pe!o volante com o da esfera no óleo da 
atividade anterior. 

Movimento Retiríneo Uniformemente Acelerado 1 

Figura 3: Montagem dos trilhos paro MRUA. 

A figura 3 represento a situação em que o volante que se translada sobre um 
trilho Inclinado. ObseNe e descrevo o movimento do volante. 

1. lnlc lalmente a Inclinação do trilho é acertada de modo que o volante per
corra 160 cm em 20 s (deixe de lado, por ora, o trilho menor). 

Vejo. a seguir. quanto tempo o volante leva para percorrer QO cm. AO cm e 
10 cm. Faça três medidos de tempo para cada percurso. 

Complete a tabelo 2 com exceçôo do última coluna (arredondando o valor 
médio dos tempos medidos para o inteílro mais próximo). 

x(cm) l 1 t2 t3 t(s) v(m/s) v;n11.(m/s) , 
o o o o ; 

10 
40 1 

QO i 
1 

160 20 i -
Tabela2 

1Retlrado do manual: Axt. R. e Brückmonn, M. E. Um Laboratório de Físico paro Ensino Médio. 
Textos de Apolo ao Professor de Fislco. Porto Alegre. IF-UFRGS. n. 4, 1993. 
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A organlzaçõo dos dados no tabelo 2 pressupõe. entre uma dado distância 
percorrida e o tempo correspondente para percorrê-lo. uma relação do tipo 
:r • kt2 onde k é uma constante de proporcionalidade. Os valores encontrados 
para tconfirmam, oproxlmodomente. essa hipótese? 

Voltando ó atividade do esfera que cai dentro da proveta cheio de óleo. 
compare o movimento do volante sobre o trilho Inclinado com o movimento 
que o esfera teria se elo cafsse dentro de uma proveta vazio (no ar). 

Quando a velocidade varia. ou seja. quando ela não se mantém constante 
com o passar do tempo, podemos analisar o quanto ela varia em um inteNalo 
de tempo; isto é. podemos determinar a variação da velocidade. Essa taxo de 
variação da velocidade em uma unidade de tempo chama-se aceleração: 

tJ..v 
a•-

tJ..t 

Calcule a aceleração do votante a partir dos dados da tabela. Essa aceleração 
foi constante? 

Explique, agora, com suas palavras, a denominação que demos aos dois 
movimentos que estamos estudando. 

2. Agora você vai determinar a velocidade Instantânea do volante no fim de 
cada um desses trechos, Isto é, no Rm de 10 cm, 40 cm, 90 cm e 160 cm 
percorridos pelo-volante em movimentos sucessivos e a partir do repouso. 

Como se foz isto? 

Primeiro você solta o volante da posição 10 cm sobre o trilho inclinado. Ao 
sair deste trilho ele possa a deslocar-se sobre outro - mais curto - em posição 
horizontal. 

Sobre este trilho horizontal o volante se desloca com velocidade constante. 
Mas esta velocidade é a velocidade instontônea final do trecho percorrido 
sobre o trilho inclinado. Logo, obter a velocidade constante no trecho horizontal 
equivale a determinar a velocidade final (instantõnea) do percurso de 10 cm 
sobre o trilho inclinado. 

O mesmo raciocínio se aplico ós demais posições de largado. 

Como se calculo o velocidade lnstontôneo (vin.1.)? 

De formo indireto. pois, na verdade, determina-se o velocidade constante 
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sobre o trecho horizontal. Esta. como já foi visto. é igual à v;"''· procurada. Então 
basta medir um t::.x nesse trecho (adotar t::.x • 10 cm para as posições de largada 
10 cm e 40 cm e t::.x 10 20 cm para as posições de largado 90 cm e 160 cm). É 
preciso medir. também. o tempo t::.t paro percorrer esse trecho no horizontal. 

t::.x - trecho horizontal 
t::.t - tempo para percorrê-lo 

6.x 
Vin.ot. "'V"" 6.t 

Complete o último coluna da tabelo 2 com os dados assim obtidos. 

Faça ainda um gráfico velocidade contra tempo e determine a aceleração 
do volante lembrando que a • !~. 

Descreva agora. com suas palavras. o movimento do volante sobre cada 
um dos trilhos. 

Um pouco de história sobre o movimento retilíneo 
uniformemente acelerad<>2 

O procedimento que adotamos na parte do movimento uniformemente a
celerado pode ser comparado com o procedimento atribuído o Galileu no livro 
"Projeto Física· Conceitos de Movimento; texto e manual de experiências e 
atividades· (HaNard Project Physics). 

Nos seus estudos sobre o movimento. Galileu Galilei (1564-1642) concluiu que 
o queda dos corpos é um movimento acelerado. Por achar que a natureza 
sempre se manifesta na forma mais simples. ele supôs que essa aceleração (no 
caso. o aceleração da gravidade) era constante. ou seja. v .. gt. Entretanto. ele 
nõo tinha como comprovar essa suposição diretamente através do experiência. 
pois Isso exigiria medidas de velocldades instontôneas que não eram possíveis 
na suo época. 

Além disso. o queda livre se dó de uma forma muito rópida, o que dificulta 
medidas mais precisos de tempo. Galileu valeu-se, então, do plano inclinado 

2Texto produzido a partir da apostilo ·F0<ço e Movimento: de Tholes a Galileu· de Luíz O. Q. 
Peduzzl em 1992. no IF-UFSC. e do texto do aluno José Henrique R. dos Santos elaborado paro o 
disciplina FIS 134 em 1991. no IF-UffiGS. 
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para reduzir a rapidez desta descida. A hipótese que ele fez foi o de que mesmo 
que a oceleroção fosse menor. ela cinda seria constante. 

Supondo v .. at, sendo a uma oceleraçõo constante, ele concluiu que a 
distôncia percorrida por um móvel que porte do repouso deveria ser proporci
onal ao quadrado do tempo necessório paro percorrê-la (d ex t2). Ocorreu-lhe. 
entóo. transferir o problema de medir velocidades lnstantôneas para o de medir 
distâncias e tempos. mais fáceis de realizar. 

Portanto. restava a Galileu mostrar, através do experiência. a validade do 
reloçôo d oc t2 para o movimento de um corpo sobre um plano inclinado poro. o 
partir deste resultado. Inferir como correto o sua hipótese inicial de que a queda 
dos corpos é um movimento uniformemente acelerado. 

Comparação entre o procedimento de Galileu e o nosso . 

Galileu, em vez de um trilho de alumínio e de um volante como utilizamos. 
tomou ·uma tábua de madeiro, com cerco de 12 cúbltos3 de comprimento, 
meio cúbito de largura e três dedos de espessura: no sua face cortou-se um 
canal com pouco mais de um dedo de altura: feito o entalhe tôo rectilíneo 
quanto é possível, liso e polido, e tendo-se revestido o mesmo com pergaminho. 
também tôo suave e polido quanto possfvet. fez-se rolar ao longo dele uma 
esfera pesada de bronze. perfeitamente redonda e de superfície suave·. 

Para a mediçôo do tempo. em vez de um cronômetro ou de um relógio de 
pulso. utilizou ·um grande reservatório de ôgua, colocado numa posiçóo eleva
da: no fundo deste reservatório estava soldado um tubo de pequeno diâmetro 
que fornecia um fino jato de óguo, que recolhemos numa pequena taça du
rante o tempo de cada descida, fosse para todo o comprimento do canal. 
fosse para qualquer fração dele: o ógua assim recolhida era pesado numa 
balança multo preciso: os diferenças e os quocientes destes pesos davam-nos 
as diferenças e os quocientes dos intervalos de tempo, e isto com uma precisão 
tal que, embora a operação fosse repetido muitas e muitos vezes, não houve 
qualquer discrepôncla aprecióvef nos resultados". 

O procedimento do experiência também foi similar: ·colocado o conjunto 
numa posição lncllnado, elevando-se uma dos extremidades cerco de um ou 
dois cúbitos em retoçôo à outra, fizemos rotor a bola, como dizia, ao longo do 
canal, anotando, da maneira como vamos descrever. o tempo necessórlo para 
o descida. A experiência foi repetido vórios e vôrios vezes. de modo a medir o 
tempo com uma precisão tal que o diferença entre os valores correspondentes 
a duas experiências nunca excedesse um décimo do batimento do pulso. Tendo 
reoflzado esta operaçôo e tendo-nos assegurado do suo fiabilidade. fizemos 

3 Esses 12 cúbitos correspondem aproximadamente ao comprimento de uma tábua de 5,40 m. 
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rolar a esfera apenas um quarto do comprimento do canal: e tendo medido o 
tempo de descida, verificamos que era exactomente metade do primeiro. A 
experiência foi entôo repetida para outras distôncias, comparando o tempo de 
descida total com o de metade da descida, ou com o de dois terços, ou com 
o de tr~s terços ou, na verdade, com o de qualquer outra frocçôo •. 

Por fim, enquanto a hipótese que verificamos experimentalmente foi a de 
que a distóncia percorrida é proporcional ao quadrado do tempo gasto para 
percorrê-la: 

conclusão à qual Galileu chegou foi que ·em tais experiências, repetidas uma 
centena de vezes. verificamos sempre que os espaços percorridos estavam em 
retaçóo uns com os outros tal como os quadrados dos tempos. e isto foi verdade 
para todos os inclinações do .. . canal ao longo do qual fizemos rolar a esfera . 

7 





FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

29 AULA: SUPERPOSIÇÃO DE MOVIMENTOS· 

Parte A 

Considere um barco que pode atingir uma velocidade v1 = 4 m/ s nas águas 
paradas de um rio. 

Suponhamos. agora. que ele se desloque com essa velocidade no rio cuja 
ógua flui com uma velocidade de 3 m/ s (110 ::e 3 m/s) com relação à margem. 

Note que o barco pode andar a 4 m/s com relação à água, isto é, relativa
mente a alguém que se deixo arrastar pela correnteza. 

Queremos saber qual é a velocidade do barco com relação à margem. 

A resposta a essa questão vai depender da direção com que o barco nave
ga, ou seja, da relação que existe entre vi e võ. 

Vamos examinar quatro casos diferentes (supondo não haver resistênc:c do 
ar): 

1) O barco desloca-se rio abaixo, acompanhando a correnteza. 

Neste caso. vi e võ apontam na mesma di
reção e têm o mesmo sentido. Um bairco sem 
propulsão própria se deslocaria 3 m em 1 s. ar
rostado pelo correnteza. Entretanto. o barco 
anda 4 m em 1 s com relação à ógua por seus 
próprios meios. Por isso, com relação à margem, 
ele andará 7 m em 1 s, isto é , com uma veloci
dade de 7 m/s. 

Na figura 1 vemos que os vetores vi e võ simples
mente se somam, resultando o vetor v: 

v • vi+ võ. 

...... 'a,~·.... . . ... ·.· .. · ... _-. ~ "" -

vo 

vi 

: _(40--
ifo "' e fcvcr co 

cor.en:ezc 

_ _,,,, c-·==:11 c~nrrc ~ ~ :t"-· ..... - 1 cc:ren:ezo 
ií 1i0 

WWti'Xtt St".*6i'd* ... tô;d zrs~ 

Figuro 1 

*Texto bóslco: Dorn-Bader. Physík(Oberstute MS). Hannover, Schroedel, 1975. 
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Como a direçõo e o sentido são os mesmos, podemos simplesmente escrever 
V'"VJ ... VO· 

2) O barco anda contra a correnteza. 

Nesse caso, as direções dos vetores sõo novamente iguais, mas os sentidos 
são opostos. 

Para cada 4 m que o barco sobe. ele é arrostado 3 m rio abaixo. Então. 
com relação à margem, ele se desloco apenas l m em 1 s. ou seja. com uma 
velocidade de l m/s. 

v • vi + võ =? v • vi - vo = 4 m/s - 3 m/s = 1 m/s 

3) O barco atravessa a correnteza, a linhando-se na direção 118 sobre um rio 
cuja largura é de 200 m (figura 2). 

Se o rio não tivesse correnteza, o barco che.
goria o B opôs t = 50 s (aplicamos A1J =v1.t). 
Contudo. como o movimento devido à propul
são próprio do barco ocorre independentemen
te do movimento do água. mesmo havendo 
correnteza. o barco atravessoró o rio em 50 s. 

Entretanto. nesse mesmo inteNalo de tem
po. ele também seró arrastado rio abaixo por 
uma dlstôncia 7JéJ = 3 r;-.50 s = 150 m. Portanto, e- Figura 2 
te nôo atinglr6 o ponto B do margem oposta, 
mos sim o ponto e. 

Isto significa que quando o barco se alinho no direção A.ã. ele se desloca, 
de foto. na d lreçôo AC. 

De acordo com o teorema de Pitógoros: 

A(; • .j AB2 + BC2 = 250 m. 

Portanto. o velocidade da embarcação com relação à margem seró 

AV 250m 
11 • - • -- ª Sm/s. 

t 50s 
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4) Agora o barco deverá atingir B apesar da correnteza (figura 3). 

Neste caso, ele deve alinhar·se porclalmente 
contra o correnteza. Se ele se orientar de tol 
modo que a velocidade resultante v tenho o 
direçôo 'AJ1, teremos 

/v2 + vo2 "' vi 

ou 

Fígura 3 

Poro o travessia, o barco leva um tempo t = "'.,8 • 2~,:j. • 75, 6 s. Portanto um 
tempo maior do que os 50 s do exemplo anterior. 

Assim sendo, uma pessoa que queira atravessar a nodo um rio no menor tempo 
possível deve manter-se alinhado perpendicularmente às margens e deixar-se 
arrastar pela correnteza. 

Note que em todos os exemplos os movimentos, o do correnteza e o do 
barco, se proce"am Independentemente um do outro (prlncfplo do Indepen
dência dos movimentos). A superposlçôo dos movimentos se dó de modo o 
cada um deles ocorrer Independentemente do outro. 

Parte B 

Nos exemplos anteriores. o movimento resultante da superposição de dois 
movimentos foi sempre em linha reto. Varemos, agora, um coso no qual hó su
perposição de dois movimentos em que o movimento resultante descreve uma 
curva. 

O dispositivo do figuro 4 serve poro disparar, com auxmo de uma mola. uma 
esfera 1 na dlreçõo horizontal. Ao mesmo tempo, uma esfera li inicia um mo
vimento de quedo livre a partir do repouso. Observe os vetores (2) e (3). O 
número (l) Indica o trajetória resultante da esfera 1. A partir do instante em que 
sôo largadas, apenas o forço peso de cada esfera é exercido sobre elas. 

A figura 5 é uma foto estrobosc6plca desses movimentos. Observe a foto e 
descreva. com o m6xlmo de detalhes que você posso extrair dela, como é o 
movimento de cada esfera. 

11 



~ (3) 

Agura 4 Figura 5 
Note que se um obseNador se deslocasse com velocidade tjj juntamente 

com a esfera 1. ele veria esta esfera descrever um movimento igual ao que 
aparece na foto para a esfera li. No sistema de referência associado a este 
obseNador. o esfera 1 estó desprovida de velocidade horizontal e. portanto. 
descreve simplesmente um movimento de quedo livre. 

No verdade. Isto também acontece conosco quando obseNamos um corpo 
em queda livre nesta sala. pois nos movemos.juntamente com o corpo que cal. 
com uma velocidade de 300 m/s para o leste! 

Anólise quantitativo: Suponhamos que a esfera 1 do figuro 4 tenha sido dispara
do horizontalmente com uma velocidade de 10 m/s. 

Na direção horizontal não é exercido nenhu o 
ma força sobre ela (desprezando o atrito com o 5 m 
ar). Portanto. num local desprovido de gravida-
de. ela se deslocaria de acordo com a equaçõo 
x• l 07.t e ocuparia. ao cabo de cada um dos três 
primeiros segundos. as posições 10 m. 20 me 30 20m 
m, respectivamente. Veja no figuro 6 o separaçõo 
Igual das Unhas verticais. 

No vertical (eixo y) o que se obseNa é que os duas 
esferas caem segundo o lei y = ~gt2 . Considerondo-
se g• 10m/s2• elas coem 5 m,20 me 45 m. respec- 4sm 
tivamente ao cabo de cada um dos três primeiros 'I 
segundos. 

12 

lOm 20m 30m x 

Pi, 

2sl\., 
;;•;.t LJ 

3s PJ 

Figura ó 



Assim, as coordenadas xiy1,x2y2 e x3Ya dão, respectivamente, as posições 
P1, Pi e P3 da esfera 1. 

Observe que o vetor velocidade v é tangente à curvo em cada um des
ses pontos (e, evidentemente, em qualquer outro). Este vetor sempre mostra a 
direção que o movimento do corpo tomaria coso fosse possfvel suprimir repen
tinamente a aceleraçõo da gravidade. 

Calcule o módulo de v11 em P1,P2 e P3 e a velocidade v (em módulo) em 
cada um desses pontos. 

Pergunta: Supondo que o esfera 1 posso cair por um longo tempo, 
poderio v chegar o apontar no direçóo vertical? 

A Trajetória 

O tempo de deslocamento do esfera 1 pode ser obtido da relaçóo 

Então. como y., ~gt2 , temos 

t = ~. 
"'O 

a equaçôo de uma parábola, exatamente a forma da trajetória. 

Exercício 1: 

Vejo a figura 7. Quando a esfera 1 passa por A, elo abre o circuito do 
eletroímã. que solta o esfera li nesse Instante. As esferas colidem no ponto P. 

Exercício 2: 

A figuro 8 represento um disparo inclinado. Como você pode constatar. 
também aqui as esferas se encontram. 

Este problema é semelhante ao assim chamado problema do caçador e 
do macaco (loop M-09). Um moleque oponto precisamente seu estilingue 
no macaco para atlngf-lo com uma pedrinha. No mesmo instante em que o 
·projétll• é disparado. o macaco se solta. Assim mesmo ele é atingido pela 
pedrinho. 
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Eletroímô Eletrormo 

At A> 
.-r.J~----1-,--r 

scm
1 o, 1 
120cm 

....------S'Po 

/\1 / 

/11 .,,,.'1 
li 

1 145cm 

-1'5 cm' 
j20cm 
1 45cm 

t 
r p 

Figura 7 Figuro 8 

Analise as figuras 7 e 8 e responda: O que aconteceria caso não existisse 
gravidade? O que acontece quando existe gravidade? Como se explicam 
esses resultados? 

Relacione os resultados dos experimentos dos figuras 7 e 8 com o princípio 
do independência dos movimentos. 

Exercício 3: 
5m 

y 50m/s 

Figura 9 

Sendo 

temos que 

80m 

A figuro 9 represento o lançamento de um 
projétil com velocidade u0 =28m/s. formando 
um õngulo c.p com o horizontal. 

Justifique (quantitativamente) por que ele não 
ocupa os posições A1 ... A4 e sim os posições in
dicados pelo trajetória. 

Alcance máximo: O tempo total de desloca
mento é o dobro do tempo t que o projétil leva 
para atingir o ponto mais oito. 

vosenrp t:o--
9 1 

2 
2vosencp 

t = . 
9 
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Na horizontal. o projétil anda com velocidade v0cosrp. Logo o alcance AoB11=A 
é dado por 

ou. usando uma conhecida fórmula trigonométrica. 

2 
A = .!D:.sen2•n g ... 

Com base nesta último fórmula, explique para qual ângulo !() o alcance é 
máximo, sempre poro uma mesmo velocidade va. 

Outros Exercícios sobre Movimento de Projéteis 

A figura 1 O apresento um esquema de uma fotografia de múltiplo exposição 
de duas bolinhas. uma projetado horizontalmente no mesmo instante em que o 
outro começa a cair. O intervalo de tempo entre os instantâneos foi de 1 /30 s. 

1 - Slide G-16 - Movimento do bolinha 1. 

Este slide mostra um movimento de que
da livre semelhante ao da bolinha 1 na fi
guro 10. Por comodidade. vamos anali
sar o movimento representado no figura. 

1) Determine os posições do centro do bo
linho em 5 instantes consecutivos a contar 
do posiçõo y"' 20 cm. 

Calcule as velocidades nos 4 intervalos com
preendidos nos 5 instantâneos escolhidos. 
Use o tabelo o seguir para registrar os do· 
dos. (Note que as bolinhos Jó possuem ve
locidade inicial em y•20cm e até mesmo 
em y:a 15cm.) 

15 

Y(cm) 8® 
20 o 

o 
30 o 

o 
40 o 

50 o 

(!) 
@ 

@ 

(!) 

@ 

bolinho l @ 

bollnho2 

• 
x(cm) 

Figuro 10 



t(s) y(cm) t::.y(cm) t::.t(s) If._(cmfs) Av(cm/s) a=l7(cm/S2) 
o - - - - -
1/30 - -
2/30 
3/30 
4/30 

labelo 

2) Verifique os acréscimos ocorridos na velocidade. 

3) A aceleração é aproximadamente constante? Se for.justifique. 

4) Se um controle mais minucioso do inteNalo de tempo revelasse que ele é de 
1/31 s. como Isto afetaria o resultado que você encontrou para o aceleroçóo? 
Indique outros fontes de erro na determinação dessa aceleração e compare o 
valor encontrado com o do aceleração da gravidade. 

li - Slide G-18 - Movimento das bolinhos 1 e 2. 

Este slíde mostra um movimento semelhante ao movimento das duas bolinhas 
na figuro 1 O. 

1) Compare os tempos de·queda das duas bolinhas. Compare. também. a 
distôncia vertical percorrida. (Use o figura.) 

2) Trace linhos verticais a partir do centro das posições do bolinha 2 até o eixo 
x. Meça os distâncias entre essas linhas. Que t ipo de movimento apresentam 
os duas bolinhos na horizontal? 

3) O movimento da bolinha 2 pode ser decomposto em dois movimentos. Quais 
as suas direções e qual o movimento em cada direção? 

Ili - Slide G-20 - Movimento de um projétil. 

Uma esfera de vidro é projetada com velocidade v0 e com um certo ângulo 
de elevaçóo. tendo sido fotografada a sua trajetória com uma câmara de 
múltipla exposição. Cada inteNalo de tempo é 1 /30 s. A figuro 11 representa 
um movimento semelhante. Use-a poro o que segue: 

l) Troce linhas verticais partindo das posições da bolinha até o eixo x. Meça os 
inteNalos. Que tipo de movimento se obseNo no sentido horizontal? Justifique. 

2) Troce linhos paralelas ao eixo x, passando pelos instantâneos da bolinha. 
Você veró que as Unhas traçadas unirôo de cada vez dois lnstantóneos. Você 
acha que a velocidade vertical da bolinha permanece constante durante o 
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trajeto? Como vario em BA e em /W? 

3) Em que pontos elo é maior? 

4) Em que ponto a velocidade é menor? Qual o seu módulo? 

y 

ºº 
A 

o 
o o o 

o 
o o o 

o 
o 

o o o 

li· Oc • 
" 

Figura 11 Figuro 12 

IV - LQn~Qm~ntQ horizQntQI 

A figuro 12 reproduz uma fotografia de múltipla exposição de uma bolinho 
lançado horizontalmente. 

1) Descrevo o movimento da bolinha. 

2) Desenhe pontilhando na figura os instantâneos que o câmara teria registrado 
se o mesa constinuasse para a direita e a bolinha tivesse rolado sobre ela. sem 
perder velocldode. oté que saísse da figura. 

3) Desenhe as posições que a bolinha teria assumido se caísse verticalmente de 
sua primeira posiçõo. sem velocidade horizontal. 

4) Na figura hó dez Instantâneos da bolo. Se o papel tivesse sido maior e a 
bolinha não tivesse atingido o chõo, teríamos visto um décimo-primeiro e um 
décimo-segundo instantâneos. Desenhe em sua folha (cloro que foro do figural) 
as posições desses dois instantâneos. 

5) Supondo que uma bolinha como essa tenha sido lançado de uma altura de 
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5 m, com uma velocidade de 10 m/s: 

a) Qual o tempo que ela levaria paro alcançar o solo? 

b) Qual seria o alcance no horizontal (x da figuro)? 

e) Considere. agora. uma velocidade de lançamento de 100 m/s. O tempo 
do queda. comparado com o do questõo a). seria maior. menor ou Igual? Sua 
resposta seria vólida para velocidades ainda maiores? Justifique. 

Nota: Utilize oo longo da aula os loops M-09. M-12. M-25. M-26 e M-27. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

3Ç,J AULA : LEIS DE NEWTON 

1. Teste sobre concepções espontâneas relativas a torça e movimento •. 

B 

As questões 1, 2 e 3 referem-se ao seguinte enunciado: 
: : e 

~Yf 
Um menino lanço verticalmente paro cima uma bolo. Os pontos 
A. B e C identificam algumas posições do bola após o lançamen-

A 
to (B é o ponto mais o ito da trajetória). É desprezível a forço de 
resistência do ar sobre a bola. 
As setas nos desenhos seguintes representam as forças exercidas 
sobre o bolo. 

1) No ponto A, quando a bola está subindo, qual dos desenhos melhor repre
senta a(s) força(s) exercída(s) sobre a bola? 

6 O) Ó b) 9 C) cb d) 4 e) 

Iguais 

2) No ponto B. quando a bola atinge o ponto mais alto da trajetória. qual dos 
desenhos melhor representa a(s) força(s) exercida(s) sobre a bolo? 

~a) 9 b) <p C) 9 d) O e) 
força 

iguais nulo 

3) No ponto C, quando o bola estó descendo, qual dos desenhos melhor repre
senta a(s) força(s) exercida(s) sobre o bola? 

o d) 
força 
nula 

ttf e) 

4) O esquema a seguir represento um corpo que foi abandonado em repouso 
sobre uma rompa com atrito constante (é desprezível a força resistiva do ar 
sobre o corpo). Ele passa a deslizar com velocidade cada vez maior conforme 
mostra a figura. Assim sendo, pode-se afirmar que a torça exercida sobre o 
corpo rompo abaixo: 

"Long, Moreira e Axt. Ciência e Culturo.v. 38, n. 12. p. 2050·2051. 1986. 

19 



o) é igual à forço de atrito; 
b) é maior do que o força de atrito e estó crescendo; 
e) é constante mos maior do que o forço de atrito. 

5) As figuras o seguir representam um satélite descrevendo movimento c ircular 
uniforme em torno da Terra. As setas representam as forças exercidas sobre o 
satélite. Qual das figuras melhor represento a(s) força(s) sobre o satélite? 

6) As figuras representam um menino que foz girar, em um plano vertical. uma 
pedro atada ao extremo de um fio. Se os setas representam as forças exercidas 
sobre o pedra. qual das figuras melhor represento o(s) força(s) sobre a pedro? 

b) e) 

As questões 7. 8 e 9 referem-se ao seguinte enunciado: 

O esquema represento um Indivíduo exercendo uma força horizontal sobre 
uma caixa. Existe atrito entre a caixa e a superfície horizontal. É desprezível o 
força de resistência do ar sobre o caixa. 

7) Inic ialmente o indivíduo exerce uma forço um pouco maior do que a torça 
de atrito. Portanto, o caixa se movimentará: 
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a) com velocidade que aumenta; 
b) com velocidade pequeno e constante; 
c) com velocidade grande e constante. 

8) A caixa estó sendo empurrado com uma forço bostante maior do que o 
força de atrito. Entôo o indivíduo diminui a força mas assim mesmo ela continua 
sendo um pouco maior do que o forço de atrito. Portanto, a velocidade da 
caixa: 

a) diminui; 
b) aumenta; 
c) permanece a mesma. 

9) A caixa estó sendo empurrada com uma força maior do que o de atrito. 
Entôo o indivíduo diminui a força até que ela se iguale à de atrito. Portanto a 
caixa: --

a) continuará se movimentando mas acabaró parando. 
b) parará em seguido; 
c) continuará se movimentando com velocidade constante. 

As questões l O. l l e 12 referem-se ao seguinte enun

; .. cabo de tração ciado: 
l O esquema represento um elevador e o seu sistema de 
l traçõo(motorecabo). Atravésdocabo.omotorpode 
: aplicar uma forço sobre o elevador (são desprezíveis as 

forças de atrito e de resistência do ar sobre o elevador). 

10) O elevador estó inlcialmente parado e, entõo, o motor passo a exercer 
sobre o elevador uma força um pouco maior do que o peso do elevador. Assim 
sendo, pode-se afirmar que o elevador subiró: 

o) com velocidade grande e constante; 
b) com velocidade que aumenta; 
c) com velocidade pequeno e constante. 

11) O elevador estó subindo e o motor estó exercendo uma forço bostante 
maior do que o peso do elevador. Entõo a força que o motor foz diminui mos 
permanece ainda um pouco maior do que o peso. Portanto. o velocidade do 
elevador: 

a) aumento; 
b) diminui; 
e) noo é otterodo. 

12) O elevador está subindo e o motor estô exercendo uma forço maior do que 
o peso do elevador. Entoo a forço que o motor foz diminui e se iguala oo peso 
do elevador. Portanto. o elevador: 

21 



o) pororó em seguida; 
b) continuaró subindo durante algum tempo mas acabaró parando; 
e) contlnuaró subindo com velocidade constante. 

As questões 13, 14 e 15 referem-se ao seguinte enunciado: 

Um menino lanço uma pedro que descreve a trajetória indicada no figuro 
(o força de resistência do ar sobre o pedra é desprezível). O ponto B é o ponto 
mais a lto da trajetória. »e 

0 B x 
A e 

As setas nos seguintes esquemas representam as forças exercido(s) sobre a 
pedra. 

13) No ponto A, qual é o esquema que melhor represento o(s) força(s) exerci
do(s) sobre o pedro? 

. r b) 

·~ 0 
C) 

, . 
/ • 

e) 

14) No ponto B. qual é o esquema que melhor.representa a(s) força(s) exercido(s) 
sobre a pedro? 

. (f 
' ~ · ~ 

O) b) C) 

r ·~ 
d) e) 
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15) No ponto C, qual é o esquema que melhor representa a(s) força(s) exer
c ida(s) sobre a pedra? 

' $-
1 • 

O) b) C) 

~· 
d) e) 

2. Força, peso e massa. 

Leitura da unidade 1 do livro "Um programa de atividades sobre tópicos de 
Física para a 89 série do 1 Q grau•t 

Realização em grupo das atividades previstos nesta unidade utilizando uma 
pequena balanço de pratos, um dinamômetro (de escalo de l 2 N) e um bloco 
de madeira de 100 g. 

Atividades adicionais com dinamômetro (escalo -. 20 N):: 

Ação e reação 

Apresentação de exemplos de pares de forças em situações estóticos. De
monstração da atividade representada na figura 1 . 

Figura 7 

Tendo em visto os exemplos discutidos, como você enunciaria o princípio de 
ação e reação? 

t Axt. Stettonl e Gulmorôes. IF-UffiGS. lQQO. 
1 Axt e Brückmann. Um laborafórto de Física para o Ensino Médio. IF·UF~GS. 1993. 
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A força peso 

ro 

Figuro 2 

O dinamômetro com escola de 20 N seNe paro deter
minar o peso de qualquer objeto cuja massa seja Igual ou 
inferior a 2 kg. Por exemplo, se a pedro da figura 2 indicar 
uma leitura de sete traços do papel milimetrodo da escalo. 
temos uma força peso (da pedra) Igual a ~.10N·~N=l,4N 
(50traços correspondente a 10 N no escala deste exemplo). 
(Você também pode testar o linearidade da mola - lei de 
Hooke - suspendendo no dinamômetro massas conhecidas 
de 1/2 kg de alguma mercadoria ou ·pesos· de laboratório.) 

Determine os pesos de uma garrafa (de plástico) cheia de álcool e de uma 
garrafa idêntico cheio de água. Suspenda a garrafa improvisando um gancho 
que passe por um orifício no centro da tampo da garrafa. 

Peso do garrafa vazio: N 
Peso do álcool: N 
Peso do água: N 

Como você calcularia a densidade relativo do álcool a partir destes dados? 

3. Força e Movimento 

!&!!J.1!Q da unidade 2 do mesmo livro e resoluçõo dos exercícios 6 e 7. 

Realizaçõo em grupo das atividades envolvendo o dinamômetro e o bloco de 
madeira. 

Loop M-16 e breve exposiçõo sobre a primeira e a segunda leis de Newton. 

Atividades adicionais com dinamômetro (escala .... 20 N): 

Atrito 

Vamos determinar o força de atrito existente entre um tijolo comum. embru
lhado em papel jornal, e a mesa. Arroste o tijolo e faça o leitura do força de 
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atrito enquanto o t ijolo se move com velocidade constante (figura 3). 

Figuro 3 

Qual o módulo do força de atrito? 
Coloque outro t ijolo sobre o primeiro. Qual o módulo da forço de atrito? 
Depende o atrito da força normal? (No caso o normal equivale ao peso dos 
tijolos.) 
Como você faria para determinar o coeficiente de atrito cinético? 
Coloque novamente o t ijolo em movimento. No instante em que o movimento 
se inicia. o que você obseNa quanto à força de atrito? 

Força resultante 

Você pode mostrar o efeito de uma força resultante. Quando você arrostou 
o tijolo representado na figura 3. o módulo da forço F0 (dinamômetro) era igual 
ao da força FA (atrito). Uma é oposto à outra. 

É necessário exercer uma força sobre o t ijolo poro movimentá-lo com veloci
dade constante no caso de não existir nenhum atrito? 

Para iniciar um movimento é necessório uma força mos. poro mantê-lo, sem
p re com a mesma velocidade, se não existir atrito, nenhuma força é necessária. 

Na figura 3 a força resultante é nula. Isto equivale a força nenhuma. A forço 
Fo é necessório paro vencer o atrito. Se este for nulo. Fo também será. 

O que acontece quando F0 é maior do que FA? Experimente com o tijolo. 
Nesse coso. o velocidade varia com o tempo: hó aceleração. 

Problema do elevador 

Suspenda um objeto cujo peso seja de aproximadamente 10 N. A garrafa 
cheia de á lcool. por exemplo. Neste caso. Fv aponta poro c ima e o peso P 
aponto paro baixo. De resto, a situação é idêntica à do figura 3. 

Tente acelerar o garrafa (sem exagero) para c ima e para baixo. O que você 
obseNo quanto à leitura do d inamômetro? 

Você poderia explicar a analogia entre este exemplo e os sensações que 
as pessoas experimentam dentro de um elevador? (Ou dentro de uma nave 
espacial em órbita em torno da Terra?) 

As sensações experimentadas dentro do elevador podem ser percebidas 
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por um estudante sentado sobre um banco que é acelerado para cima e para 
baixo por v6rios colegas. Colocando-se uma balança de banheiro entre o 
banco e o aluno, ele faró o leitura de seu "peso· nas diversas situações de 
movimento. 

Nota sobre o teste: O teste deve ser usado para motivar os alunos e para alertô· 
los sobre as Idéias alternativas sobre força e movimento que eles costumam 
apresentar ao respondê-lo. A correção do teste deve ser feito em aula pelos 
próprios alunos à medida que cada ítem for discutido no quadro negro. Ao final 
da correçõo, cada aluno informa o número de acertos obtidos. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

49 AULA: MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME 

Órbita circular de satélites 

a. Imagine uma superfície multo grande e muito llsa. Sobre ela translada-se um 
cubo de gelo. Sendo a força de atrito muito pequena. o cubo se move com 
velocldode que decresce muito lentamente. 

Se não existisse essa pequena força de atrito. a velocidade do gelo seria 
constante. 

Suponha. então. a ausência total de atrito. Seria necessória a lguma força 
para manter esse bloco deslocando-se com velocidade constante? 

b. Imagine. agora. um bloco que é amarrado a uma corda e posto a girar 
sobre a mesma superfície. em torno de um ponto central, com velocidade 
angular constante. Neste coso, o bloco se move com velocidade tangencial 
constante em módulo. mos sofre, o cada instante. uma mudança na direção 
dessa velocidade. 

No movimento circular uniforme. diferentemente do movimento retilíneo uni
forme. não se tem um vetor velocidade constante. 

É necessário exercer alguma força para manter o bloco em sua trajetória 
circular? Pense em girar, através de uma corda. um objeto preso à outra extre
midade desta corda. Você exerceria a lguma força para mantê-lo girando? 

Demonstraçõo: Uma esfera é posto a girar sobre a mesa dentro de um aro 
metólico. 

À medida que a esfera giro dentro do oro. qual é a direção do força exercida 
sobre ela pelo oro: para o centro ou para fora do trajetória? 

Se você levantar repentinamente o aro. como seró o movimento do esfera 
a partir desse momento? 

Faça um desenho para ilustrar sua resposta. Repita a experiência em pontos 
diferentes do aro. 

e. O movimento da Lua em torno da Terra é semelhante ao do bloco movendo
se em um círculo em torno de um ponto central. Embora nenhuma corda a 
prenda. a Lua estó sempre em sua Orbita. Você certamente jó se perguntou 
mais de uma vez: por que, afinal, a Lua nõo cai sobre a Terra? 

Poro entender melhor o movimento da Lua, vamos primeiramente examinar 
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o movimento dos satélites artificiais. 

1rojetôrlo 
dosotéllte 

lsegundo 

Figura 7 (feita fora de escala paro facilffar o compreensão) 

Em 8 km. a Terra se cuNa 4.9 m para baixo em relaçõo a um plano horizontal 
tangente ao ponto de origem desses 8 km (figuro 1). Imaginemos que um satélite 
é disparado horizontalmente a uma velocidade de 8 km/s, realizando o que 
teoricamente se costuma chamar de "'vôo rasante·. Esse satélite se ró acelerado 
em direçõo ao centro da Terra como qualquer outro corpo em queda livre. 

No primeiro segundo de vôo, o satélite cai 4.9 t2 = 4.9 m. isto é. exatamente o 
mesmo que a Terra se curva em relaçõo ao plano tangente. Por isso. o satélite 
não estará mais perto nem mais longe da Terra do que estava no segundo 
anterior. 

Este argumento pode ser repetido no próximo segundo e em todos os se
gundos sucessivos. Assim. o satéllte nunca atingiró a superfície da Terra embora 
esteja constantemente caindo tornando-se, de fato. um satélite artificial terres
tre. 

Supondo que a Terra nõo tivesse atmosfera. não existiria a resistência do 
ar e o satélite ficaria permanentemente em órbita. É por isso que 8 km/s é a 
velocidade critica para colocar-se um satélite numa órbita muito próximo do 
superfície da Terra. 

Podemos.repetir o mesmo raciocfnlo paro o caso da Lua. ~cloro que os 
dados são outros, Isto é. a oceleraçõo da gravidade na órbita do Lua em torno 
do Terra é multo menor do que 9 .8 m/s2 e sua velocidade de transloçôo nessa 
órbita também é menor (i:::: 1 km/s). 

O raciocínio também se aplica aos satélites artificiais de fato existentes, cujas 
órbitas obviamente se situam em altitudes onde o resistência do ar é desprezível. 

Mos o satélite nõo se desloca em linha reto. Ele se desloco sobre uma tro
Jet6rio curvo. freqüentemente umo circunferência. A exemplo do que aconte
ce com a esfera que se desloco dentro do aro metólico. deve haver. pois. uma 
forço sendo exercida sobre ele. 
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Você com certeza jó concluiu que essa força é o atração do Terra sobre o 
satélite. Pois bem. esta força é a mesmo força responsóvel pela queda livre de 
uma pedra abandonada a uma certa altura e. neste caso. o movimento se dó 
em uma linho reto. 

Por que a mesma força que atrai a pedra em quedo livre é capaz de manter 
um satélite descrevendo uma circunferência em torno da Terra? 

A resposta se relaciono com a velocidade. Para colocar-se um satélite 
em órbita circular a uma determinada distôncia do centro do Terra. é pre
ciso conferir-lhe uma velocidade de um determinado módulo e de direção 
tan~ente à órbita que o satélite descreveró. 

E claro que o módulo da velocidade depende da distôncia R entre o ponto 
de lançamento e o centro da Terra (raio da órbita). 

Hó. portanto. dois fatores que influem no movimento do satélite: o raio R 
da órbita e a velocidade ü (módulo e dlreçõo) com que o satélite é lançado. 
Pode-se demonstrar que o quociente J / R. dessas duas varióveis. é o módulo 
da aceleração da gravidade§ no ponto da órbita, isto é: 

v2 
g = R 

Isto nos permite entender o problema do satélite de forma ainda mais com
pleto. Se o satélite possuir. o uma certa distância da Terra. a velocidade apro
priada. tal que v2/R seja a aceleraçõo da gravidade nesse ponto. e se essa 
velocidade for tangente à sua órbita. o aceleração do gravidade o manterá 
numa órbita c ircular. Essa aceleração aponta sempre para o centro da cir
cunferência e. em cada ponto desta. a velocidade é tangente à cuNa da 
trajetória. 

De um modo geral. quando um corpo é mantido numa órbita circular com 
velocidade de módulo constante (seja um satélite. uma pedra amarrado num 
barbante ou um cubo de gelo girando preso a uma corda sobre uma superfície 
muito liso) o módulo da aceleraçõo que causa ·a mudança da direção da 
velocidade em cada Instante é v2 /Rerecebe o nome de aceleração centrípeta 
(a-;,) por apontar sempre paro o centro da circunferência. 

u2 

ª•"' R 

Usando a 2g lei de Newton (F 2 má). concluimos que o módulo do força 
centrípeta (Í'c), responsóvel pela aceleração centrípeta. é 

v2 
Fc =ma.= m R 
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e tem as mesmas característicos atribuídas à aceleraçõo. 
Sendo ma mosso do satélite, o forço que o mantém em sua órbita é mg, 

s!mplesmente o seu peso no ponto da órbita em que se encontra. 
No caso da órbita ser circular, esta mesma força é também uma força cen

trípeta e vale mv2/R. Assim, mv2/R nada mais é do que um novo ·batizado" 
paro a mesma força (o peso) e que é adotado no caso em que ela mantém 
um satélite em órblta circular. Quando escrevemos 

:-:ôo podemos esquecer disso. Estamos nos referindo a uma mesma força (o 
::>eso) de duas formas diferentes. A única força exercida sobre o satélite e, con
seqüentemente. a responsóv~Vpela órbita, é a atração gravitacional da Terra 
so!:Jre ele. Isto confirma a hipótese feita no póglno anterior, quando afirmamos 
oue a relação entre a velocidade da lançamento e o raio do órbita é: g = v2 / R. 
?ergunto: Se o peso é responsóvel pela trajetória descrita por uma nave espa
~iol em órbita, como se explica que jornais e Ns muitas vezes afirmem que os 
cstronoutos dessa nove nôo têm peso? 

Retomar no quadro-negro o problema do satélite utilizando as figuras e os su
gestões dos póginos 60 e 61 do livro ·conceptual Physics; a high school physics 
;xogrom - teoching guide • 1 • 

Demonstrações: 

a. Colocar um pequeno grupo de alunos em torno de uma mesa (de pre
ferência circular) o assoprar. através de canudos de refrigerante, uma bolinho 
de ping-pong de forma que ela se movo em uma trajetória c ircular no lado 
externo de um aro metólico. Repetir a atividade sem usar o aro metólico. 

Qual deve ser a direçõo dos sopros para a bolinho se mover no trajetória cir
cular? O que acontece com o movimento da bolinho se alguém nõo assoprar? 

b. Amarre uma lato na extremidade de uma corda e gire-a sobre a cabeça 
em um plano horizontal. Depols gire-a num plano vertical. 

Qual é a força que é exercido sobre a lota? E sobre a corda? 

e. Coloque ógua na loto até a metade e mostre que, ao glró-la como em b., a 
água nõo derramo. 

Como se explico isso? 

1Hewltt. Collfornlo. Addlson-Wesley Publlshlng Company. 1987. 
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Exercíclo2. 

a. Um carro encontra-se em movimento circular u
niforme na pista horizontal representada na figura 
2. O sentido do movimento é de A para B. 

Desenhe na figura o vetor velocidade do car
ro em cada uma das posições A, B. C, O e E. 

Desenhe no figuro o vetor aceleroçõo centrfpe
ta em cada uma das posições A. B, C, D e E. 

Qual é o força que desempenha o papel de 
força centrípeta nesse caso? 

Figura 2 

b. Suponha que o pista do exercício anterior tenha um raio R = 100 m e que o 
carro faça 2 voltas por minuto na pista. 

Qual é. em segundos. o período do movimento do corro? 
Qual é a distância que o carro percorre em ceda volta (comprimento da 

circunferência)? 
Qual é o módulo da velocidade linear do carro? 
Qual é a expressõo que nos permite calcular a aceleração centrípeta? Use 

esta expressão e calcule o valor de a~ para este carro. 

Loop M-22. 

Exercício. 

A fotografia de múltipla exposlçôo da figura 3 mostra imagens sucessivas de 
um cilindro que desliza. livre de atrito. sobre uma mesa horizontal. O cilindro gira. 
preso a um cordôo. em torno de um ponto central. A escala da figura registra 
centímetros. O tempo entre cada instontôneo é de 0,25 s. 

Determine: 

a. O rolo R da trajetória clrcular. em cm. 
b. Determine a distõncla percorrida entre dois instantôneos sucessivos e, a partir 
daí. calcule o módulo, em cm/s. da velocidade tangencial v. 
e. Calcule o módulo da aceleraçõo centrípeta. 
d. Descubro quanto tempo o clllndro leva para andar mela volta e. a partir 
daf, calcule o valor aproximado do período T do movimento (tempo de uma 
revoluçõo completa). 
e. Calcule a velocidade angular w. 

2AJvorengo e Môxfmo. Curso de FTslco. Sôo Paulo. Ed. Harbro. ed. 3. v. l. lQ92. 
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f. Compare o produto wR com o valor de v obtido diretamente do figuro. 
g. Indique paro onde aponta a forço centrípeta em cada lnstantôneo do 
cilindro. 
h. Indique o instantôneo (aproximadamente) em que o cordôo foi cortado. 
Como você descobriu Isso? 
J. Descrevo o movimento do cilindro opôs o ruptura do cordão. 

1::-~,~ .' ·~ ~-~'. (t 
li 
. . .......... ' . 

.• ~b-··:·. '-:: .· :_.:. ·. : 
lila~ . :· . ; .• " . . . .. ..,.. ·~- . . ( ~· . 
&il ··-·· .. . . . ;· ~~ . 

lêP .· :''::.-> .• "/à 
11':-, ·tif . r -~· I :·> ~A,.(j 

"· .. ·. ~) 
Figuro3 

Slides H·S até H-10. 

Demonstraçõo: Usar o classificador de movimentos conforme o artigo do Physics 
Teacher. vol. 30, oct. 1992, p. 414-418. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

5g AULA: MOVIMENTOS DA TERRA 

Gravltaçõo Universal 

Na aula precedente mostramos que a força centrípeta exercida sobre um 
corpo pode ser expresso da seguinte maneira: 

mv2 
F. =- (1) 

e R ' 

onde m é a massa do corpo. 11 a sua velocidade tangencial e R o raio da 
trajetória circular. 

Lembrando que v"wR• 2~n. onde T é o período (isto é. o tempo de uma 
revolução completa). teremos 

Substituindo em (1), vem 

m47r2R2 411'2mR 
F. • T2R "'~ <2> 

Partindo da relação (2), podemos calcular a força centrípeta sobre um cor
po de massa m conhecendo o raio R da trajetória circular e o período T de 
revolução. 

Vejamos. a seguir, como a relação (2.) nos ajudo a concluir que o forço 
gravitacional, isto é. o força que. por exemplo, os corpos celestes exercem 
entre si. é de natureza igual àquela que, na Terra. faz os corpos caírem sobre 
ela. O raciocínio que faremos se assemelha àquele que Newton teria feito para 
desenvolver o teoria do gravitação universal. 

Vamos comparar o módulo do força que a Terra exerce sobre a lua. num 
ponto do órbita desta. com a torça peso que os corpos experimentam na 
superlícle da Terra. 

Sabemos que o raio da órbita é R = 384.420 km (aproximadamente 60 vezes 
o raio da Terra R1 • ou seja. R:s60R1 ). Também conhecemos o período do 
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movimento da Lua em torno da Terra (T = 27 ,32 dias) 1• Com estes dados, 
podemos calcular, por exemplo, o forço centrípeta que é exercida pela Terra 
sobre uma mosso m = l kg da Lua em sua órbita (considerada circular): 

Ora. esta mesma massa de l kg experimento. no superfície da Terra. uma 
força peso P igual a 9,81 N. 

A relação entre essas duas forças é tol que 

Fcx602•P 

ou 

0,002724.N X 602 •9,81 N (3) 

ou. ainda. 

Fc l 
-=-p (jJ2 

Mos 60 é precisamente a relação entre R1· (raio da Terra) e R (distôncla 
Terro-Lua)2: 

o que permite escrever (multiplicando o eq. (3) por~): 

A partir daí concluímos que a força gravitacional entre corpos vario com o 
inverso do quadrado da distônclo r entre os centros desses corpos (F ex ~). 

1 Perlodo em relaçôo ôs estrelas fixos. . 
2Dodo este Jô conhecido pelos gregos o portà' do observoçoo de somb<as de eclipses. 
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Vejamos tudo isso de outro modo, desta vez em termos das acelerações 
presentes: 

Uma maçã perto do Terra cai com uma aceleração de 9 ,8 m/s2 vir). Ela 
se encontro o um raio terrestre do centro da Terra. A Lua, por sua vez. estó 60 
vezes mais longe do centro da Terra do que a maçã. Segundo o raciocínio de 
Newton, a aceleração da maçõ teria o mesma origem que o aceleroçõo que 
mantinha a Lua em órbita. Dividindo: 

9T = 9,8 m/s2 .. 3 600 = 602 
9L O, 00272 m/ s2 · 

encontramos que o aceleração da gravidade sobre o maçã na superfície da 
Terra é 3600 vezes maior do que a aceleração da gravidade sobre o mesma 
maçã. também causado pela Terra, num ponto da órbita do Lua. Como a 
maçã estó 60 vezes mais perto do centro da Terra do que a Lua. concluímos 
que o aceleração da gravidade, à medida que nos afastamos do superfície do 
Terra, varia de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância ao 
centro da Terra, ou seja, 

9T R2 = '"VfL 

9L ~ 
ou 

ou ainda 

Estas evidências auxiliaram Newton a estabelecer o lei do gravitação uni
versal. Sabemos que a força de atração da Terra sobre um objeto (o peso) 
depende da massa desse objeto. Por outro lódo, essa mesma massa sofreria 
uma força de atração diferente se estivesse na superfície de olgum outro pla
neta (veja a tabela). Logo, a mosso do planeta. no caso, a mossa da Terra. 
também Jnflui no intensidade dessa força de atração. Se o densidade média 
do Terra fosse menor, ela exerceria uma atraçõo menor sobre outros corpos. 
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Planeta Acel. Grav. (m/ s2 ) 

Mercurio 3,15 
Vênus 8,88 
Terra 9,81 
Mort~ 3,73 
Júpiter 25 
Soturno 11 
Urano . 10~ 

Netuno 11.8 
Plutão ~4~ 

Lua 1.62 
Sol 274,3-

Tabelo: Aceleroçôo do gravidade do Sol, da Lua e dos planetas 
em suas superfícies. 

Newton sintetizou Isto numa único equação: 

F= GM1M2 
r2 

onde G = 6,67 .10- 11 N.m2/kg2 é a constante de gravitação universal. 
Se M1 .. Mr (mosso do Terra). M2 = m (mossa do corpo) e r"' Rr (raio da Terra). 

podemos escrever 

donde resulto 

GMr 
g=or (4) 

R,j. 

Sendo o valor de g conhecido, como acontece na superfície da Terra. em lugar 
de º~{f'', uso-se simplesmente mg. 

Exercícios: 

1. Existe diferenço entre a natureza da força que o Sol exerce sobre o Terra e a 
forço que a Terra exerce sobre a Lua'?' 

2. Desenhe a Terra e a Lua e mostre o ponto de aplicaçõo da forço da Terra 
sobre o Lua e o ponto de aplicação da força da Lua sobre o Terra. 

3. Uma cópsulo espacial em órbita estó sempre caindo sobre o Terra. mas nunca 
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atinge a superfície. No interior de um elevador que estivesse em queda livre. 
as pessoas teriam a lmpressõo de os objetos em torno delas estarem sem peso. 
visto que todos. inclusive os pessoas. estão caindo com a oceleraçõo §. 

a. Teriam os astronautas em sua cópsula a mesmo impressão das pessoas dentro 
desse elevador? 
b. A Terra exerce peso sobre os astronautas e sobre os objetos que os rodeiam? 
e. ~ possível um objeto estar em órbita em torno de um planeta que não exerço 
sobre ele uma força peso? 

4. Sendo G•ó,67.10- 11 N.m2/kg2, RTªó,4.106 me MT=6.1Q2A kg. calcule a ace
leração da gravidade na superfície do Terra. Use a equação (4) . 

Movimentos do planeta em que viajamos: a Terra 

"A Terra é o maior dos pequenos planetas do Sistema Solar. E de todos os 
planetas. é o de maior densidade. 

Em seu caminho ao redor do Sol. a Terra percorre uma elipse de pequeno 
excentricidade. isto é. quase uma circunferência. Por essa razão. a velocidade 
da Terra é quase sempre a mesma: aproximadamente 110.000 km/h. Ao mesmo 
tempo em que a Terra 'ando' ao redor do Sol (revolução ou translação). elo gira 
sobre si mesmo (rotação) e faz ainda outros movimentos parecidos com os de 
um plôo. A rotação da Terra é feita ao redor de um eixo imaginório, inclinado 
em relação ao plano de suo órbita (figuro 1). É devido o essa Inclinação que 
os hemisférios terrestres têm diferente insolação nos diversos pontos do órbita 
(estações). Enquanto a Terra giro. seu eixo tem uma direção quase constante. 
fazendo um 'bamboleio' (precessão) muito lento (uma volto o cada 26.000 
onos)"3. 

plano do órbita do Terra 

ou ec~tlca 

Figura 1: lnclinaçôo do eixo de rotação da Terra. 

lTexto retirado do lillro: Caniato. R. O Cáu. soo Paulo. Ed. Ático. 1990. 
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Movimento de Translaçõo: as órbitas dos planetas 

Poro os planetas se moverem em torno do Sol. é necessório que exista u
ma força. Segundo a teoria do gravitaçõo universal. esta torço se origino na 
atração que existe entre qualquer por de corpos. no caso. entre o Sol e cada 
planeta. 

k. órbitas dos planetas sõo elípticos. Contudo, no maioria dos casos. essas 
elipses praticamente equivalem a circunferências. Por exemplo, o excentrici
dade da órbita da Terra é tão pequena que o traçado em escalo do elipse não 
permite distinguir, com um simples olhar. entre elo e uma circunferência. 

Portanto não é a d istância relativa Terra-Sol que determina as estações do 
ano. como freqüentemente se acredita. Mais adiante veremos como se explíca 
a existência das estações do ano. 

Apresentar e comentar o problema da representação em escola do sistema 
solar. Usar o exemplo do modelo construído no campus da Universidade do 
Colorado. Estados Unidos 4 • 

Movimento de rotação: o dia e a noite 

Demonstração: Modelo sobre o dia e o noite usando globo terrestre ou globo 
de isopor e lanterna. 

Figura 2: Modelo .sobre o dia e o noite. 

4The Physics Teocher. september 1991. p. 371-374. 
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Inclinação do eixo da rotação da Terra: as estações do ano5 

"Em virtude do inclinação do eixo de rotação do Terra, quando elo está 
no posição mostrado em (a) da figura 3 ou em (e) do figura 4, os raios solares 
incidem com menor incllnaçõo sobre o hemisfério sul do que sobre o hemisfério 
norte. Em virtude disto, cada 1 m2 do superfície terrestre, no hemisfério sul, 
recebe maior quantldade de radiação solar do que a mesmo área do hemisfério 
norte. Desta maneira. no hemisfério suí é verão. enquanto que no hemisfério 
norte é inverno". 

EQUADOR RAIOS SOLARES. RAIOS SOLARES 

§.9_L------ i _____ (b) 

~ ------
______ (a) 

Figura 3: Os raios solares Incidem mais diretamente no hemisfério sul em (a) e 
mais diretamente no hemisfério norte em (b). Note que de (a) poro (b) a 

direção do eixo de rotação da Terra mantém-se inalterado. 

Procure identificar em (e) e em (d) da figura 4 o inverno e o verão em nosso 
hemisfério. 

H 

Circulo Polar Ãrrico 
Trópico de Trópico de 

Cônce< Cõncer 

Equador Equador 

Trópico de 
Copr1cómio 

Trópico de 

Cc) (d) 

Figura 4: Os ralos solares Incidem perpendicularmente à superfície terrestre no 
Trópico de Capricórnio em (e) e no Trópico de Câncer em (d). 

5Textos entre aspas extrofdos do livro: Alvarenga. B. e Môximo, A. Curso de Física. soo Pauto. 
Ed. Horbra, ed. 3, 1992. 
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"Seis meses após ter ocorrido a situação mostrada em (a) ou em (e), a Terra 
se deslocou para a posição diametralmente oposta de sua trajetória mas a 
dlreçõo do seu eixo de rotação mantém-se inalterada. Nesta situaçôo que é 
representado em Cb) ou em (d). os raios solares Incidem sobre o hemisfério norte 
em direçõo mais próxima da normal à superfície (menor inclinaçôo). Assim. 
nesta época do ano. seró verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério 
sul. Evidentemente. a primavera e o outono ocorrem em posições da Terra 
intermediárias entre aquelas mostradas nas figuras·. · 

Figuro 5 

A figura S procura mostrar que a órbita da Terra é aproximadamente cir
cular e que o inclinação do eixo terrestre não se altero ao longo de um ano 
(praticamente. pois, como foi dito anteriormente, ele foz um "bamboleioª muito 
lento). 

Exerclcio: 

Um estudante atribuiu o existência das estações do ano à variaçõo do 
distõncia da Terra ao Sol, dizendo: •quando a Terra estó mais próxima do Sol é 
verão e quando está mais distante é inverno·. 

a. Use o figura 5 para apresentar um argumento capaz de deixar cloro que esta 
explicação do estudante não é correto. 
b. A figuro 5 também é útil para explicar a existência das estações do ano. 
Quais os aspectos fundamentais dessa explicação? 

Demonstroçôo sobre os estações do ano usando globo terrestre ou globo de 
isopor e lõmpada. 
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Posições relativas: as marés a os eclipses 

Único satélite natural do Terra. a Lua tem estimulado o imoginoçõo humano 
desde os tempos mais remotos. graças à luz que ilumino os noites e aos seus 
variados aspectos. as chamadas fases. Hoje sabe-se que a Lua não tem luz 
próprio. e sim reflete a luz solar que Ilumina sua superfície opaco. Isso explica 
facilmente o fenômeno dos fases da Lua. Como satélite que orbita em torno 
da Terra. hó uma posiçôo em que elo estó entre o Terra e o Sol. tornando-se 
invisível: temos entõo o .. Lua nova·. Na posição oposta. quando a Terra estó 
entre o Sol e a Lua. vemos a superfície da Lua totalmente iluminada: é então 
que ocorre o ·Lua cheia·. Entre esses dois extremos. quando apenas porte da 
superfície da Lua reflete Luz no direçõo do Terra apresento-se como um ·e· 
CLua crescente•) ou como uma foice (ªLua minguante·). 

Demonstração sobre o movimento da translação do Lua em torno da Terra. 
usando globo de isopor e lanterna ou projetor. e explorando Inicialmente as 
fases da Lua. 

Figura 6: Demonstraçôo sobre os fases da Lua. 

Quando a Lua passa pelo cone de sombra projetado pelo Terra no espaço 
e é por ele ocultada. ocorre um ecllpsQ lunar. 

º
Sol .... -----~ 

---... .,f_,.,-, • .;Ji'. 

, ... "'\ _ 
,; ---~ .- ... .; 

TerrQ 

Agura 7: Geometria do eclipse lunar. 
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Demoostroçõo e explicoçóo sobre eclipse lunar e sobre o face visível do Lua 
(figuro 8). 

Figura8 

Você pode observar que o Lua apresento sempre o mesmo face voltado 
poro o Terra. Isso se deve à atual coincidência do perfodo do movimento 
de rotação da Lua ao redor do próprio eixo com o período do movimento de 
revoluçõo ao redor do Terra (27 ,32 dias). Por Isso o dia na Lua dura duas semanas 
e a noite também. o que provoco grandes variações de temperatura na sua 
superfície. 

·costumo-se dizer que o Lua giro em volta da Terra. O certo, porém. é que 
tonto o Terra como a Lua giram em torno do centro de· massa do sistema cons
tituído pelos duas, como se duas crianças rodassem em 'corrupio' de mãos 
dadas. Se as duas crianças têm a mesma mossa (aqui o mesmo peso). ambas 
giram de formo igual. Se o massa de uma delas é maior. esta se move menos 
que a menor. Se a massa de uma delas é muito maior, esta fico praticamente 
imóvel. Esse é o caso da Terra em relaçôo à Lua. A mossa da Terra é 81 vezes 
maior que o da Lua. Por essa razão o centro de mosso do sistema Terra-Lua está 
o l /81 da distôncia entre o centro do Terra e o centro da Lua (ainda dentro da 
Terra). 

Nõo é correto diier que a Lua é atraído pelo Terra. Na verdade, as duas se 
atroem mutuamente (aliós, na natureza nunca aparecem forças isolados). 

Essa atração mútua é que provoca os marés: os águas dos oceanos formam 
uma saliência no direção do Lua e outra na direção oposto (figura 9). 

Lua ~ 

Figuro 9: Formação dos marés. 
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Essa é a razão das marés cheias e baixas. que se sucedem a cada doze 
horas e mela. Apesar de a Lua ser multo menor do que o Sol. seu efeito sobre as 
marés terrestres é muito maior. devido à proximidade de nosso satélite. O efeito 
das marés não se faz sentir somente nas óguas. Também a atmosfera e o crosta 
terrestre são deformadas pela mesma causa"6 . 

Quando a Lua passa entre o Terra e o Sol e seu cone de sombra é projetado 
na superfície da Terra. a região abrangido pelo cone veró o Sol ocultado pela 
Lua. ou seja. verá um eclipse solar (rever a figuro 8). 
Demonstração sobre eclipse solar usando globos de isopor e lanterna. 

º 
.... - .. -- ' .... -_ /' .......... ~ ...... . ... ..... . 

.,,~~.,,.,,,. - \ 
.::::-- ...... __.., 

Rgura 10: Geometria do eclipse solar. 

Figura 17: Vista do Sol em alguns momentos de um eclipse solar. Jamais faça 
essa observação sem orientar-se previamente sobre como proteger seus olhos. 

6Texto exfrofdo do livro: Conloto. O Céu. soo Poulo. Ed. Átlco. 1990. 

43 





FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

69 AULA: EMPUXO, PESO ESPECÍFICO E FLUTUAÇÃO DOS CORPOS 

Empuxo 

Flutuar ou afundar: uma questão de empuxo. 

Vamos observar a relaçôo entre a flutuação dos corpos e a força de empuxo. 

Suspenda uma garrafa de plóstíco cheia de ógua no dinamômetro e faça 
a leitura. A seguir, mergulhe-a num recipiente contendo ólcool em quantidade 
suficiente para que ela possa afundar completamente e faço a leitura (figuro 
1 (o)). A diferença observada entre as l'eituros do dinamômetro deve-se à exis
tência da força de empuxo. Qual é o módulo da força de empuxo? 

Atenção: álcool é Jnnamávell ( Além disso ele mancha a mesa; evite derramó
lo.) 

Faço agora o inverso: mergulhe a mesma garrafa cheia de ólcool num 
recipiente com ógua (figuro l(b)). Hó necessidade de uma forço adicional. 
como no caso anterior, poro evitar que a garrafa afunde? Explique. Qual é o 
módulo da força de empuxo? 

Desenhe diagramas de forças para explicar estas duas situações (figura 1 ). 
Desenhe vetores proporcionais às medidas feitos com o dinamômetro. 

® 
Oguo 

(a) 
Rgura 7 

(b) 

A garrafa cheia de ólcool flutua na ógua. Como você deveria alterar o 
conteúdo da garrafa cheia de ógua de modo a evitar que ela afunde no 
ólcool? 
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Flutuar ou afundar: uma reloçõo peso/empuxo. 

Duas garrafas de pl_óstico cheios de óguo contêm. também. quantidades 
diferentes de areia. Seus pesos são, portanto, diferentes (certifique-se disso 
usando um dinamômetro). Ambas afundam na água. 

Antes de mergulhar as garrafas no 6gua, responda: 
O empuxo sobre a garrafa mais pesado é 

a) maior 
b) menor 

e) igual 
em comparação com o empuxo sobre a garrafa mais leve? 

Verifique, agora, com auxfüo do dinamômetro, se a sua resposta estava cor
rete. 

Compare o peso do volume de ógua deslocado (empuxo) -que é o mesmo 
nos dois casos - com o peso de cada garrafa fora da ógua. O que determina 
o módulo da força de empuxo: o volume de ógua deslocada pela garrafa ou 
o peso da garrafa? 

Um submarino submerge e emerge alterando a reloçõo peso/empuxo. Ao 
submergir, ele deixa entrar óguo em alguns compartimentos. aumentando o 
seu peso. Ao emergir, e le bombeia ógua para fora desses compartimentos. 
reduzindo o seu peso. 

Imagine que dentro de uma das garrafas que acabamos de usar exista um 
dispositivo que possibilite expulsor determinada quantidade de ógua de seu 
interior. Se esta garrafa estiver submerso, o que preciso acontecer, na relação 
peso/empuxo, poro ela subir até a superfície? 

Como o empuxo nõo pode ser modificado, uma vez que a garrafa estó in
teiramente submersa. o alternativo possível é a modificoçõo do peso da garrafa 
com o conseqüente surgimento de uma força resultante paro cima. 

Concluímos que a flutuoçôo é determinada pela relaçôo peso do corpo/pe
so do volume de ógua deslocada (empuxo). A alteroçôo de qualquer um 
desses fatores afeto o flutuoçôo. Se não se consegue modificar um deles, a 
alternativa. paro mudar as condições de flutuação, é modificar o outro. 

Leitura dos póginas 21e22 d.o unidade 4 do livro ·um programa de atividades 
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sobre tópicos de FTslco poro o 8g série do 1 Q grau· 1. 

Experimento sobre o princípio de Arqulmedes2: 

O prlncfplo de Arquimedes pode ser verificado com auxílio do dispositivo 
representado no figura 2. O clllndro C ocupo exatamente o capacidade do 
recipiente R. Isto significa que o ôgua deslocada por ele, quando Inteiramente 
submerso, cabe toda dentro do recipiente. (Cilindro e recipiente foram feitos 
de PVC.) 

e 

Rgura2 

A verlficoçôo segue os seguintes passos: 

1 - O conjunto reclplente/clllndro é suspenso no dinamômetro de 1 N. Anote 
o peso do conjunto. 

2 - Apenas o cilindro C é submerso no óguo. Anote a nova leitura do di
namômetro. O dlnamõmetro nõo pode molhar! 

3 - A diferenço entre as leituras feitos nos itens 1 e 2 corresponde ao módulo do 
forço de empuxo exercido pela ógua sobre o c ilindro de PVC. Esta força 
é exercida de baixo poro clmà. 

4 - Coloque ógua no recipiente R até completô-lo. mantendo o cilindro sub
merso, como mostro o figura 2. Compare a leitura do dinamômetro com 
aquela feita no rtem 1. 

1 Axt, R., Steffonl, M. H. e GulmOrOes. V. H. IF-UFRGS. 1990. 
2Axt, R. e B<ückmonn, M. E. um Loboratôrto de FTslca para o Ensino Médio. IF-UFRGS. 1993. 
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s - Toda o atividade (ftens de 1 o 4) pode ser repetido com ólcool em lugar 
do6guo. 

6 - Uma forma de enunciar o prlncfplo de Arquimedes é a seguinte: "A forço 
de empuxo é. em módulo. Igual ao peso do volume de lfquldo deslocado 
pelo corpo submerso nesse líquido·. O experimento que você acabou de 
realizar confirmo esse princípio? 

7 .- No caso de submersõo parcial de um corpo regular como o clllndro C, o 
empuxo é proporcional ao volume (ou à altura) da porte submersa. 

8- Refaça os Itens de 1a3 (determlnaçõo do módulo do força de empuxo) 
utilizando, em lugar do clllndro de PVC. um cilindro de alumínio. Antes. 
porém, opine sobre qual seria o módulo da forço de empuxo exercida 
sobre o cilindro de olumínlo. Note que o peso deste é maior do que o do 
cilindro de PVC (embora os volumes sejam Iguais). Confronte sua hipótese 
com o resultado experimental. 

Peso específico 

Leitura da unidade 3 do livro "Um programa de atividades sobre tópicos de 
Física para a 8g série do 1 Q grau· 1. 

l:xperlmento2: 

Um dinamômetro de 1 N, um cilindro de alumínio desmontóvel em três peda
ços e uma proveta de 100 mi de material flexível é o equipamento empregado 
nesta atividade. 

A 8 e 

Figura 3: Cilindro montado. 

Figura 4: Cilindro desmontado. 
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O clllndro menor (C') é considerado o unidade de mosso (mosso m). O cilindro 
A é, entoo. uma mosso 2m. C + B é uma massa 3m. A + B é uma massa 4m e 
todos Juntos formam uma mossa 5m (figura 3). 

Determine o peso de cada mosso com auxílio do dinamômetro. A seguir de
termine o volume de cada uma, submergindo-a em ógua contida na proveta. 

Nota: o dinamômetro nõo pode molhar. Use ganchos para retirar as peças do 
fundo da proveta. 

Anote os dados na tabela 1. 

Mosso Peso CN) Volume (cm3) Peso/Volume (N/cm-:r) 
m 

2m 
3m 
4m 
Sm 

Tabela 1 

Soo razoavelmente constantes os valores obtidos paro o peso específico 
(peso/volume) das diversos peços de alumínio? Calcule a médio desses valores. 

Motertals diferentes apresentam pesos específicos diferentes. Você pode 
verificar Isso comparando os pesos do cilindro A, de alumínio, e de um cilindro 
idêntldo, de PVC. jó usado quando verificamos o princípio de Arquimedes. 

Uma regra prótico para converter 1 N/cm3 (peso específico) em 1 g/cm3 

(mosso específica) consiste em multlpllcor o primeiro por 100 (lembre-se que o 
peso de uma mossa de 100 g é de, aproximadamente, 1 N). 

Entoo, por exemplo: 

OJJ27 N/cm3 x 100 g/N = 2,7 g/cm3 (aproximadamente). 

Compare o valor encontrado paro o mossa especifica do alumínio (em 
g/cm3) neste experimento com o valor Indicado na tabela 2: 
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Material Massa Especifica (g /cm ) 
1.0 
0.8 

Tabefe 2 

Você pode ampllar sua compreensôo sobre a relação entre peso e volume 
de um mesmo material colocando os dados em um gráfico Peso (N) contra 
Volume (cm3) a seguir. Trace uma reto para esses pontos incluindo a origem 
(0.0). Lembrando que a equação dessa reta é do tipo y = kx, digo qual é o 
significado físico dé k nessa reta. 

Gráftco: Peso (em N) contra volume (em crrf). 
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Imagine, agora, que você dispo e· de cilindros (todos iguais) feitos dos diversos 
materiais (sólidos) listados no tabela 2. Quais desses cilindros flutuariam o) na 
água e b) no álcool? 

Leitura dos póginas 23 e 24 da unidade 4 do livro ~um programa de atividades 
sobre tópicos de Física para a ·ag série do 1 Q grau·1• 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

7ç AULA: PRESSÃO 1 

Conceito e unidades de pressão 

Conceito de Pressõo: 

"Consideremos um objeto. cujo peso vamos designar por 
f. apoiado sobre uma superfície plano. como mostra a 
figura 1. Seja A a órea na qual o objeto se apóio. 

ObseNe que o compressõo que o objeto exerce sobre o 
superfície. devida ao seu peso. estó distribuída em toda o 
óreo A e o forço f, que produz a compressõo, é perpendl· 
cuiar à supertTcie. 

Define-se, entõo. a pressôo de uma força f, perpendicu
lar o uma superfície, e distribuído sobre o 6rea A. da seguinte 
maneiro: 

Figura 1 

Pressão p, da força f., sobre a área A, é a relaçõo entre o módulo de f. e o 
valor da área A, Isto é, 

F 
p=Ã .. 

Por exemplo, se na figura 1 o peso do objeto for F = 50 N, distribuído em uma 
órea A = 25 cm2, o pressõo sobre a superfície seró 

F SON 2 
P"' A• 2Scm2:::} p•2,0N/cm . 

Este resultado nos mostra que. em cada cm2 da superfície. estó atuando 
uma força de 2.0 N. 

Comentórios: 

Deve-se observar que o valor da pressôo depen9e não só do valor da forço 
1Textos entre CGPOS extroldos do copltulo 8 do ll\lfo: Alvarenga. B. e Môxlmo. A Curso da 

FTslco. soo Paulo. Ed. Horbro, 1992. 
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exercida, mas também da 6rea A na qual esta força estó distribuída. 

Uma vez fixado o valor de A. a pressõo se ró, evidentemente, proporcional ao 
valor de F. Por outro lado, uma mesmo força poderó produzir pressões diferentes. 
dependendo da ôrea sobre o qual ela atuar. Assim, se a óreo A for muito 
pequena, poderemos obter grandes pressões. mesmo com pequenas forças. 

Por este motivo, os objetos de corte (faca, tesoura, enxada, etc.) devem 
ser bem afiados e os objetos de perfuroçõo {prego, broca, etc.) devem ser 
pontiagudos. Desta maneira, o ôrea na qual atua a forço exercido por estes 
objetos seró muito pequena. acarretando uma grande pressôo, o que torna 
mais fócll obter o efeito desejado (figura 2) . 

.. 
Figura 2 

Em outros casos. quando desejamos obter pequenas pressões. devemos 
, . · fazer com que a força se distribua sobre grandes ôreas. Para caminhar na neve • 
. :. : uma pessoa usa sapatos especiais, de grande 6rea de apolo. para diminuir a 

pressão que a Impedem de afundar. Também paro diminuir a pressão sobre 
o solo. um construtor apóia as paredes de uma caso sobre alicerces que têm 
área maior do que o parede (figuro 3). 

Rgura3 
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Unidades de pressõo: 
: 

1. No S.I. (Sistema lnternoclonol) vemos, pelo definiçôo de pressão (p· 1). que 
o sua unidade deve ser dado pela relaçôo entre uma unidade de força e uma 
unidade de órea. Neste sistema, a unidade de forço é 1 N e a unidade de órea 
é 1 m2. Entõo, no S.I.. o unidade de pressõo será 1 N / m2. 

2. Na prática, os engenheiros e técnicos costumam usar a unidade 1 kgf/cm2. 

Nos máquinas e aparelhos de origem norte-amerlcono (ou inglesa) é usado, 
como unidade de pressõo, 1 llbra/polegada2• Nos postos de gasolina, por 
exemplo. os manômetros (aparelhos paro medir a pressõo do ar nos pneus) são 
calibrados nesta unidade. A pressõo de 1 libra/polegada2 equivale, aproxima
damente, a uma força de 4AS N (1 libra~ 4A5 N) sendo exercida sobre uma 
órea de 6.3 cm2 (1 polegada~ 2.5 cm), ou seja, 0,7 N/cm2 ou 7.000 N/m2. 

3. Quando estamos trotando com fluidos, é comum usar como unidade de 
pressõo 1 mm de mercúrio (1 mmHg). Chamamos 1 mmHg à pressôo exercido. 
sobre sua base, por umo coluna de mercúrio de 1 mm de altura. A pressão 
de 1 mmHg é multo pequena e esta unidade é usado em laboratórios, poro a 
medida da pressão de gases rarefeitos. 

4. Quando desejamos medir pressões elevados (gases comprimidos. vapores 
em uma caldeira. etc.) usamos uma unidade denominado 1 atmosfera = 7 
otm. O valor de 1 otm é Igual à pressõo exercido, sobre sua base, por uma 
coluna de mercúrio de 76 cm de altura. Portanto 

1 atm = 76 cmHg = 7W mmHg 

Logo mais veremos porque esta unidade se denomino 1 atmosfera. 

A tabela 1 mostro algumas relações entre as unidades de pressõo que 
acabamos de definir.· 

elações entre algumas 
unidades de pressõo 

mm g= 1 m 
1 otm = 1.Ql x 10e N/m2 
1 otm ~ l kgf /cm2 

1 kgf/cm2 ;; 14.2 libra/pol2 

Tabela 1 
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Pressão atmosférica 

Leitura da unidade 5 do livro ·um programo de atividades sobre tópicos de 
Física para a 8g série do 1 Q grau•2. 

Apresentação em vídeo-cassete do experiência de Torricelll. 

Experimentos relacionados com pressôo atmosférica: 

"Como jó vimos, o valor da pressõo atmosférica ao nfvel do mar é p 0 = 76 
cmHg. Como nos mostra a tabelo 1, este valor corresponde a uma pressôo de. 
aproximadamente, 10 N/cm2, Isto é, a uma força de 10 N sendo exercida sobre 
cada l cm2 da superlfcle. Para você perceber mais claramente os efeitos que 
esta pressõo pode produzir, vamos analisar as seguintes experiências: 

1. Com uma bomba de vócuo, podemos extrair grande parte do ar do In
terior de uma lota vazia. Fazendo isto, a lota seró esmagada pela pressão 
atmosférica. Antes de retirarmos o ar Isto não acontecia porque a pressão 
atmosférica estava atuando tonto no Interior quanto no exterior do lata (figuro 
4(o)). Ao ser ligada a bomba de vócuo, a pressõo Interna torna-se bem menor 
do que o externa e a lota é esmagada (figura 4(b))3. 

1 bombo de VÔCUO 

(O) (b) 

Agura4 

2. A primeiro bomba de vócuo foi construída por von Guericke, em Magde
burgo, na Alemanha, permitindo que ele realizasse, entre outras. a famosa 
experiência dos "hemisférios de Magdeburgo·. Tomando dois hemisférios, bem 
adaptados um ao outro, formando, assim, uma esfera oca de cerca de 50 
cm de diômetro (figura 5(a)), von Guericke extraiu o ar do Interior desta es
fera. Como a preSSOo Interna foi multo reduzido, o pressôo externa (pressõo 

2Axt, R .• Steffonl, M. H. e GulmarOes. V. H. IF-UffiGS, 1990. 
3Mostror no V!de<><:ossete ema Sçisérle) e fazer o expermento. 
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atmosférica) forçou um hemisfério tõo fortemente contra o outro que foram 
necessórios 16 fortes cavalos para separó-los (figura 5(b))4 . 

. VÁCUO 

Flguro5 

3. É. também, graças à força exercido pela pressõo atmosférica que você 
consegue tomar um refresco com um canudinho. Quando você chupa na 
extremidade do canudo, você nôo estó, na realidade. chupando o refresco. 
mas provocando uma reduçõo na pressão do ar no interior do canudo. A 
pressôo atmosférica, atuando na superfície do ITquido, faz com que ele suba no 
canudinho. Algumas bombas, para elevação de ógua. têm seu funcionamento 
baseado neste mesmo princípio.· 

Atividade: determinação do pressão atmosférica. 

Um gós, ao realizar uma pressôo p sobre uma superfície como, por exemplo, 
o êmbolo (órea A) de uma seringa. exerce uma força f. cujo módulo é dado 
por F= p x A. 

Puxe o êmbolo de uma seringa com um dinamômetro (escala móxima de 22 
N ou balança de verdureiro) no sentido de extraí-lo com velocidade constante, 
mantendo a ponta da seringo obstrufda com o dedo. Cuidado, nõo deixe o 
êmbolo escapar da seringa nem bater com força no fundo dele. 

VÔCUO 

FD-----F=pxA 

Figuro ó 

Neste caso. a pressõo é obtida dividindo a força lida no dinamômetro pela 
órea do êmbolo (1!'02/4), onde D é o dlômetro do êmbolo. Supondo que hó 

4Demoratror a expe<Jêncla dos hemlsfértoo de Magdeburgo com auxilio de uma bombo de 
VÔCUO. 
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vócuo no interior da seringa (quando o êmbolo é puxado). essa pressõo corres
ponde. com boa aproximaçõo , ao valor da pressõo atmosférica. 

Sabendo que D= 16.5 mm (seringa de vidro de 10 mi), faça o experimento e 
determine o valor da pressão atmosférica. 

Com F =.22 N e A= 21 A x 10-5 m2 resulta p = 1,03 x 105 N/m2• 

Pressão nos líquidos 

Demonstração da reloçõo entre pressôo e profundidade do ITquidc5 e dedução 
da equação fundamental do Hidrostótico p = p 0 + pgh ~ 

Porque aparece o empuxo. 

·consideremos um corpo mergulhado em um líquido 
qualquer (figura 7). 

Como Jó sabemos. o ITquido execeró forças de pres
sõo em toda a superfície do corpo em contato com 
este líquido. Como a pressõo aumento com a profundi
dade. as forças exercidas pelo líquido, no parte inferior 
do corpo. são maiores do que os forças exercidas no 
porte superior, e se distribuem do maneira indicada no 
figura 7. 

Figuro 7 

A resultante destas forças. portanto. deveró ser dirigida para cima. É esta re
sultante que representa o empuxo exercido sobre o corpo. tendendo a impedir 
que ele afunde no liquido. 

ObseNe, entõo, que a causa do empuxo é o fato de o pressão dentro do 
líquido aumentar com o profundidade. Se as pressões nos portes superior e 
inferior do corpo fossem iguais. a resultante das forças de pressão seria nula e 
nõo existiria empuxo sobre o corpo.· 

O ar também exerce empuxo? Mostrar em vídeo-cossete o experimento 

5ver vfdeo-cassete sobfe pressôo em nuTdos OF-UFRGS. 1992.). 
oVer põglno 351 do livro: Alvorengo. B. e Mõxlmo, A Curso de Física. soo Paulo, Ed. Horbro, 

1992. 
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sobre baroscópio no interior da campânula da bomba de vócuo (figura 8). 

Experimentos relacionados com pressõo nos líquidos: 

1. Demonstraçôo do paradoxo hidrostótlco (figura 9). Mostrar vídeo.cassete 5 e 
fmer o experimento. 

Figura 8 Figuro 9 

2. Demonstração sobre vasos comunicantes (figura 10) e discussão de suas 
aplicações no abastecimento de ógua. 

3. Apresentoçôo do vídeo.cassete e demonstroçôo 
do princíp io de Pascal (figura l l ). 

Figura 70 
.. 

Figura 71 

4. Apresentaçõo em vídeo.cassete e demonstroçõo do funcionamento do 
sifõo. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

89 AULA: FORÇA E MOVIMENTO - REVISÃO 

Neste texto sõo apresentados exemplos de movimentos ou de situações 
estáticas em que é(sõo) exerclda(s) sobre o corpo: 

A. Uma única força constante; 
B. Uma única força variável; 
e. Duas forças constantes, eontr6rlas e de mesmo m6dulo; 
D. Duas (ou mais) forças constantes nõo equlllbradas. 

~: Antes de discutir cada exemplo. convém pedir aos alunos que façam 
hipóteses relacionando os movimentos dos corpos com os forças exercidas so
bre eles. Por exemplo: 

• No situação da figuro 2, no ponto 8 (velocidade zero), é exercido uma 
torço resultante sobre o bola? 

• Na situação da figura 3, os esferas chegam juntas ao chôo? 
• No sltuoçôo do figuro 4, o projétil o1inge o alvo? 
• Se o força resultante sobre um corpo em movimento repentinamente se 

anulasse, ele pararia imediatamente ou continuaria se movendo? 

A. Uma única força constante 

Quando apenas uma forço é exercida sobre um corpo, ocorre um movi
mento (acelerado) no direçõo desta força. Nos quatro exemplos que seguem 
trotaremos de casos em que. desprezando pequenos forças de atrito, efetiva
mente uma só forço é exercida sobre o corpo. No exemplo 5 há duas forças 
exercidos sobre um bloco mas apenas uma atuo no direçõo do plano inclinado. 

1) Quedo livre 

Se uma bolinha é solto no ar, ela é acelerada o partir 
do repouso pela força peso. Este movimento estó repre
sentado na figura 1. 
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2) Corpo jogado verticalmente 

Uma bola é jogada verticalmente para cima. Por
tanto. ela tem velocldade Inicial. A única força exercida 
sobre ela é a torça peso. Esta forço aponto sempre poro 
baixo. Logo o velocldade da bola decresce até anular-se 
e logo se Inverter, iniciando-se. entoo, um movimento de 
queda livre. 

3) Projétil disparado horfzontalmente 

A figuro 3 represento duas boias. uma largada em quedo 
livre. e outra disparada horlzontalmente, no mesmo Instante, 
por uma mola. Em ambos os movimentos, o único forço ex
ercida é a forço peso. Logo, os movimentos na dlreçôo 
vertical (direção da força) sõo Idênticos. Isto pode ser con
statado na própria figuro. 

4) Projétil disparado obllguamente 

A figuro 4 representa uma experiência na qual a esfera 
li é liberada no Instante em que o projétil (esfera 1) é dis
parado. Se nôo existisse gravidade (peso= 0). o projétil 
percorreria a linho tracejada e a esfera li nõo cairia. Logo 
o projétil atingiria o alvo. Como o peso nõo é zero. a es
fera li cai mas. mesmo assim, o projétil a atinge, pois a 
força peso também é exercida sobre ele. Isto é, os dois 
coem sob o efeito da oceleroçôo da gravidade. 

5) Plano inclinado 

Largando um bloco de gelo sobre um plano inclinado 
(figura 5), ele escorrego até o chôo. A torço exercido 
sobre ele ao longo desse plano inclinado é uma compo
nente do peso <PsenO). No coso extremo, quando 8•90°, 
a força é o próprio peso P (situação equivalente à da 

• ... f,, 

Figura3 

Figuro4 

figura l). Note que, neste exemplo. soo exercidos duas , 
forças sobre o bloc~o: a força peso P e o força normal fi. .. ~ 
Contudo, apenas PsenO dó origem ao movimento que se Pcos P 

~-----:;.._.;:;;. 

observo ao longo do plano. Nesse sentido, tudo se possa 
como se existisse uma única forço <PsenO). 

Figura 5 
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B. Uma única força variável 

Nos exemplos que seguem. trataremos de casos em que é exercida sobre o 
corpo uma forço resultante varióvel. 

v 

fj 

Figuro 6 

1) Força elóstlca 

Uma mola exerce uma forço F=-kb.x que depende 
do sua elongaçôo b.x=x - x0. Isto significo que o módulo 
do forço é variável. Portanto, o módulo da aceleração 
que a mola pode causar sobre um corpo que, no lugar 
do môo, fosse preso o elo. também é varióvel. Além disso. 
essa aceleração sempre aponto no sentido de recolocar 
o extremidade do mola na posição que ela ocuparia se 
estivesse parado (x0 xo) . 

v 2) Força centrípeto _,,_,,,,_._ 

f, 
1 
1 --;---
t Fe 

f. 

Figura 7 

Figura 8 

ii 

No movimento circular uniforme. a forço é constante 
em módulo mas, a cada Instante. forma um ôngulo de 90º 
com o velocidade. Mos a velocidade muda de direçõo 
a cada instante. Logo a forço também mudo. Temos 
aqui um outro exemplo de forço vorióvel. Neste caso. 
apenas variam o direção e o sentido da força. o módulo 
permanece Inalterado. 

3) Movimento de um satélite 

Sobre um satélite artificial terrestre. em órbita c ircular, ·· 
é exercida uma única forço: o força de atração da Terra. 
Esta forço aponto sempre para o centro da trajetória e 
desempenha o papel de uma força centrípeta. Se. re
pentinamente. a .força de otraçõo do Terra deixasse de 
ser exercido, o satélite se moveria na direção da veloci
dade (veja a figura). Também neste exemplo a força, 
embora constante em módulo. mudo de direção e de 
sentido. Convém lembrar que a força de atroçoo que 
mantém o satélite em órbita é seu próprio peso. 
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e. Duas forças constantes, contrários e de mesmo módulo 

Quando duas forças constantes de mesma intensidade (módulo) e de sen
tidos contrôrios sõo exercidas sobre um corpo, elos mutuamente se cancelam. 
isto é. a força resultante é nula <FR•O). 

1) Objeto sobre a mesa 

O peso P é a força que a Terra exerce sobre o bloco. O 
ponto de oplicaçõo desta forço estó no centro de gravi
dade do bloco. A força P'. que formo um par açõo
reação junto com fi. é uma forço de mesmo módulo. de 
mesmo direção e de sentido contrôrio a P. O ponto de 
aplicação de P' estô no centro da Terra. Esta forço P' é, 
pois, exercida pelo bloco sobre a Terra. Analogamente, o 
mesa exerce uma força iJ sobre o bloco. que exerce so
bre o mesa uma forço N' de mesmo módulo, de mesmo 
direção e de sentido contrório o N. Entõo. sõo exerci-
dos sobre o bloco apenas as forças P e fJ. Estas forças. 
nesse caso. têm mesmo módulo, mesmo dlreçõo e senti-
dos contrórios. Por Isso. o forço resultante exercida sobre 
o bloco é nulo. O bloco pode estar em repouso ou em 
movimento retilíneo uniforme. 

2) Corpo suspenso por uma corda 

A torço peso P é exercido poro baixo e a tensôo T, 
exercida pela corda. aponta para cimo. Como elos têm 
o mesma intensidade e sentidos contrórios, a força resul
tante é nula. Neste caso o corpo estó em repouso ou 
movendo-se com velocidade constante. 

3) Plano inclinado com atrito 

a) o corpo estó parado: 
Três forças sõo exercidas sobre o corpo: a força ft di

rigida para baixo, a força iJ que formo 90° com o su
perfície sobre a gual estô colocado o corpo, e a força de 
atrito estótico <FE). Nesse caso: 
• A normal tem mesmo módulo e sentido contrário à com
ponente do peso PcosO. 
• A forço de atrito estótlco é igual em módulo e tem sen
tido contrório ao da componente do peso PsenO. 

64 

j5 
iJ• 

Figuro 9 

/ //////// 

1 i' 

Q 
p 

Figura 10 

Agura 77 



b) o corpo se move com velocidade constante: 
A situação é idêntica ao caso anterior. As três forças 

exercidas sobre o corpo sôo: a força peso P (dirigida 
para baixo), a forço normal fJ (formando 90° com o su
perfície do plano), e a forço de atrfto cinético fc. Nesse 
caso: 
• A normal tem mesmo módulo e sentido contrário à com
ponente do peso PcosO. 
• A forço de atrito cinético é Igual em módulo e tem sen
tido contrário ao do componente do peso PsenO. 

4) A figura 13 represento um bloco que se move com N t 
velocidade constante. Logo, a forço de atrito cinético é. Fc 
em módulo. igual ó força de 10 N exercida pela pessoa 
sobre o dinamômetro. ' ~ 

5) A figura 14 representa o movimento de uma esfera que 
cai no óleo com velocidade constante. A força de atrito 
viscoso '4 entre a esfera e o óleo equllibra o peso P. · FA 

l 

Figura 72 

Figura 73 

\l \.l 

(: 

b 
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P= F ..... 
<• 
(• 

6) O desenho da figuro 15 representa um menino des
cendo de pôra-quedas com velocidade constante. A 
situação é Idêntico à da esfera no óleo: forço peso = 
forço de atrito com o ar. 
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o. Duas (ou mais) forças constantes nõo equlllbradas 

1) Plano incllnado 

A força normal fJ e a componente da força peso Pcos9 
têm mesmo módulo mas seus sentidos sõo contrórios. Logo. 
no dlreçôo y nõo hó forço resultante. 
o) Se P$en9•F,.. o corpo permanecerô em repouso ou se 

..,__ _____ __... deslocará com velocidade constante (casos a) e b) do 

Agura 76 

Rguro 17 

Rguro 78 
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Figura 79 

exemplo C.3). 

b) s& P~enO:> F~. o bloco terô aceleraçõo uniforme. Isto 
significo que a velocidade sofre acréscimos Iguais em in
teNalos iguais de tempo. 

Demonstroçõo com trilho de alumínio e um bloco ou 
carrinho. 

2) Dinamômetro puxando um bloco sobre uma mesa com 
atrito 

a) Se T=FA. o bloco estaró em repouso ou em MRU (coso 
C.2). 

b) Se 'f > F~. o bloco terô aceleração uniforme. 

Demonstroçõo com dinamômetro de 20 N e tijolo. 

3) Esfera caindo em proveta com óleo e água 

No óleo. a forço de atrito viscoso F~ equilibra o peso P 
do esfera. como tivemos oportunidade de ver em aulas 
anteriores. O movimento é retmneo uniforme. 
Na água, a força de atrito viscoso é insuficiente para equi
librar o peso. Logo, ela terá um movimento acelerado até 
o fundo. 

Demonstraçôo com óleo e com ógua. 
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Flguro27 

4) Rolho em proveta com ógua 

Uma rolha colocada na ógua flutua. sendo que ape
nas uma porte do seu volume fico submersa. Se a rolho. 
forçada a permanecer no fundo do proveta. for solto. 
seró exercida sobre ela uma força resultante poro cima. 
Esta força resultante provém da diferença entre a força 
de empuxo (que é igual ao peso do volume de líquido 
deslocado) e a forço peso do rolho. Como a força·de em
puxo é maior do que a forço peso. a rolha teró um movi
mento acelerado de baixo para cima até a superfície. 

Demonstração. 

5) Móquina de A1wood 

A tensão 'f é constante ao longo da corda. 

a) Se P1 =A, nõo haveró aceleração no sistema (fica parado 
ou em MRU). 

b) Se P1 > A ou se P1 < P2. haveró uma aceleração ã 
no sistema. Esta aceleração é a mesma para os dois cilin
dros. 

Supondo que P1 > P2. resutta 

ft1 -'f"'m1ã <Pi >T) 
'i- P2 =m2ã c'f > P2) 

Somando as duas equações. obtemos 

Pi - P2 = (m1 + m2) ã ou 
ã=((m1-m2)/(m1 +m2)J§ 

Demonstraçôo com massas de 300 g e 310 g e com rol
dana leve (de acrílico). 

Note que todos esses exemplos de força resultante diferente de zero apre
sentam movimentos equivalentes àqueles em que uma única força é exercido 
sobre o corpo. 

Por exemplo: A resultante de duas forças opostas. uma de 10 N e outra de 6 
N. é de 4 N. Teríamos o mesmo efeito. em termos de movimento. se uma única 
força de 4 N estivesse sendo exercido. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

9ç AULA: CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENT01 

·para entender bem o sentido desta importante lei de conseNação. é fun
damental que esteja bem claro o conceito de quantidade de movimento. 

Chamamos de quantidade de movimento <P> o produto da massa (m) de 
um corpo pelo vetor velocidade (V) desse corpo: 

pemv 
Essa definição Indico que a quantidade de movimento é uma grandeza 

vetorial, Isto é, que tem módulo (intensldode), direção e sentido. O módulo é 
dado pelo produto da massa pela velocidade; a direção e o sentido são os 
mesmos do vetor velocidade. 

Por exemplo, imaginemos duas bolos com massas 
iguais e com velocidades de mesmo módulo e de 

· direções diferentes. As duas bolas têm, portanto, 
quantidades de movimento diferentes: 

Quando apenas os sentidos das velocidades sõo diferentes. as duas QL;an
tidades de movimento podem se anular. Isso porque a soma de vetores de 
módulos Iguais e de sentidos contrórfos é nulo. 

Assim como acontece com outras grandezas, a quantidade de movimento 
também pode ser expressa em diferentes unidades, tanto para a mossa como 
para a velocidade. No entonto, é prreferível que a massa seja expressa em 
quilogramas (kg) e o velocidade em metros por segundo (m/s). Estas unidades 
pertencem ao sistema MKS, que é o mais usado na Física e o único legalmente 
adotado no Brasil. 

Mas, afinal, em que consiste essa Importante lei da conseNação da quanti
dade de movimento? Seu enunciado é o seguinte: 

Na ausência de forças externas, a quantidade de movimento de um sistema 
permanece constante. 

1Textos entre ospos extrofdos dos livros: Conloto, R. As linguagens da Físico. soo Paulo, Ed. 
Attca. 1990; Alvarenga. B. e Mõximo, A. Curso de FIS/co. Sõo Paulo. Ed. Horbra. 1992. 
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Imagine uma bolo bem redondo e lisa rolando sobre uma superfície bem 
plana. Se nenhuma força externo atuar sobre ela. suo quantidade de movi
mento não se alterará. Até aqui. nada de novo. A primeiro lei do Mecônica. 
ou lei da inércia. também diz isso e foi primeiramente formulada por Galileu no 
início do século XVII. 

Imagine. agora. que a bola leve dentro de si uma bomba que explode du
rante o movimento. A explosõo faz com que pedaços do bolo se espalhem 
por todos os direções. Ainda assim. a quantidade de movimento do bolo per
manece constante. mesmo depois do explosôo. Isso se nenhuma forço externa 
agir. A quantidade de movimento do bola (antes da explosõo) é igual à soma 
vetorial das quantidades de movimento dos estilhaços da bola (depois do ex
plosão). 

Nesse acontecimento hó outro coiso interessante: há um ponto especial 
que 'nõo toma conhecimento' da explosão se nenhuma força externo agir. 
Esse ponto especial é chamado de centro de massa. 

Você pode facilmente imaginar que se nenhuma força for exercida sobre o 
bolo lisa. elo seguiró sempre com a mesmo velocidade. Como o suo mossa não 
vario. e se a velocldade nôo se alterar. a quantidade de movimento também 
não se alterará. Também é fácil imaginar o que é o centro de mossa antes 
da explosão da bola: é o centro da própria bola. isto é, o centro da massa 
que estó distribuída ao redor do centro da própria bola. Mas. e quando a bola 
jó não existe mais? Acontece que. com a explosõo. alguns pedaços foram 
empurrados para a frente, ao mesmo tempo que outros foram empurrados 
para trás. uns paro um lado, outros paro o lado oposto. Mas o soma vetorial das 
quantidades de movimento continuo igual desde que. é claro. nenhuma das 
partes seja acelerada após a explosão. 

Rgura2 
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O centro de massojó nõo coincide com nenhum ponto material; entretanto. 
mesmo assim ele continua a existir e com o mesma velocidade que tinha antes 
do explosão. 

No coso em que o bolo estó lívre de outras forças, ela pode ser chamada de 
sistema isolado. Se nenhuma força externo agir. o conjunto de pedaços (depois 
da explosõo) continua a ser um sistema isolado, pois uma explosõo é constituído 
de forças Internas. Por essa rozôo, a explosõo nõo altera a quantidade de 
movimento do sistema: o que se altera é a quantidade de movimento de cada 
pedaço. 

Cada parte adquiriu uma quantidade de movimento para trós ou paro o 
frente. à custo do que outro porte adquiriu poro o frente ou poro trós. respecti
vamente. 

Examinemos, agora, um caso bem simples em que essas idéias podem ser 
percebidos. Imagine dois carrinhos que podem andar livremente sobre uma 
superfície bem lisa e plona2. 

c;F~=~ •• f • • .. 

Rguro3 

Entre os dois carrinhos há uma mola comprimida e eles estão amarrados 
um ao outro de modo o mantê-la comprimido (figura 3). Nessa situação. os 
carrinhos estão parados. A quantidade de movimento do sistema formaco 
pelos dois carrinhos é zero. O centro de mossa do sistema situo-se em um ponto 
entre eles e estô em repouso. 

Se. agora, o barbante for cortado. cada um dos carrinhos serô empurrcdc 
para um lado. Entretanto, mesmo assim a quantidade de movimento do sistema 
continua igual à de an~es (zero), pois o Impulso que um ganha poro um lodo 
também é ganho pelo outro em sentido oposto, ou seja, com sinal contrário. 
Isto significo que cada carrinho adquiriu uma parcela Igual de quantidade de 
movimento mos os sentidos dessas parcelas soo opostos. 

A lei de conservaçõo da quantidade de movimento é extremamente útil 
porque se aplico o casos de todas as proporções. Elo vale tonto paro os maiores 

2oemonstror usando carrinhos tipo PSSC, lnct uslve formando um sistema de três carrinhos (dos 
molsum). 
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objetos que conhecemos (que sõo as estrelas) como também poro partículas 
subatómicas.· 

Exercícios 

1 - Slide 1-3 - Explosõo em duas massas iguais. 

Dois carrinhos estõo encostados um no outro havendo entre eles uma mola 
comprimido. O sistema está Inicialmente em repouso. A mola. então. é descom
primida dando origem o uma explosão que impulsiono os carrinhos paro lodos 
opostos. O slide apresenta a fotografia de múltipla exposição do movimento 
dos carrinhos após a explosão. 

e) Qual a quantidade de movimento do sistema antes da explosõo? 
o) Compare as velocidades dos dois carrinhos após a explosõo. 
e) Compare a quantidade de movimento de cada carrinho após a explosõo. 
d) Qual a quantidade de movimento do sistema após o explosõo? 
e) O que se pode afirmar sobre os mas.ses dos carrinhos? 
f) Descrevo o movimento do centro de mosso do sistema antes e depois da 
explosão. 

li - Slide 1-4 - Explosõo em duas massas desiguais. 

Este slide é semelhante ao anterior. Apenas, o carrinho da direita está car
regado com uma massa adicional. Responda as mesmas questões do slide 
anterior. 

Colisões3 

-vimos que se nôo existirem forças externas exercidos sobre o sistema. a 
quantidade de movimento desse sistema é conseNoda. Nas colisões, como 
um chute em .uma bolo de futebol ou como entre bolas de bilhar, ocorrem 
forças multo grandes que atuam em um lnteNalo de tempo muito pequeno 
(forças Impulsivas). Essas forças podem provocar variações aprecióvels nos 
quantidades de movimento de cada um dos corpos que colidem mos, em 
virtude de serem forças Internos, elas nõo lnnuenclarõo no quantidade de movi
mento total. Além disso. mesmo que existam forças externos, como o duroçõo 
do choque é sempre multo curta. o Impulso provocado por essas forças ex
ternas seró multo pequeno e. conseqüentemente, a variação da quantidade 
de movimento causada por essas forças pode ser desprezada. Assim, pode· 
mos concluir que as quantidades de movimento de um sistema, Imediatamente 

311ustror o texto com os loops M-33 e M-35. 
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antes e Imediatamente depois de qualquer collsõo, podem ser consideradas 
Iguais. 

Quando dois corpos colidem como;por exemplo, no choque entre duas 
bolas de bilhar, pode acontecer que a dlreçõo do movimento dos corpos não 
seja a lterado pelo choque-. isto é, que eles se movimentem sobre uma mesma 
reto antes e depois do colisõo (figuro 4). Quando isso acontece, dizemos que 
ocorreu uma collsõo frontal (ou unidimensional). Por outro lodo, pode ocon:ér 
que os corpos se movimentem em direçôes dlférenfes: cintes e' cie'pds da' colisõo'
(figura 5). Neste coso, a colisõo é chamado de collsõo bidimensionei. 

Figura4 Figura 5 

Sempre que, numa colisõo, a energia cinética total tem o mesmo valor antes 
e depois do choque, isto é, o energia c inético do sistema se conservo. dizemos 
que a consoo é elástlca. De um modo geral. o choque é elástico quando os 
corpos não sofrem deformações permanentes durante a colisão. Duas bolos 
de bilhar, por exemplo, realizam colisões que podem ser consideradas elásticos. 

Em caso contrário, se os corpos apresentarem deformações permanentes 
em virtude da colisão, ou se houver produção de calor durante o choque, 
verifica-se que haveró reduçõo no valor da energia cinética do sistema. Sempre 
que os valores do energia cinético do sistema, antes e depois do colisão, forem 
d iferentes, dizemos que a collsõo é lnel6stlca. Um caso particular da colisão 
Inelástico ocorre quando os corpos, após o choque, passam a ter velocidades 
iguais (os corpos permanecem Juntos após o colisõo). Neste caso. verifica-se a 
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maior reduçôo possível no valor da energia cinética do sistema e esta collsõo 
é chamado de perfeitamente lnel6s11ca." 

Demonstraçõosobre colisôo bidimensional usando d~a~, . . . ~era ln ld t 
esferas de aço e um trilho de lançamento conforme··. · e en ª 
Projeto PSSC. porte 3- guio de laboratório, ediçõo pre- · . ;. esfera alvo 
liminar. Ed. UnB, 1966, p. 178- 181. 1-...· .;::;· ~~-;::::;.--

Figura ó 

Exercícios 

1- Slide 1-5- Colisão frontal (quase) elástica. 

Duas bolos iguais. de O, l kg de mossa. colidem, estando uma em repouso e a 
outra em movimento. A colisõo ocorre sobre uma linha reta (colisão frontal). O 
intervalo de tempo entre dois lnstantôneos consecutivos é de l /l Os e o espaço 
entre dois troços corresponde a 1 cm. 

a) Qual a velocidade da bola A antes e depois da colisão? 
b) Qual a velocidade da bola Bantes e depois da collsõo? 
c) Qual a quantidade de movimento do sistema antes e depois da colisão? 
d) Qual o energia cinética do sistema antes e depois da colisão? 

li - Slide 1-6 - Colisôo frontal lnelóstlca. 

Duas bolos de massas Iguais colidem sobre uma linho reta (colisôo frontal). 
O intervalo de tempo é 1/10 se a unidade de distôncia é l cm. 

o) Qual a velocidade da bolo vermelha e do bola branco antes e depois da 
colisõo? 
b) Qual é a quantidade de movimento do sistema antes e depois do colisôo? 
c) Verifique se o energia cinético do sistema se conserva nesta colisão. 
d) Como se explico que, neste coso, os duas bolinhos se movem após a colisão, 
ao contrório do que ocorre na colisõo do slide 1-5, onde a bolinho incidente 
pôra após o choque e a bolinha alvo sai com o velocidade do inc idente? 
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fil. Use uma régua para analisar a série de esquemas •estroboscópicos· da 
figura 7 e verificar se a quantidade de movimento do sistema formado por dois 
carrinhos antes do choque é igual à quantidade de movimento do sistema 
depois do choque. Verifique também se o movimento do centro de massa se 
a lterou em funçõo do choque. lnlclolmente localize. aproximadamente. em 
que pontos da figura ocorreram as collsões. 

~ lW- ~ ~ ~ - -
~~ - ...-:.... - ... 

IW::: ~ ~ ~w&J~ 
L A. A B B B 
~ IW- ~ ~ ~ 
A A A B -ª- B 
~ Q!i}a ~ ~ ~ 

Escola: lOcm= 1 m 
Â f =0.1 s Figura 74 

IV. Verifique nos esquemas estroboscópicos das figuras 8 e 9 se houve conseNa
çõo da quantidade de movimento do sistema constituído pelas duas bolos antes 
e depois do choque. Note que. agora. o choque se deu em duas dimensões. 
Isto é. num plano. Identifique. também. o movimento do centro de massa do 
sistema no caso registrado na figura 9. 

PI "Ü,51 ~ 

P2 • O, AS !J!!!. 

Rgura8 Figuro 9 

"Retirado do livro: Conioto. R. As ITnguagens da FTsfca. Sôo Paulo. Ed.Átlco. 1990. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

1 Og AULA : CONSERVAÇÃO DA .ENERGIA MECÂNICA 

Energia: um conceito muito obrangente1 

Energia é. possivelmente, o termo técnico. ortglnório da Física. mais freqüen
temente empregado em nossa vida dlórta. 

Energia é um conceito muito abrangente e, por Isso mesmo. multo abstrato 
e difícil de ser definido com poucas palavras de um modo preciso. Usando a
penas a experiência do nosso cotidiano. poderíamos conceituar energia como 
"olgo que é copoz de originar mudanças no mundo". O vôo de um inseto. A 
rachadura em uma parede. A queda de uma folho. A correnteza de um rio. 
A remoção de uma colina. A escavaçôo de um túnel. O aquecimento de 
um quarto. A construçõo de uma represa. Em todos esses casos. e em uma 
infinidade de outros que você pode Imaginar. a lnteNeniêncla da energia é um 
requisito comum. 

Conhecemos da mecônlca a definição de energia como capacidade de 
realizar trabalho. Mas esta é uma definição Hmltada a uma área restrita. Um 
conceito mais completo de energia deve incluir outras óreas (calor, luz. eletrici
dade, por exemplo). À medida que procuramos abranger mais óreos da FTsica 
no conceito de energia, avolumam-se as d ificuldades para se encontrar uma 
definição concisa e geral. 

Mais fócil é descrever aspectos que se relacionam à energia e que. indivi
dualmente e como um todo, nos ajudam a ter uma compreensão cada vez 
melhor do seu significado. 

Citaremos, a seguir. quatro aspectos bôsicos para a compreensão do con
ceito de energia e ilustraremos cada um com um exemplo: 

1) A quantidade que chamamos energia pode ocorrer em diversas formos. Ener
gia pode ser transformado. ou convertido. de uma formo em outra (conversõo 
de energia). 

Exemplo: A energia mecônlca de uma queda d' ógua é convertida em ener
gia elétrico a qual. por exemplo. é utiltzada para estabilizar a temperatura de 
um aquórto (conversôo em calor) aumentando. com isso. a energia interna do 
sistema aquórto em relação à que teria à temperatura ambiente. As moléculas 

1Texto adaptado do Bcletlm GEF. IF-UFRGS. n. 7. p. 4. março de 1993. 
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do meio. por suo vez. recebem do oquôrio energia que causo um aumento em 
sua energia cinético de rotaçôo e translação. 

2) Cada corpo e Igualmente cada "sistema· de corpos contém energia. Energia 
pode ser transferida de um sistema poro outro (transferência de energia). 

Exemplo: Um sistema massa/molo é mantido em repouso com a mola disten
dida. Nestas condições. ele armazena energia potencial. Quando o sistema 
é solto. ele oscilo durante um determinado tempo mas acabo parando. A 
energia mecônlca que o sistema possuía inicialmente acaba transferida para 
o melo que o circunda (ar) na formo de um aumento na energia cinética de 
translação e rotaçôo dos moléculas do ar. 

3) Quando energia é transferida de um sistema poro outro. ou quando ela 
é convertida de uma forma em outra. o quantidade de energia nôo muda 
(conservação de energia). 

Exemplo: A energia cinética de um automóvel que pôra é igual à soma das 
diversas formas de energia nas quais ela se converte durante o acionamento 
do sistema de freios que detém o carro por atrito nas rodas. 

4) No conversão. a energia pode transformar-se em energia de menor quali
dade. não aproveltóvel paro o consumo. Por isso. hó necessidade de produção 
de energia apesar da lei de conservação. Dizemos que a energia se degrada 
(degradação de energia). 

Exemplo: Em nenhum dos três exemplos anteriores, a energia pode ·refluir" e 
assumir suo condição inicial. Nunca se viu um automóvel arrancar reutilizando 
o energia convertida devido ao acionamento dos freios quando parou. Ela se 
degradou. Doí resulto a necessidade de produçõo constante (e crescente) de 
energia. O uso racional do energia implica. em último onólise. em evitar a sua 
degradação. 

Conversão e transferência da energla2 

·As atividades humanos e animais sôo realizados a partir da conversõo de 
uma quantidade de energia que provém dos alimentos diariamente digeridos. 
Carros, aviões e foguetes também necessitam de energia poro se movimentar. 
Paro o corro avançar (e empurrar o Terra para trás) ele converte em energia 
de movimento parte da energia que provém do combustível. O mesmo vale 
para o aviôo ou para o foguete (cujas turbinas jogam para trós os gases da 
combustõo dos respectivos combustíveis). 

Outras móqulnas como liquidificador, ventilador e furadeira nôo são movidas 

~extos entre aspas retirados. com modlficoçôes do copttulo 1 do Projeto GREF - Flslco 1: 
Mecônlca. IF-USP. SOO Paulo. Ed. EDUSP, 1990. 
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pela energia de um combustível. Nesses aparelhos é a energia elétrica que é 
convertida em energia cinética. Esta energia elétrica vem de uma usina até 
nosso casa. A energia que provoco o rotaçôo de uma turbina numa usina 
hidrelétrica provém do movimento da ógua que cai sobre suas pós. Jó numa 
usina termelétrica (a carvõo ou nuclear) é a energia de movimento do vapor 
d'óguo que se converte em energia cinética de rotação das pós da turbina.3 

Turt;>lna Gerador 

Vop0< ~' .. 

Mos de onde provém a energia que se converteu em cinético do água. ou 
poro aquecer a água até transform6-lo em vapor? No coso da usina hidrelétrico 
existe uma barragem que armazena o óguo o uma certo altura em relação à 
turbina. Devido à atração gravitacional da Terra sobre a água. podemos dizer 
que o sistema Terra-água armazena uma forma de energia que denominaremos 
energia potenciei gravltcclonal. Isto significa que esta energia pode potencial
mente ser convertida em energia cinética quando, através de tubos, o água 
atingir as turbinas. Nas usinas termelétricas. a energia necessário para aquecer 
o ógua provém geralmente de combustíveis derivados do petróleo ou carvão. 
Nas nucleares o 'combustível' utilizado é o urânio. A função de qualquer uma 
destas usinas é converter essas energias (potencial química ou potencial nu
clear) em energia elétrica. que seró depois convertida em outros formos nas 
cosas, escolas, indústrias, etc. Um ventilador o converterá em energia cinética. 
uma lâmpada em energia radiante (luz e movimento desordenado de átomos 

3Mostrar vfdeo-cossete sabre geroçoo de energia elétrlco do CEEE (Cópia no estúdio). 
4Aguro retirado do livro: Schrôder-Slchelschmldt-Stiegler - Vestner. Natur und Technick: Physik 

,md Chemte 7-9. Berlln, Ed. CVK. 1978. 
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e moléculas). uma bomba d'ógua a converteró de volto em energia potencial 
gravitacional. e assim por diante. 

Não é só o sistema Terra-ógua que pode armazenar energia potencial gravi
tacional: qualquer objeto que se afaste da Terra pode também fazê-lo. Em um 
martelo bate-estacas. por exemplo. um grande bloco é elevado e deixado cair 
l:Vremente. À medido que o bloco vai subindo, ele adquire energia potencial 
gravitacional. transferida de um motor. A medida que o bloco cal. ele adquire 
energia cinético e a energia potencial do sistema diminui. Desta forma. toda 
energia potencial do sistema vai sendo convertido em energia cinético do 
bloco que cai. O decréscimo de energia potencial é compensado por um 
c~réscimo de energia cinética a qual atinge um valor móximo no instante do 
i;"i"'i;:>Octo sobre o estoca. 

Figuro 2 

Demonstração usando um modelo de bate-estacas do laboratório. /"\ 

A principal fonte de energia que utilizamos, direto ou (_/ 
indiretamente. é a energia solar. A radiação solar pro-
duz fotossíntese que é responsóvel pelo produção dos O- - --::.. > rOi. 
alimentos vegetais, da lenha. do carvão e do petróleo. - '-4' 
A radiação solar produz evaporação e ventos que. de ~- Ç)t 
uma forma ou de outro. permitem um aproveitamento 
energético. 

FiguraJ 

No entanto. a energia que o Sol e muitos outras estrelas irradiam tem origem 
em reações exotérmicas (que liberam calor) de fusão nuclear. onde núcleos de 

80 



hidrogênio sôo fundidos formando núcleos de héllo a temperaturas de milhões 
de graus (figura 3)s. A transferência dessa energia se dó por radiação. que é 
emitido para o espaço sideral, parte da qual é absoNida pela Terra (apenas 
um bilionésimo da energia liberado pelo Sol). 

Quando uma criança estica o elóstlco de um estillngue. ou quando dó corda 
em um brinquedo ou em um relógio, ela transf!ªre uma certa quantidade de e
nergia para esses objetos. Esta energia fica iniclalmente acumulado no elóstlco 
ou na mola e é denominada energia potencial elóstlca. Quando o elóstico é 
solto ou a 'corda' é liberada, dó-se a conversôo dessa energia potencial em 
energia cinética. a qual é transferida para a pedra ou paro o brinquedo.· 

t . . 
-

............. '. . ..... , .. 
Figuro4 

Conservação da energia 

"Tanto a idéia de transferência como a de conversóo partem do princípio 
de que a energia total se mantém constante. ou seja. em todos os casos que 
discutimos até aqui. estamos supondo que a energia total é algo que nõo 
varia. Isto é. uma forma de energia se converte em outra ou é transferida de 
um sistema para outro, mas em qualquer instante elo tem. no balanço total. 
o mesmo valor. Assim, em qualquer interação. se uma quantidade de energia 
'desaparece', outros formos de energia 'surgirão' em qucntldade equivalente à 
energia ·desaparecida'. Este é o princípio de conservação e suo universo!idàde 
torna-o extremamente importante na Física. 

Quando se dó uma colisôo denominada elóstica (bola de bilhar com bola de 
bilhar. por exemplo). vimos que a energia c inétrco lntercombloda se mantém. 
na somo flnol. praticamente a mesma de antes da colisão. A maioria das co
lisões, entretanto. nõo são deste tipo. Por exemplo. quando dois carros colidem. 
ocorre uma deformação em cada um deles e. além da energia · dlspendida' na 

5~ figuras 2 e 3 foram retrodos do livro: Projeto GREF - IF-USP. Trabalho humano e uso de 
energia. SOO Paulo, Editado pelo CESP, 1986. 
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deformoçõo plóstica, o energia cinética é transformado também no energia 
que dó origem ao estrondo do colisôo e na que couso elevação de tempera
tura.· 

Exercício: Fazer uma anóllse quolltatlvo sobre conversão e conservação do 
energia nos experimentos representados nas figuras 5 e 6. 

-A-
Figuras 

A energia potencial gravitacional 

, , 
I 

/ 

, , , 

-d--41 
Figura ó 

No quedo de um objeto próximo da superfície do Terra o forço de atração 
gravitacional é praticamente constante. Quanto maior o deslocamento vertical 
do objeto. maior seró a variação do energia potencial do sistema e, portanto, 
maior o variação do energia cinético do objeto quando ele cair. Além disso. 
quanto maior for o massa desse objeto, tonto mais difícil seró elevó-lo o uma 
certo altura e, portanto. maior seró a energia convertida em energia potencial 
gravitacional. Também podemos imaginar que se a atração gravitacional tosse 
menor, como. por exemplo, sabemos que ocorre na Lua. seria bem mais fócil 
elevar o objeto. Resumindo. podemos dizer que a energia potencial gravita
cional depende da massa m do objeto. da aceleração do gravidade g e do 
altura de elevação h: 

Ep = m g h. 

A energia cinético 

Jó o energia cinética, ou energia de movimento, depende do mosso m do 
objeto e da sua velocidade de translação v do seguinte forma: 

A energia mecânico 

E - 1 mv2 
e - ~ ' 

A soma da energia cinética de um corpo com sua energia potencial é de
nominada energia mecõnlca total do corpo. Ou seja, o energia mecânico de 
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um corpo pode se apresentar na forma de energia potencial, no de energia 
cinética ou na de ambos. Em geral o energia potencial é definida em relação 
o um referencial onde elo é nula. Em qualquer ponto acima desse referencial, a 
energia potencial é positiva e diferente de zero. A energia cinética teró, entõo. 
valor móxlmo no ponto onde a energia potencial for nula e seró nula no ponto 
onde a energia potencial for móxlma. Em pontos intermediór!os. ambas estarõo 
presentes e a sua soma sempre ser6 Igual à energia mecônica total ou ao valor 
móximo de qualquer uma delas. 

·A queda da ógua em direçôo à turbina, o arremesso de um objeto. a queda 
do bloco no bote-estacas sõo exemplos de conversõo de energia potencial 
gravitacional em outros formas de energia. Por exemplo. quando no bate
estocos ocorre o colisão do bloco que cai com a estoca. o chôo penetrado 
pelo estoca sofre deformaçõo definitivo. Além disso. soo produzidos ruídos e as 
superfícies que se chocaram sõo deformadas e aquecidos. Este é um processo 
irreversível: a energia cinética nõo voito a converter-se em energia potencial 
gravitacional. O martelo nôo retorna à posição inicial a menos que mais energia 
seja transferida ao sistema. Temos, então. um exempio de degradação de 
energia. A energia cinética do bloco que caiu se transformou em deformação 
do solo e do estoca. causou ruído e elevação de temperatura. Nenhuma das 
formes de energia em que se converteu o energia cinética pode ser novamente 
convertida em energia mecônica. Assim, dizemos que a colisão do bloco com 
o estoco é um tipo de interação onde não ocorre conservação de energia 
mecõnlca.· 

Quando uma criança brinca num escorregador. tampouco ocorre conser
vação da energia mecónlca porque a força de atrito entre a criança e o 
escorregador converte parte da energia potencial gravitacional em energia 
que causa aumento de temperatura das superfícies que sõo atritadas e des
gaste dessas superfícies. acabando por dissipar a energia cinética da criança. A 
conseNação da energia mecõnica serio possível se as forças de atrito pudessem 
ser consideradas desprezíveis. 

Isto ocorre no caso da queda livre de um objeto de 
massa m a partir de uma pequena altitude, quando se 
pode desprezar a resistência do ar (figura 7). 

Podemos escrever para a conseNaçõo da energia me
cónica: 

ou 
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ou, para quaisquer pontos C e D intermedlórios. 

h 1 2 h 1 2 mg e + ~mv0 •mg D + ~mvv. 

A energia mecânica é a mesma em qualquer ponto entre A e B, ou seja. a 
conservação da energia se verffica em qualquer ponto da queda. desde que 
a única forço exercida sobre a massa m seja a forço gravitacional. 

Outro exemplo de conservação da energia mecõnlca refere-se a um sis
tema mosso/mola oscilando sobre uma mesa horizontal sem atrito. Neste caso. 
ocorre alternadamente a conversão de energia potencial em energia cinética 
e vice-verso. desde que. como foi pressuposto. as forças de atrito sejam de fato 
desprezíveis. 

Demonstração do experimento sobre conservaçõo da energia mecônico re
presentado no figuro 5. 

Procedimento: 

a) Meço com o maior precisão possível as alturas h1 e h2 . 

b) Lance a esfera horizontalmente. queimando o fio F. e marque a posição de 
impacto da esfera ao atingir o solo. Meça o deslocamento A. 
e) Use t = [!f- (com g = 9,8 m/s2) para calcular o tempo de deslocamento da 
esfera a partir do Instante em que o fio F' foi cortado pela lômina. 
d) Calcule a velocidade v da esfera no ponto (1) através do quociente A/t. 
e) Verifique se ~mv2 =mg(h2 - h1), isto é. se a energia cinética da esfera. no 
ponto onde se desprendeu. corresponde à energia potencial que elo tinha em 
h2 , relativamente a h1• 

O O que você conclui sobre o conservação da energia mecônica neste exper
imento? 

Exercícios 

1. Um corpo de massa m é abandonado de uma altura h acima do solo. 
Desprezando a resistência do ar, calcule: 
a) a energia potencial do corpo no ponto onde foi largado; 
b) a energia total do corpo no mesmo ponto; 
c) a energia potencial do corpo a uma distôncla h/4 do chõo; 
d) o energia cinética no mesmo ponto; 
e) o velocidade com que ele chega ao chõo. 

2. a) Um pêndulo é afastado de suo posiçôo de equilíbrio e posto o oscilar. 
Explique as trocas de energia à medido que ele oscila. supondo que ele 

nunca póre. 
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b) O pêndulo oscilo durante bastante tempo mos acaba parando. Explique 
o que aconteceu com sua energia mecônica. 

3. Uma bala disparada de uma arma choca-se contra uma parede. Depois 
da colisôo a bala está tõo quente que quase alcança o ponto de fusão. Isto 
significo que suas moléculas experimentaram um aumento de energia cinética. 
Como a bola tinha energia cinética antes da colisõo. alguém explica: ~Não 
houve alteroçõo. energia cinética continua sendo energia cinética·. Todos 
concordamos com isso, mas hó uma diferença que deve ser salientada. Qual 
é a diferença? 

4. Um meteorito de 1 O kg entro na atmosfera terrestre. Em virtude da atrito com 
o ar. sua velocidade se reduz rapidamente de 400 m/s para 100 m/s. 

a) Que quantidade de energia desordenada dos moléculas e átomos é 
gerada em conseqüência dessa variaçõo? 

b) O que provavelmente acontecerá com o meteorito? 
c) Por que um navegador espaclal corre mais risco de colldlr com um me

teoro do que alguém no superfície do Terra? 

Exercício com experimento 

Uma aluna resolveu verificar a conservação da energia mecânica realizando 
o lançamento de uma mola do borda de uma mesa (figuro 6). Antes de efe
tuar o lançamento, elo determinou o constante do mola. suspendendo nela 
alguns pesos conhecidos e medindo a elongação. O valor encontrado foi k = 22 
N/m. Ela também usou uma balança de precisão para determinar a massa da 
mola: m=2,2g=2,2.10-3kg. A seguir, elo engatou a mola num lôpls que segurou 
na borda da mesa, distendendo-o. Seu colega mediu uma .elongação x de . 
Sem .. 5. l o-2m. Após disparar a mola, eles marcaram onde ela tocou o chão. 
Eles mediram d= 2 me y = 0,81 m. 

o) Use ~kx2 ª ~mv2 para determinar a velocidade com que a mola saiu da 
mesa. 

b) Lembrando que a velocidade horizontal da mola não varia durante o vôo. 
determine a partir de h = ~gt2 e de d" vt o velocidade com que a mola saiu da 
mesa. 

c) Compare seus resultados. Em que medida se confirma a conservaçõo da 
energia mecônica? 

d) Você agora receberô uma mola e repetlrô. em parte, o experimento 
feito pela aluna. Você foró os cólculos para o previsão da dlstôncia d que a 
mola percorrerá horizontalmente quando disparado da mesa. Adote a mesma 
elongação x = O.OS m. Depois disso. você verificará se a sua previsõo está 
correta. lançando-a. Sõo dados: a constante k da mola, em N/m, e o sua 
massa m, em gramas. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

11 g AULA: TRABALHO E CALOR : TRANSFERtNCIA DE ENERGIA 

Trabolho1 

Na aula anterior estudamos a conservação da energia mecônlca aplicada 
a situações nas quais o soma da energia cinética e da energia potencial de um 
corpo era constante. Nesta aula vamos analisar casos em que ocorrem proces
sos que modificam a energia mecOnlco de um corpo, ou seja. que modificam 
a soma da energia cinética e da energia potencial. 

Se o energia mecônica total do corpo for maior ao final do processo do 
que no começo. devemos concluir que o corpo recebeu energia proveniente 
de outros corpos ou que converteu algum outro tipo de energia em energia 
mecônica. 

Se a energia mecônica total do corpo diminuir. devemos concluir que ocor
reu uma transferência de energia desse corpo poro outros ou que houve uma 
conversõo de energia mecônlca em outro tipo de energia. 

Vejamos dois exemplos: 

1. Quando um corro é freado. verificamos que a variação de movimento é 
um efeito de forças de atrito. Um carro em movimento possui energia cinética; 
quando pôra. esta energia se converte em outras formas de energia. Podemos 
interpretar este fato dizendo que sõo as forças de atrito que dõo origem à 
redução da energia cinético do carro. 

2. Na queda de um objeto próximo da superfície do Terra. a força de atração 
gravitacional é praticamente constante. Quanto maior for a separação do 
sistema objeto/Terra. maior seró o vortoçõo da energia potencial e. portanto. 
maior a energia cinética do objeto no Instante do impacto sobre a Terra. 

Na arrancada de um carro (ou na freada). quanto maior a força exercida 
sobre o carro, menor seró o deslocamento paro a mesma variação de energia 
c inética. Por outro lado, se escolhermos sempre o mesmo deslocamento para 
vórias arrancadas (ou freadas) diferentes. quanto maior a forço sobre o carro. 
maior seró a varlaçôo de energia c inética. 

A freada do carro pode nos ajudar a compreender como se dó a variaçõo 
da energia mecônica. Vejo o tabela. Nela foram registradas quatro diferentes 

1Texto baseado no Projeto GREF. FTslca I; Mecônlco. IF-USP. soo Paulo, Ed. EDUSP, 1990. 
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sítuoções de freada. Em todas elas o carro pôra a partir de uma velocidade 
de 60 km/h. Como o corro sempre acaba parando. a varfoçôo b.E de sua 
energia cinético é o mesmo nos quatro situações. A diferença estó na intensi
dade da trovada: as forças de atrito sempre apontam em sentido contrórfo ao 
movimento do carro mos os seus módulos tornam-se gradativamente menores. 
Conseqüentemente. os deslocamentos do carro. até parar completamente, 
serão cada vez maiores. 

orçodeatn o es/ocomen o 
F., no carro d F., X d 

.d 
2 2F d/2 F.d 
3 3F d/3 F.d 
4 AF d/4 F.d 

Tabela 

A partir da tabela podemos concluir que o variaçôo da energia cinética 
do corro estó associado ao produto da força pelo deslocamento realízado até 
parar. Quando. como neste caso. o força e o deslocamento têm a mesma 
direção. o simples produto entre os módulos destas grandezas define uma nova 
grandeza que recebe o nome de trabalho e que equivale à variação do energia 
cinética. 

Analisemos. agora, uma outra situaçôo em que uma pessoa empurra um 
corro paro colocó-lo em movimento. Se ela exercer uma força que age numa 
direção diferente do deslocamento. só porte desta força prôduzlró trabalho. 

Comparemos duas situações em que a pessoa exerce forças de mesma 
intensidade mas que são aplicados: o) na direçôo do movimento e b) inclinado 
com relação ao movimento. 

(a) (b) 

Figura 1 
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Na primeíra situaçõo, a força é integralmente aproveitado para deslocar 
o carro. Na segunda só parte da força, a sua componente na direção do 
deslocamento, é que realiza trabalho. A componente da força aplicada que 
ê perpendicular à direção do deslocamento nõo realizo trabalho e. portanto, 
não transfere energia. 

Neste exemplo estamos pensando na pessoa como um sistema e no carro 
como outro. Entõo o trabalho realizado mede a energia transferida de um 
sistema para outro. Na situação ilustrada na figura 1 (a). a variação da energia, 
ou seja, a energia transferida é maior do que na situação Ilustrado no figura 1 (b) 
para um mesmo deslocamento. 

Em síntese. a energia transferida pela realização de trabalho depende: 

1. do módulo da componente da forço na direção do deslocamento (F cos O); 
onde o é o ângulo entre a díreçõo da força e a do deslocamento; 

2. do módulo do deslocamento (d). 

Admitindo que a força seja constante. o trabalho é expresso matematica
mente por: 

1W=Fcosod1 

Da mesma forma que a energia. o trabalho realizado por uma força é uma 
grandeza escalar e sua unidade no Sistema Internacional é o Joule. 

Não há realização de trabalho nem transferência de energia quando o = 
90°. Isto quer dizer que a força que uma mulher exerce para sustentar um balde 
de água sobre a cabeça, e carregó-lo de um lugar para outro. não realizo 
trabalho. 

Aqui parece existir uma Incoerência: ela ·gasta• energia para sustentar o 
balde, porém, de acordo com o significado de trabalho no Físico, não hó tra: 
bolho realizado sobre o balde jó que a força exercida para sustentó-lo é perpen
dicular ao deslocamento (8 = 9r:fJ). Efetlvámente. quando seguramos um objeto 
não estamos transferindo energia paro ele; embora estejamos ·gastandó • .. e
nergia dentro do nosso corpo. Frequentemente utilizam-se. em Ciência. tettnos: 
da vida diário com um significado diferente, como ocorre aqui com a palavra 
•trabalhoª. 

Em um carro. a energia dos combustiveis também pode ser utilizada sem rea
lização de trabalho que modifique sua energia mecanica. Isto ocorre quando 
deixamos o motor funcionando em •ponto morto•. A energia dos combustíveis 
aquece o motor. convertendo-se em outras formas de energia, transfere-se para 
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fora do carro nos gases aquecidos que saem do escapamento. nos rufdos que 
ouvimos, mas ela nôo estó sendo utilizada para deslocar o carro. 

Um exemplo numérico 

Suponhamos que você empurre uma caixa em linha reto ao longo de 5 m 
com uma força constante de 100 N e que esta forço seja exercida na dlreçôo 
do deslocamento (0 = r:fJ). A energia que você transfere à caixa pode ser 
facilmente calculada. Como jó vimos, usamos a expressõo trabalho poro definir 
esta energia. Então. o trabalho feito sobre a caixa é: 

W=F.d W= 100 N. 5 m =SOON.m =SOOJ. 

Serio o trabalho ainda 500 J se. em vez de empurrar. você puxasse a caixa 
com uma força Igual à antertor, ao longo do mesmo percurso? Seria o trabalho o 
mesmo se você puxasse a caixa com a mesma força mas formando um ôngulo 
de 30° com a direçôo do deslocamento da caixa? 

Neste caso. o trabalho realizado pela força Fé apenas o trabalho que sua 
com;:>onente paralela ao movimento (F11 = F cos O) realiza: 

W = Fu . d = F cos O d = 433 J. 

Lembre que: 

·Este coso refere-se 6 definlçôo mais geral de trabalho. Se o= r:P. teríamos W = 
F.d. 

• A componente perpendicular ao deslocamento (li_) nôo realiza trabalho por
que F. cos90° . d = O. 

Exemplo: No movimento circular uniforme. o módulo da velocidade nõo 
varia pois a forço é sempre perpendicular ao vetor velocidade. A energia 
cinético é. pois. constante. Isto é coerente com o definiçôo de trabalho. 

Resumindo. em Mecônlca. quando é feito trabalho sobre um corpo pode 
ocorrer o seguinte: 

o) o corpo adquire ou modifica sua energia de movimento (energia cinético); 
e/ou 

b) o corpo adquire ou modifica sua energia de posiçôo (energia potencial). 

Vamos, agora. usar o conceito de trabalho poro determinar os expressões 
da energia potencial (gravitacional e elóstlca) e do energia cinética, as quais 
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jó utilizamos no aula anterior. 

Cálculo do Energia Potencial 

Como vimos na aula anterior, num bote-estacas. é possível acumular e
nergia potencial gravttacional, elevando um bloco. e posteriormente utilizá-la 
deixando-o cair livremente sobre os estacas.2 

Enquanto o bloco caí. a força de atração gravitacional entre ele e a Terra 
pode ser considerado constante uma vez que o aceleraçõo da gravidade V;) 
praticamente nõo varia numa queda próxima à superlície terrestre. 

Vamos calcular o trabalho realizado pela tensão f na corda contra a força 
de atração gravitacional (F9 =m.'ff). quando o bloco do bate-estacas sobe, com 
velocidade constante, de uma altura h8 até a altura h11 , conforme Ilustra o figura 
2. Sendo a força resultante nulo, a tensão na corda é igual ao peso do bloco 
(Ta:F9=m.g). O nível de referência na figura corresponde a h=O. 

Rgura2 

Como o tensão f e o deslocamento J sõo vetores de mesma direção e 
sentido. temos: 

W•T.d 

O módulo do deslocamento corresponde à diferença de altura (hA - h8) e o 
da tensão equivale ao produto m.g. Portanto. 

2Fazer demonstraçôo com modelo de bate-estacas do laborotôrio. 
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W•mg(h.t-hs) ou W=mglt11 - mgho. 

Este trabalho corresponde ô diferença de energia potencial gravitacional 
do bate-estacas entre os pontos A e B. Entõo, é possível reescrever a expressão 
acima como: 

W .. E,,A - E,,a onde EpA = mgh,,,. e EpD -= mgha. 

EpA e Epa sôo energias potenciais gravitacionais associados aos pontos A e 
B. respectivamente. Elas dependem da altura em que o bloco estó. em relaçõo 
a um nível de referência. No exemplo analisado. este nível foi o superfície do 
Terra. (Costuma-se adotar o nível da supefície da Terra como referencial para 
uma energia potencial gravltacionol nula. Esta escolha é arbitrória.) 

Inúmeros outros sistemas também acumulam 
energia. Por exemplo. poro colocar o bolinha den
tro do cano do revólver de brinquedo ilustrado no 
figura 3 temos que exercer uma forço poro com
primir a mola. Esta força realiza um trabalho ao 
transferir energia que fica armazenada no sistema 
na forma de energia potencial elóstica. 

Figuro3 

Se soltarmos o mola. através do gatilho, ela exerce uma força sobre a 
bolinho. convertendo a energia potencial elóstica (acumulada no mola) em 
energia cinética. Como vimos anteriormente. o módulo desta forço de des
compressôo da mola varia de acordo com a lei de Hooke: 

F=kC:i.x. 

Vamos calcular o trabalho realizado pelo forço elóstlco para empurrar o 
bolinha. Neste coso não podemos utilizar diretamente a expressão W=F.d.cosO, 
uma vez que a força elástica nõo é constante. 

Podemos recorrer a um grófico poro resolver este problema. Em um gráfico 
F(N) x d(m). a área abaixo da reto representará o trabalho. Se a torça for 
constante (figura 4(a)), como no exemplo já apresentado em que uma caixa é 
empurrada. a 6rea sob a reta seró a órea de um retõngulo (base xalturo). No 
caso da mola (figura 4(b)). a órea sob o reto do grófico ~(N) x d(m) seró o óreo 
de um triõngulo (6'"ex;ttu'"). Neste caso: 

W• Arx2kcu: OU W=~. 
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F(N) 

(O) (b) 

Flgura4 

Este trabalho índico o energia armazenada no sístema em forma de energia 
potencial elóstico: 

E .,.uu? 
polCÍ•tico -r-• 

O trabalho necessário para distender a mola e. em alguns casos, poro 
comprimi-lo, assim como a energia potencial elóstico armazenada. independe 
do modo como o mola chegou ao ponto de deformaçõo. Dizemos que o 
energia potencial elóstica depende somente da posição relativa entre uma 
extremidade da mola e a outro. Analogamente ao caso da mola. a energia 
potencial gravitacional nõo depende de como o objeto atinge certa altura e 
sim de sua posiçõo Inicial e final em relação à Terra. 

Genericamente a energia potencial é entendida como uma energia de 
posiçôo pois envolve apenas as posições inicial e final em reloçôo a uma re
ferência. 

Cólculo da Energia Cinética 

Quando uma forço isolada ou uma força resultante F oôo nula passa a ser 
exercida sobre um corpo de massa m, íoicialmente em repouso (tio=O). este 
acelera uniformemente e adquire uma velocidade v. Vamos admitir que d seja 
o módulo do deslocamento ocorrido enquanto o forço F•mã esteve sendo 
exercida. O trabalho realizado sobre o corpo seró, entôo: 

W • F . d• m . a . d"' m . a . v2i:,"!. 

Lembrando que v0 .. Q, vem 

W •m..Z T · 
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Na sltuaçõo que acabamos de analisar, o trabalho equivale o toda a ener
gia cinética adquirida pelo corpo tendo em vista que inicialmente sua energia 
c inética era nula. Além disso, a conta que foi feita leva em consideraçõo ape
nas a contribuiçõo para o energia de movimento do corpo. Concluímos, pois, 
que o cólculo do trabalho nos leva a uma expressão para a energia cinética: 

Caso o corpo jó possua velocidade v~ quando o trabalho começa a ser 
realizado, ele teró, entoo. uma energia cinética Inicial ~mv~. Logo. o trabalho 
realizado modifica essa energia cinético poro ~mv2. Ou seja, 

W"' ~mv2 
- !mv~ 

Cessando a realização de trabalho, cessa o transferência de energia e, 
portanto, a energia cinética póra de variar. 

Convém lembrar que se o corpo jó possui energia c inética, quando a força 
passa a ser exercida sobre ele. podem ocorrer três situações: 

a) a energia cinética aumenta; 

b) a energia c inética diminui; ou 

e) a energia cinética não se altera (como anteriormente afirmamos que acon
tece no movimento c ircular uniforme). 

Dê exemplos dos casos o) e b) e explique o coso e). 

Cclor3 

·segundo a lenda grega, foi Prometeu quem arrebatou o fogo dos deuses. 
entregando-o aos homens, para que a existência destes não fosse mais tõo 
desprovida de luz e de calor. 

Roubado dos deuses ou descoberto por ocaso, o foto é que. paro ser útil . 
o fogo precisava ser controlado e reprodUZido artificialmente. Este desafio fez 
surgir, aos poucos, toda uma tecnologia ligado ao fogo. Mos a humanidade 

3Trechos entre ospos retirados do texto noo publicado: Axt, R. Calor e trabalho nos processos 
de transferência de energia. IF-UFRGS, 1992. 
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também se dedicou à reflexõo sobre a natureza do fogo, particularmente sobre 
a natureza do calor. 

Até a Idade Média, o fogo era. ao lado do ar. da ógua e do terra. um 
dos quatro elementos 'vitais' . Contudo, apenas no século dezoito começou 
a surgir uma teoria de caróter mais científico. Concebeu-se calor como uma 
substôncia fluido invisível, muito fina e desprovida de massa: o 'calórico'. O 
afluxo de calórico aumentava o temperatura de um corpo; a retirada reduzia a 
suo temperatura. O fogo seria o resultado do expulsôo do calórico do interior do 
combustível (lenho, por exemplo). O nome do inglês Joseph Black (1728-1799) 
estó intimamente ligado o esta teoria. 

Mas nõo tardaram em surgir evidências contra ela. O americano Benjamin 
Thompson (1753-1814) observou a broco que perfura um conhõo produzir calor 
indefinidamente. O calórico, aparentemente. não se esgotava. Sendo assim. 
algo deveria estar errado com o idéia do calórico como substância contido em 
um corpo e que. por conseguinte. deveria se esgotar. 

Foi o médico alemõo Robert Meyer (1814-1878) quem propôs. em 1842, que 
calor serio uma forma de energia e. como tal, poderia ser convertida em ou
tras formas. Também o inglês James Prescott Joule (1818-1889) chegou a essa 
conclusão e a corroborou no famosa experiência que leva o seu nome. 

A partir de entõo. gradativamente o conceito de calor foi sendo associa
do à energia concentrado no movimento aleatório das micro-partículas que 
compõem um corpo ou sistema (teoria cinética. 'movimento térmico'). 

Neste texto. contudo vamos evitar a ossocioçõo de calor ao movimento 
aleatório de partículas. Para nós, o movimento aleatório ou desordenado de 
ótomos e/ou moléculas estó associado à energia interna e à forma como ener
gia se transfere de um corpo poro outro cujo temperatura seja menor, nos casos 
em que hó contato entre eles.· 

Energia Interna 

Além do energia cinético das moléculas ou ótomos em uma subst6ncia. 
existe energia em outras formas. Hó energia potencial devido às forças entre 
os moléculas ou entre os ótomos. Existe. também, energia cinético devido aos 
movimentos dos 6tomos dentro das moléculas. A somo total de todos essas 
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energias dentro de umo substôncla é chamada de energia lnterna . .s 

ÇQ!Q[ 

Quando você pega um ovo recém cozido, energia é transfertda para sua 
mõo porque o ovo estô mais quente do que ela. Ocorre, entõo, um aumento 
na energia lntema da môo e uma dlmlnulçõo na energia Interna do ovo. Por 
outro lado, quando você toco em um cubo de gelo, energia é transferida da 
sua moo poro o gelo. Quando dois corpos estõo em contato, o sentido do 
transferência de energia é sempre do sistema mais quente paro o mais frio, nun
ca espontaneamente do mais frio para o mais quente. A energia (interno) que 
é transferida de um sistema poro outro devido a uma diferença de temperatura 
entre esses sistemas é chamada calor. 

Calor e Trabalho 

É comum - mas Incorreto - pensar que a matéria contém calor. ªReservamos 
o termo calor para designar a quantidade de energia transferido nos processos 
em que a transferência de energia acontece devido a diferença de tempe
ratura entre os corpos envoMdos. Calor é, entoo, energia em trônsito. Nõo é 
energia armazenada. O que um sistema ou corpo armazena é energia interna. 
Quando parte desta é transferido por diferenço de temperatura, a energia em 
trânsito chama-se calor mas, uma vez cessado essa transferência, não existe 
mais calor. A energia passa a ser energia Interno de outro corpo ou sistema. 

O mesmo ocorre com relaçõo ao trabalho. Vimos que o trabalho feito sobre 
um corpo Implica variaçôo da suo energia cinética de translação (ou armaze
namento de energia na forma potencial). Antes de realizar o trabalho, o corpo 
possui uma certa energia c inético (ou potencial). Depois ele possui outra. maior 
ou menor do que o Inicial. O trabalho é, entôo, a energia líquida transferida 
nesse processo. Cessado o processo. o trabalho nõo existe mais. O que existe é 
energia cinético (ou potencial) modificada pela lntervençõo do trabalho. •3 

Ao mesmo tempo em que ocorre transferência de energia para um dado 
sistema devido à existência de uma diferença de temperatura entre ele e algum 
outro sistema (calor), pode também estar ocorrendo transferência de energia 
para esse sistema 'por realizaçõo de trabalho. Na realizaçôo de trabalho, a 

4Contorme Hewltt, P. G. Conceptuot physlcs: a hlgh school physlcs pror;ram. Collfornfo. 
Addlson-Wesley Publlshlng Compony, 1987. 
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transferência de energia nôo se dó por diferença de temperatura. 

Exemplos: 

1. Tem-se uma certa quantidade de gós a 20>C dentro de uma seringa cuja 
extremidade estó obstruído. Ao comprimir o êmbolo da seringa com as mãos, 
realiza-se trabalho sobre o gós, aumentando sua energia interna. Ao mesmo 
tempo se transfere energia devido à diferença de temperatura existente entre 
as mãos e o gós contido na seringa. Esta energia transferida é calor. Ela também 
contribui para o aumento da energia Interna do gós. 

2. Quando você bombeia ar para dentro de um pneu usando uma bomba de 
bicicleta, o b ico da bombo aquece após vórias bombeadas. Este aumento de 
temperatura é uma manifestação do aumento da energia interna do ar contido 
na bombo e deve-se à realizaç:ôo de trabalho. A temperatura do bico é maior 
do que a temperatura dos seus dedos. Havendo. entõo, esta diferença de 
temperatura, podemos chamar de calor a energia que estó sendo transferido 
poro o suo mão. 

Demonstracõo: Colocar bombas de b icicleta à disposição dos alunos para 
experimentarem o que foi descrito no último exemplo. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

12ç AULA: TEMPERATURA E DILATAÇÃO 

Temperatura 

Leitura do texto e reoliZoção das atividades previstas na unidade 6 (póginas 
32-40) do livro ·um programa de atMdades sobre tópicos de Ffsica paro o Bq 
série do 1 Q grau .. 1• 

Esta parte da unidade aborda: Introdução dos conceitos de energia interna, 
calor e temperatura; estudo do funcionamento de um termômetro a ólcool; 
identificação dos pontos fixos da escala Celsius; e noções sobre condução, 
propagação de calor e mudança de estado. 

Dois termómetros do nosso cotidiano: o termômetro clínico e o de móxlma e 
mínima.2 

O termômetro clínico é usado para indicar a temperatura oc 
do corpo humano. É um termômetro de mercúrio construido <11 

para indicar temperaturas dentro de um pequeno intervalo: de 40 

34°C a 42°C. O capilar apresenta um estrangulamento junto ao 39 
bulbo (figura 1) de modo que quando o mercúrio atravesso-

38 
o quando se dilato, mos não retoma ao se contrair. Nestas 
condições. o nível que a coluna atinge se mantém mesmo que o 37 

termômetro seja levado a uma temperatura mais baixa. A leitura · 30 
feito no instrumento indico a temperatura mais oito atingida pelo 35 
termômetro: é, pois, um termômetro de máximo. Poro que o 
mercúrio volte ao reservatório. é necessório imprimir um movi
mento rópido ao termômetro para forçar o líquido através do 
estrangulamento. 

Tempe<OIUfO 
normo1 

Agura 7 

O termômetro de móximo e mínima é muito usado paro indicar a tempera
tura mais alta e a mais baixa atingido pelo termômetro em um certo Intervalo 
de tempo e foi Idealizado por James Slx. Este tipo de termômetro estó es
quematizado na figura 2. O bulbo A e porte de B soo cheios com um üquido 
termométrico como. por exemplo. o ólcool. Esses bulbos sõo ligados por um 

1 Axt, R .. Steffonl, M. H. e Gurnaroes. V. H. IF-UFRGS. 1990. 
2Texto retfrodo do livro: Rodrigues e Pleront. Flslco: /19 parte. soo Poulo, Ed. Clôsslco-clentifl

ca; e flguros retirados do livro: Alvarenga, B. e Mõldmo, A. Curso de Física. soo Paulo, Ed. Horbra. 
ed. 3, 199'2. 
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capilar que contém um filete de mercúrio. Nas extremidades da coluna de 
mercúrio encontramos dois flutuadores (ver detalhe ao lado da figura 2) de 
ferro que servem como fndlces das temperaturas. 

A coluna de mercúrio move o flutuador de ferro 
ao se deslocar. Quando o mercúrio volto. o flutua- Álcool 
dor permanece no poslçõo atingida, em virtude 
do atrito com a parede do tubo. O ólcool possa 
livremente pelo flutuador. Quando a temperatura 
aumenta. o ólcool de A se expande e comprime o 

1 ar em B ao mesmo tempo que avança o mercúrio 
em C. levando o índice para a posiçõo correspon-
dente à temperatura môxima atingido. Quando a . 
temperatura diminui. o ólcool de A se contrai e ar- · 
rosto o mercúrio em D. obrigando o outro índice fndlce 
de ferro a aproximar-se de A A poslçõo deste 
irá indicar a menor temperatura atingida pelo sis-
tema. Para fazer os lndices atingirem os níveis do 
mercúrio, usa-se um pequeno ímô. 

o 
vocuo 
parcial 

Figuro 2 

Demonstroçõo: Funcionamento de um termômetro de móxima e mínima. 

Todos esses tipos de termômetros vistos até aqui ·noo serviriam para medir 
a temperatura de um forno metalúrgico pois o próprio termômetro derreteria. 
Para altas temperaturas o termômetro mais indicado é o pirômetro ótico que 
compora o cor das paredes Internas do forno (vistas através de uma cavidade) 
com a cor do filamento de uma lômpada padrõo. Nesse caso. o termômetro 
nôo entro em contato com o forno. Esse tipo de termômetro também pode ser 
utilizado para medir a temperatura de estrelas"3 (Slide F-18). 

Slides F-15 o F-J ?: Comparaçõo entre o cor do filamento de uma lômpada e a 
intensidade do espectro da luz emitida. 

·A medido de baixas temperaturas pode ser feita usando-se um termômetro 
a gés. em particular o gós hélio. cuja temperatura de condensação é de a
proximadamente -269°C (à pressão atmosférica). Mais comumente utilizam-se. 
a muito baixos temperaturas. termômetros baseados em mudanças de pro
priedades magnéticas e elétricas de determinados cristais. Entretanto. tem
peraturas tõo baixas nôo soo naturais na superfície da Terra. Esses valores sõo 
obtidos apenes em laboratórios e sõo importantes em um dos ramos do Ciência 
conhecido como criogenia. •3 

3 Texto retirado do Projeto GREF-Física 2: Física Térmica e Óptica. IF-USP. São Paulo. Ed. 
EDUSP, 1991. 
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Dilatação 

Demonstrações: 

1. Dilataçôo da esfera e do anel de Gravesand (figura 3). 

2. Dilatação de uma barra metólica usando equipamento representado na 
figuro 4. 

Figura3 Fígura4 

Experimento: Dilatação linear de umo barra de alumfnio.4 

Quando aquecemos uma barra de metal. elo se dilata. Quanto maior for o 
aumento de temperatura, maior seró o acréscimo (~e) ao comprimento inicial 
<eo) da barro. Por outro lado, uma borro curto teró um acréscimo menor do 
que uma borra mais longa, quando ambas sofrem o mesma variação de tem
peratura. Tanto o comprimento Inicial (f0) como o variação de temperatura 
<D.T•T - To) influem no acréscimo de comprimento (Al,,,t - lo) de uma barra 
metólica quando ela é aquecida. 

D.t <X to 

portanto D.t <X loAT 

D.toe D.T 

A relação jj.f ex: e0t::.T é transformada em igualdade mediante a introdução 
de uma constante. Como nos falta ainda examinar uma varlóvel - o material 
de que a barro é feita-vincularemos o constante a essa varlóvel. Uma barra de 
alumínio. comparada com uma borra de lotõo. de mesmo comprimento, sofre 
dilatação diferente, desde que ambos sejam submetidas à mesma vorlaçôo 

AAxf. R. e BrOckmonn. M. E. Um Laborctôrlo de Frslca paro o Ensino Médio. IF-UFRGS, 1993. 
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de temperatura. Lembrando que t::..e ... e - to. podemos escrever 

e - fo .. atob.T ou e• to + atoó.T 

ou a inda 

t = to ( l + aó.T) 

onde a é a constante chamada coefic iente de dllatoçõo llnear do metal e t. 
é o comprimento da barra metólica após sofrer uma variaçõo de temperatura 
D.T. 

Para calcular o coeficiente de dilataçõo o de um metal. escrevemos 

Q• ...M._ 
toAT 

Mostre que as unidades de a são ~ ou 0c-1• 

Admitindo que os considerações acima sôo apenas hipóteses. nosso objetivo 
seró submetê-las a uma prova experimental. 

Procedimento: 

Neste experimento determinaremos o coeficiente de d ilatação linear do a
lumínio utilizando um tubo de 750 mm de comprimento. 

A montagem do equipamento estó representada na figura 5. 

/ 

Rgura5 

Quando é jogada ógua no funil (uns 250 mi), a uma temperatura T. superior à 
temperatura ambiente, o tubo se dilato. deslocando o ponteiro sobre cujo eixo 
estó apoiado. O movimento do ponteiro nos mostro, sobre a régua. o dilatoçõo 
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D.e do tubo. ampliada 25 vezes. Entoo, paro saber quanto A B 
vale Lit basta dividir o 6x que se lê na régua por 25. 

Ãl•Ãx/25 

Esta proporçOo estó fundamentada no relaçõo de 
trlôngulos mostrado na figura 6. e 

Mas onde se encontro esta relaçõo de triôngulos em nosso 
experimento? E 

Rgura6 

Olhe cuidadosamente poro o equipamento montado. Você veró que uma 
dos extremidades do tubo estó fixo na mesa por um grampo de marceneiro 
("sargento·). Na outro extremidade existe uma ranhura que é o porte do tubo 
que estó apoiado sobre uma lômina. que por suo vez estó fixo em um cilindro de 
nylon que pode girar em torno do seu eixo. Observe que o ponteiro também es:tô 
preso ao cilindro. Examinando este dispositivo. você pode notar que quando 
o tubo começar a se dilatar. ele lró empurrar a lâmina e. conseqüentemente. 
todo o conjunto cilindro/ponteiro. Entoo. uma pequeno dilatação do tubo de 
alumínio (D.t). vai representar um grande deslocamento do ponteiro (ô.x). 

Observe o descriçôo da figura 7: 
t:.z 

Figura 7 

t:i.:r. - deslocamento do ponteiro. 
t:..t - acréscimo no comprimento do tubo. 
h1 -... altura do ponteiro. medido o partir do eixo (25 cm). 
h2 - altura do lômlna. medido o partir do eixo (1 cm). 

Você agora faró uma série de medidos de D.x obtidos em funçõo de valores 
crescentes de 6T e anotoró os dados no tabela. 

Podemos afirmar que os dados experimentais estôo de acordo com as 
hipóteses Inicialmente feitas? Justifique. 

Calcule, a partir dos dados, o valor médio do coeficiente de dilataçôo linear 
do alumfnlo. e compora-o com o valor de tobela. 

Construo um grófico 6t/lo contra t:i.T e diga o que representa a Inclinação 
deste grófico. 
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To 0c (temperatura ambiente) = 

r-u-c b.T•T-To b.x(mmI b.lcb.-z/25 b.l/to a= D.t/ (to D.T) 
l) o o o o-
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Tabela 

Perguntas: 

1. Se o tubo de alumínio fosse mais curto, você esperaria a mesma variação de 
comprimento poro os mesmas variações de temperatura ocorridas acima? 

2. Se o tubo fosse de outro metal, mas de mesmo comprimento, você esperaria 
o mesmo resultado para a mesma variaçõo de temperatura ocorrida acima? 

3. Você poderia explicar, com base neste experimento, por que calçadas 
muito longas costumam apresentar rachaduras? Por que muitos pontes estão 
apoiados sobre cilindros? Por que os ftos da rede de energia elétrica parecem 
menos cuNados num dia frio? 

4. Como se transfere energia ao tubo de alumínio, por condução ou por 
convecçõo? 

5. Considerando que o movimento do ponteiro se dó logo que a ógua é 
derramado no tubo, você diria que o alumínio é bom ou mau condutor de 
calor? 

6. Passando ógua à temperatura ambiente pelo tubo é possível fazer o ponteiro 
voltar à posiçõo Inicial? Neste caso o que acontecerá com a energia interna 
do tubo? E com a da ógua que passará por ele? 

Dilotaçõo anômala do ógua: Leitura das páginas 42 e 43 do livro ·um programa 
de atividades sobre tópicos de Físico para a Sg série do 1 g grou· 1 e explicaçõo 
deste fenômeno5. 

5Ver: Revista de Ensino de Clêoclos. n. 17. p. 58-59, 1987; e pôglnos 315-318 do cop!tulo 22 
do llvro: Hewltt, P. G. Conceptual phys/cs; a hlgh sehool phys/cs program - teacher's edltlon. 
Collfornlo, Ed. Addlson-Wesley Publlshlng Compony, 1987. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

13Q AULA: CALOR ESPECÍFICO E CALOR LATENTE 

Color Específlco1 

Você jó deve ter notado que algumas comidas permanecem quentes por 
mais tempo do que outros. Cebolas recém cozidas e amossadas, por exemplo. 
ficam muito quentes poro comer, enquanto batotas recém cozidas e amos
sadas podem ser confortavelmente comidos. O recheio de uma torto de moçô 
pode queimar sua língua enquanto que a crosta nõo, mesmo quando o torto 
acabou de ser retirada do tomo. O papel de olumfnlo que cobre um prato 
levado ao forno pode ser retirado com as mãos desprotegidas logo opôs sair do 
forno. Um pedaço de pôo torrado pode ser confortavelmente comido poucos 
segundos após sair do torradeira, enquanto que, para tomar uma sopa tõo 
quente quanto a torrada. deveremos aguardar alguns minutos. 

Diferentes substôncios têm diferentes capacidades de armazenar energia 
interna. Por exemplo, ao aquecer uma panela com ógua num fogão. veri
ficamos que sõo necess6rios 15 minutos paro elevar a temperatura da ógua 
do temperatura ambiente poro o temperatura de fervura. Mos, se colocarmos 
uma quantidade equivalente de ferro sobre a mesma chama do fogõo. encon
traremos que suo temperatura se elevoró ô temperatura de fervura do ógua . 
em menos de dois minutos. Isto Indico que mossas iguais de diferentes materiais 
requerem diferentes quantidades de calor paro sofrer uma mesma variaçôo de 
temperatura. 

Um grama de ógua necessita 4,18 joules de energia poro elevar sua tem
peratura de i 0c. Em contrapartida, para produzir essa mesma variaçôo de 
temperatura em um grama de ferro, é necessário apenas cerco de um oitavo 
dessa energia. Isto ocorre porque a ógua requer multo mais calor do que o ferro 
para o mesmo variação de temperatura. Essa propriedade que os substôncias 
têm de necessitar mais ou menos calor paro produzlr uma mesma varlaçõo de 
temperatura é chamado de calor específico. 

O calor especifico de uma substônclo o quon idade de calor necess ria 
para elevar de lºC o temperatura de um grama dessa substôncla. 

1Texto retirado, com mocfltlcoçoes. do llvro: Hewltt. P. G. Conceptual phystcs: o h!Oh sehool 
physlcs program. Coltfornlo, Ed. Addlson-Wesley Publlshlng Compony, 1987. 
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Quanto mais calor for transferido poro um sistema constituído por uma mas
sa de determinada substônclo. maior ser6 a vartaçõo de temperatura desse 
sistema. Além disso. quanto maior for o massa, mais calor seró necessórlo poro 
provocar o mesma vartoçõo de temperatura no sistema. 

Matematicamente. o calor específico é expresso do seguinte forma: 

C .-9._ 
m.AI 

onde e é o calor específico da substôncla. Q é a quantidade de energia transferi
da na forma de calor. m é a mossa do sistema e 6.t é a vorloçõo de temperatura. 

Calor específico da 6gua2 

Nos experimentos que faremos a seguir, usaremos um ebulldor para fornecer 
energia à ôgua. A energia é medido em Joules (J). Suponhamos que. quando 
ligado em 127 V, o ebulidor fornece 300 J em cada segundo (300 J/s). Se o 
ebulidor ficar ligado por 30 s, quantos J de energia ele forneceró à ógua? 

Como existe uma diferenço de temperatura entre o ebulidor e a ógua, po
demos chamar de calor a energia que é transferida paro o óguo. Entoo. tonto 
faz dizer que a energia fornecido pelo ebulidor é de 300 J em cada segundo 
ou que o calor cedido à óguo por ele -é de 300 J em cada segundo. 

Esta informaçõo vai ser útil no que segue, quando determinaremos o calor 
necessôrio para elevar de lºC a temperatura de 1gde6gua. 

Vamos supor que para aquecer 250 ml de ógua durante 60 s. a variação de 
temperatura seja de 18°C. O calor que o óguo recebeu foi de 

300 Jf s X 60 S = 18.QOO J. 

O calor que cada gramo de ógua recebeu foi. então. de 

18.000 J / 250 g = 72 J/g. 

O calor que cada grama de ógua recebeu para aumentar sua temperatura 
de um °C foi, entõo. de 

72/18 °C J /g = 4 J/gºC. 

2Pôglnos 43-45 do llvro: Axt. R .• Sfeffonl. M. H. e GulmorOes. V. H. Um Programa da Affvldades 
sobre Tópicos da FTslca paro a Bg Série do TQ Grau. IF·UFRGS. 1990. 
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Este valor é aproximadamente o valor que encontramos em tabelas de livros 
(4,18 JfgºC). O calor necessório para elevar de lºC a temperatura de 1 g de 
água é uma constante para o óguo nas condições em que nosso experimento 
foi realizado. 

Se. em lugar da óguo, usás.~emos outro líquido, você esperaria encontrar um 
resultado igual? 

Confi;o sua resposta com os valores especificados para o ólcool, o mercúrio, 
etc., no tabela. 

-s .---:--...---=-:e -e-- . , , , " , 1 ', uostanc1a alor r; spec1fico , ., 11.i.2_; 
Alcoo: 2A 

ercúrio u,14 r-· ____ .._ ________ _ 

· ,A.gua 4.18 

3 Geio-- 2,09 
i Ferro 01~5--

l_Alurnínio 0,90 
j obre --0,3r-- · 
Vidro r_=-. O)l__, __ _j 

rabeia 

Quantas vezes o calor específico do óguo é maior do que o do gelo. o do 
mercúrio. o do ferro e o do a lurnfnio? 

Você concordaria com a ofirmaçõo de que a ógua constitui um born reser
vatório de energia? Ju~ifique. 

Como a ógua tem um calor específico muito a lto, umo quantidade reletiva
mente pequena de água absorve urno qu.:iniidode consideróvel de calor poro 
uma pequena correspondente elevação de temperatura. Por cousa disso (e 
também porque ela é muito abundante), a ógua é utilizada ern sistemo5 de re:;~ 
friamente de automóveis e de outros móquinas. Outro exemplo é o emprego de 
ógua em aparelhos e circuitos de aquecimento, inclusive as garrafas de água 
quente usadas em noites me:; de inverno. 

Podeiiamos substituir a palavra calor por energia nas exprer.soes bons e maus 
condutores de calor e calor especffico dos substônclas? 

QLlol é a condiçõo paro que essa substituição possa ser feita? 
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Experlmentos3 

1. A potência de um ebulidor: quantos J / s ele pode transferir? 

Você receberó um ebulidor comercial (de 220 V) mos o utlllzaró ligado à 
rede de 127 V. Operando a uma potência bem abaixo da nominal, ele se torna 
um dispositivo multo adequado poro experimentos sobre colorimetria. 

A primeira tarefo é descobrir qual é o energia liberado por segundo (J/.s) 
pelo ebulldor quando ligado à rede elétrico da sala. Para Isso vamos aquecer 
durante 60 s uma massa de 200 g de õgua. A energia necessôrla para elevar 
de 1°C a temperatura de 1 g de ôgua é de A.18 J. Quer dizer. o calor específico 
e do ôgua é de 4,18 J/gºC. 

Como nosso experimento transcorre bastante rapidamente e como a ele-
voçôo de temperatura da ôgua é pequena, vamos desprezar as perdas de 
energia paro o meio ambiente. 

Para X J/s liberados pelo ebulidor, a energia transferida em 60 sé. então: 

E•X (J/ s) x60 (s). 

Esta energia é transferido Integralmente à ógua. que sofre, em funçõo disso. 
uma elevação de temperatura AT: 

E•200 (g) x4, 18 (J/gºC) xf::...T(ºC). 

Para descobrir o valor de X precisamos, entoo. determinar o aumento ~r 
de temperatura da ógua. 

Aqueça a ôgüa durante 60 s agitando constantemente o ebulldor. Determi
ne o voriaçôo da temperatura. Faça Isso três vezes. Calcule o valor médio de 
f::...T e obtenha o valor de X. Este dado é bóslco paro os próximos experimen
tos. Para todos os efeitos ele expressa a energia que o seu ebulidor libero per 
segundo. Nõo troque, pois, de ebulldor. 

2. Calor específico da óguo. 

Faço de conta, agora, que você quer descobrir o calor específico da ógua. 
Como você Jô sabe de quanto é a energia llberoda pelo ebulidor em cada se
gundo, bosto repetir o experimento precedente procurando determinar, desta 
vez, o calor específico e da óguo. 

3 Axt. R. e BrOckmonn. M. E. Um Laboratório de Frslca para o Ensino Médio. IF·UFRGS. 1993. 
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3. Calor específico do ólcool. 

Nem todos as substônclas possuem o mesmo calor especffico. Allós, o da 
ógua é multo alto em comparaçõo ao de outros materiais. 

Repita o experimento anterior utilizando ólcool. Lembre·se que a massa de 
200 mi de ólcool é de, aproximadamente, 160 g. 

4. Calor especifico do vidro. 

Usaremos agora o método das misturas: uma certo quantidade de 6gua 
morna é derramada dentro de um béquer de vidro contendo bolinhas de vidro. 
Energia é transferido da· ógua ao vidro até que o sistema atinja o equilibrio 
térmico. 

Coloque bolinhos de gude dentro de um béquer de vidro. Determine o 
massa do conjunto com auxmo de uma balança (m.,). 

Aqueço 150 g de ógua (mº) o uma temperatura aproximadamente 20°C 
acima do ambiente. 

Determine a temperatura inicial (7D da ógua e a temperatura ambiente T. 

Derrame a 6gua no béquer e determine a temperatura de equilíbrio da 
misturo (Te). 

Supondo que nôo há perdas, vem: 

m., X ex <Te -T) amo X 4, 18 J/gºCx (T; -T,) 

Determine e e compare este valor com o calor específico do ógua. 

Calor latente de mudança de estado' 

Uma mudança no estado físico de uma substôncla (sólido. líquido ou gós) 
significa uma novo disposlçõo dos moléculas ou ótomos que o constituem. 

Aquecendo-se uma substôncio inicialmente no estado sólido em que as 
moléculas além de energia cinética possuem energia potencial de interaçõo. 
elos passam o vibrar mais Intensamente ficando mais afastados umas das outras. 

Se continuarmos o aquecimento, a energia mecônlca (cinética e poten
cial) das moléculas irá aumentando até a substôncia atingir uma determi
nada temperatura - temperatura de mudança de estado-, na qual se Inicio o 
rompimento da rede crlstollna (fusõo). Continuando a transferir energlo poro a 

4Texto retirado, com modificações. do Projeto GREF -Fislco li; Aslco Térmico e Óptico. IF-USP. 
Sôo Paulo. Ed. EDUSP, 1991. 
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substôncia, o processo de afastamento entre os suas moléculas prossegulró até 
que toda a rede se ªdesfaço· e a substôncla posse integralmente para o estado 
líquido (por exemplo, até que todo um cubo de gelo derreta). A temperatura 
permanece constante durante este processo, ou seja, todo o calor transferido 
poro o sistema produz mudança de estado e nõo elevaçõo de temperatura. 
Denominamos ponto de fusõo da substônclo ao valor dessa temperatura, que 
é diferente para diferentes substônclos. 

Na mudança de estado em sentido contrório (líquido paro sólido), à medida 
que ocorre o transferência de energia da substôncla para a suo vizinhança, a 
dlstõncia média entre as moléculas vai diminuindo, favorecendo a lnteraçôo 
entre elos. No ponto de fusão, a distôncia ser6 suficiente para permitir o início 
do formação do rede cristalino. Também aqui, a energia cinético médio das 
moléculas se mantém durante o processo de mudança de estado, ou seja. até 
que o transformaçõo se complete. 

A lnterpretaçôo das outras mudanças de estado (ebullçôo e condensação) 
também se baseio no reloçôo entre energia cinético e energia potencial de 
Interação: o predomínio da primeira leva à dlspersõo dos moléculas, o do 
segunda reduz e mantém definido a distônclo entre elos. 

Durante o processo de ebulição, a energia cinética média das moléculas 
do líquido é suficiente poro elas escaparem dos posições médios de equlllbrio 
do potencial atrativo responsôvel pela estrutura cristalina (energia potencial 
de lnteraçõo). À medida que a transferência de energia para a substôncia 
continua. mais moléculas escapam do potencial atrativo e vôo completando 
a tronsformaçõo do líquido em vapor. 

Sendo o calor latente uma propriedade associada especificamente às mu
danças de estado. ela pode ser agora entendida como o energia necessórfa 
para romper ou reconstituir uma certa ordem (estruturo) que existe entre os 
moléculas. Além disso, essa propriedade varia de acordo com o tipo de 
mudança de estado. Por exemplo, o calor latente de fusôo da óguo é menor 
do que seu calor latente de ebulição. Isso signiftca que precisamos fornecer 
mais energia (2258 J) para efetuar o processo de ebullçõo de l g de ógua do 
que para realizar o processo de fusõo da mesma quantidade de gelo (335 J). 

O calor latente em um mesmo tipo de mudança de estado é diferente em 
diferentes substônclas. O calor latente de fusão do ferro, por exemplo, é maior 
do que o do chumbo, ou seja. para realizar o mesma mudança de estado é 
necessõrio fornecer à mesma mosso desses substôncios mais energia para o 
ferro do que para o chumbo. Essa diferença no calor latente de fusôo pode 
ser explicada pela diferença na Intensidade de energia potencial de lnteroçõo 
entre as moléculas das substônclas: quanto maior a energia de lnteraçõo, maior 
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a energia necessória poro reolizor o fusõo, ou seja, maior o seu calor latente. 

Quanto maior for o mossa de um corpo de determinado substância, mais 
calor é necessório paro realizar a mudança de estado. Nesse sentido o calor 
latente pode ser expresso matematicamente por: 

L .. g, 
"' 

onde L é o calor latente da substôncia, Q é a quantidade de energia transferida 
no forma de calor e m é a massa do corpo. (Note que nesta equação o 
temperatura não aparece como vorióvel pois nas mudanças de estado ela 
permanece constante.) 

A temperatura de mudança de estado também é influenciado pelo pressão 
a que estó submetida a substância. Por exemplo. à pressão de l atmosfera. 
a temperatura de ebulição da ógua é de 100 °C. Porém, em locais de maior 
altitude, onde a pressão atmosférica é menor do que ao nível do mor. o tem
peratura de ebulição da 6guo é inferior. 

Hó uma interpretação simples paro isso: um aumento de pressão sobre o 
líquido dificulto o separação de suas moléculas, de formo que precisamos pro
vocar maior elevação de temperatura poro que o energia cinética média das 
moléculas seja suficiente poro elos conseguirem superar a interação atrativa. 
Contrariamente, se o pressõo sobre a substôncia for diminuído, a temperatura 
necessôria paro que as moléculas tenham o necessória energia cinética para 
vencer o lnteraçõo atrativa entre elas serô menor. 

Quase todas os substôncias aumentam de volume durante a fusõo e dimi· 
nuem de volume durante a solldlficoçôo. Isso significa que durante a fusão a 
densidade das substônclos diminui e durante o solídlficaçõo elo aumenta. 

Algumas substâncias, como a ógua, o bismuto, o ferro e o siITcio. d iminuem 
de volume durante a fusõo e dilatam-se durante o sollditicaçõo. Essas exceções 
são justificadas pela formo da rede cristallno (veja a aula ng 12). 

Nesses casos as moléculas se agrupam formando grandes espaços Internos, 
maiores do que nos demais sólidos. Com o processo de fusõo. a estrutura da 
rede cristalina se desfaz, de forma que os moléculas irõo preencher os espaços 
vazios. Isso resulta numa diminulçõo do volume. 

No caso particular do ógua, essa dlmlnuiçõo de volume também ocorre 
entre O"C e 4•C, porque o conflguroçõo médio entre os moléculas ainda estó 
se modificando, tal como ocorreu ao se desfazer o rede cristallna. 
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Experimentos3 

5. Calor de fusõo do gelo. 

Quando colocamos gelo em óguo morna. energia é transferida da ógua 
ao gelo poro derretê-lo. Para cada grama de gelo derretido é necessória 
uma certa energia. Esta energia nõo modifica a temperatura do gelo: ela é 
necessória simplesmente para a fusõo do gelo. Por isso. a energia transferida 
para a fusõo chama-se calor latente de fusõo (L11 ). A unidade do calor latente 
de fusõo é J/g. Isto significa que soo necessórtos tantos J para fundir um gramo 
de alguma coisa. 

Coloque em 200 mi de ógua a uma temperatura Inicial T; de aproxima
damente 30•c, um cubo de gelo. Antes retire a ógua dos faces do cubo 
enxugado-o com papel toalha. Admita que esse gelo se encontra a O'C. 

lnlcialmente a massa de gelo (m11 ) funde e. enquanto isso acontece, ela 
se mantém a Ü°C, mas logo a temperatura da ógua resultante se eleva até a 
temperatura de equillbrio do mistura (T.). 

A energia transferida ao gelo pela mossa da ógua inicialmente existente é: 

200 g x 4, 18 J/gºCx (T; - T.) 

Essa energia foi utilizada para: 

a) fundir o gelo-+ m11L9 e, ainda. 

b) elevara temperatura da ógua resultante da fusõo-+ m11 x 4, 18 J/gºCx CT.-
0). 

Igualando vem: 

200g X 4, 18 J/gºCx (T; - T.) •m,L9 + m11 X 4, 18 J/gºC <Te) 

Determine. então. T; e T. e, após concluído o experimento. use uma balança 
poro descobrir a massa m9 do gelo. Com esses dados ache o valor de L9 (Valor 
tabelado: L9=335 J/g). 

6. Calor de ebullçõo da ógua (Lu). 

Tarnbém para evaporar ógua que se encontre em ebulição é necessária e
nergia. Para evaporar l g de ógua sõo necessórlos. à pressõo de uma atmosfera. 
2258 J. 

Aqueço 200 mi de ógua até a ebuliçóo plena. Coloque uma lômlna de vidro 
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sobre o béquer poro atenuar perdas de massa nesta fase de aquecimento da 
ógua. 

Quando a ógua entra em ebullçõo, retire a lômlna e deixe evaporar ógua 
durante 300 s. 

Desligue, então, o ebulldor e recoloque o lâmina sobre o béquer. Use uma 
balança (ou uma proveta) para descobrir a massa m,, da 6gua evaporada. 
Use. então, o reloçõo L., x m.,• X J/s x 300" para determinar L.,. Compare com 
o valor tabelado. 

Figura 1: Aguo em ebuliçôo. 

Evaporaçõo4 

Enquanto o ebuliçõo só ocorre o temperaturas bem determinadas (para 
uma certa pressôo), o evoporaçõo. que é a voporizoçôo lento sem formação 
de bolhas, pode ocorrer a qualquer temperatura. 

Os processos de vaporizaçõo, lentos ou nõo. estõo relacionados com um au
mento do energia interno de uma substância (absorção de energia), enquanto 
que a condensação envolve uma dlmlnuiçõo da energia Interno (liberaçõo de 
energia). Dessa formo, tonto o voportzoçõo como a condensaçôo soo proces
sos que ocorrem através de trocos de energia entre a substônclo e o meio no 
qual elo se encontro. 

No superfície de um líquido existem moléculas que possuem energia cinético 
suficientemente elevada poro conseguirem escapar do camada superficial. 
Essas moléculas, após abandonarem o líquido, formam sobre sua superfície 
uma camada de vapor. 

113 



.. 
.. . . : 
. . . . . .. ~ . . . . . . . . 
. · ·. · ..... ·.:. 

Figura 2: Representação das moléculas que formam uma camada de vapor 
sobre o líquido. 

Uma vez que do rrquido escapam aquelas moléculas cujo energia cinética é 
maior. suficiente para romper a ligaçõo, o líquido sofre um resfriamento durante 
o processo de evaporação. · 

Por outro lado, algumas moléculas do vapor, devido ao seu movimento de
sordenado. acabam por se chocar com a superfl'cie do líquido e retornam a 
ele. pois interagem novamente com o potencial atrativo das demais moléculas. 
Isto significa que juntamente com o processo de evaporação do líquido está 
ocorrendo o processo inverso, o de condensoçõo de seus vapores. 

Dessa forma. próximo à superfície de uma substância no estado líquido o
correm sempre dois processos slmultôneos: o evoporoção e a condensação de 
seu vapor. (A secagem de roupas no varal envolve o fenômeno aqui descrito.) 

Quando sopramos sobre a superfície de um líquido retiramos o vapor ali 
formado. privilegiando a evo'poraçõo (ou evitando o condensação) e portanto 
provocando o resfriamento. ou seja, uma diminuição da energia interna da 
substância. Por este motivo o roupa seco mais rapidamente quando exposto 
ao vento e ao ar seco. 

so12ro 
· . ·:-.:.·:~ 

·~·'..:': :~:: ~:.:.~: -: .. ~·/;· .. : 
. :; :';'}·~ ft'·::~-:; ; 

Rgura 3: Representação da dispersão das moléculas de vapor da substôncfa 
sobre o líquldo produzida pelo sopro. 
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