
Capitulo 8 I Energia Potencia l e Conservat;:ao da Energia 

h = 0,30 m. Durante 0 salta, quais sao as valores medias dos m6-
dulos (a) da farya externa exercida pelo piso sobre as costas do be
sauro e (b) da acelerat;:ao do besouro em unidades de g? --:$ 
"58 Uma crianya que pesa 267 N desce em urn escorrega de 
6.1 m que faz urn [jngulo de 200 com a horizontaL 0 eoeficiente 
de atrilO cinetico entre a escorrega e a crian((a e 0.10. (a) Qual 
e a energia transformada em energia termica? (b) Se a crianya 
eomeC;a a descida no alto do escorrega com uma velocidade de 
0,457 m/s.qual e sua velocidade ao chegar ao chao? 

"59 Na Fig. 8-55 urn bloco 
de massa m = 2.5 kg desliza de 
encontro a uma mola de cons
tante elastica k = 320 N/m. 0 
bloco para ap6s comprimir a 
mola 7.5 cm. 0 coeficiente de 
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FIG, 8-55 Problema 59. 
atrito cinetico entre 0 bloco e 
o piso e 0,25. Enquanto 0 bloco esta em eontata com a mola e 
scndo lcvado ao rcpouso, determine (a) 0 tnlbalho rcalizado pela 
mola e (b) 0 aumento da energia termica do sistema bloco-piso. 
(c) Qual e a velocidade do bloco imediatamcnte antes de se cho
car com a mol a? 

"60 Urn pote de biscoitos esHi subindo urn plano inc1inado de 
40°, Em urn ponlO a 55 cm da base do plano inelinado (medidos 
ao longo do pl ano) 0 pote possui uma velocidadc de 1.4 mho 0 
coefi ciente de atrito einetico entre a pote e 0 plano inclinado e 
0. 15. (a) Que distancia 0 paCote ainda sobe ao longo do plano? 
(b) Qual e a velocidade do bloco ao chegar novamente II base do 
plano inc1inado? (c) As respostas dos itens (a) e (b) aumentam, 
diminuem ou permaneeem as mesmas quando 0 coefieiente de 
atrito cinetico e reduzido (sem alterar a velocidade e a posiC;ao 
do pote)? 

"61 Uma pedra que pesa 5,29 N e lanc;ada verticalmente a 
partir do nfve! do solo com uma velocidade inicial de 20,0 mls. e 
o arrasto do ar sobre ela e de 0,265 N durante todo 0 percurso. 
Determine (a) a altura maxima alcanyada pela pedra e (b) sua 
velocidade imediatamente antes de se ehoear com 0 solo. 

---62 Na Fig. 8-56 urn bloeo e liberado a partir do repouso a 
uma altura d = 40 cm. desce uma rampa sem atrito e chega a urn 
primeiro trecho plano, de comprimento d, onde 0 eoefieiente de 
atrilo dnetico e 0,50. Se 0 bloeo ainda esta se movendo desce 
uma segunda rampa sem Mrito, de altura d12, e chega a urn se
gundo treeho plano. ondc 0 coeficiente de atrito cinetico tam
bern e 0.50. Se 0 bloco ainda csta se rnovendo sobe uma rampa 
sem atrito ale parar (momentaneamente). Onde 0 bloeo para? 
Se a parada final e em urn trecho plano, diga em qual deles e 
calcule a distancia L que 0 bloco percorre a partir da extremi
dade esquerda desse plat6. Se 0 bloco alcanya a rampa. calcule 
a altura H acima do trecho plano mais baixo onde 0 bloco para 
momentaneamente. 
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FIG, 8-56 Problema 62. 

---63 Uma partfcula pode des
lizar em uma pista com extremida
des elevadas e uma parte central 
plana. como mostra a Fig. 8-57. A 
parte plana tern urn comprimento 
L = 40 cm. Os trechos eurvos da 
pista nao po~suern atrito. mas na 

FIG. 8·57 Problema 63. 

parte plana 0 coeficiente de atrito einetico e 11k = 020. A paTH
cula e liberada a partir do rcpouso no ponlO A. que esta a uma al
tura Ll2.A que distancia da extremidade esquerda da parte plana 
a panicula final mente para? 

·--64 Na Fig. 8-58 um bloco desliza cm uma pista scm atrito ate 
chcgar a urn trecho de comprimcnto L = 0.15 em, que comeya a 
uma altura Ii = 2,0 m em urna rampa de [jngulo e = 30°. Nesse 
treeho 0 coeficienle de atrito einetico e OAO. 0 bloco passa pelo 
ponto A com uma veloeidade de 8.0 mls. Se 0 bloco pode chegar 
ao ponto B (onde 0 atrito acaba), qual e sua velocidade nesse 
ponto e,se nao pode, qual e a maior altura que atlnge acima de A ? 
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FIG, 8-58 Problema 64. 

--·65 0 cabo do elevador de 1800 kg 
da Fig. 8-59 se rompe quando 0 e1evador 
esta parado no primeiro andar. onde 0 

piso se encontra a uma disWncia d = 

3.7 m acima de uma mola de constan te 
elastica k = 0,15 MN/m. Urn dispositivo 
de seguranya prende 0 elevador aos 
trilhos laterais. dc modo que uma fOfya 
de atrito constante de 4A kN passa a se 
opor ao movimento. (a) Determine a 
velocidade do elevador no momento em 
que se choca com a mola. (b) Determine 
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a maxima reduyao x do comprimento FIG. 8-59 
da mola (a forya de atrito continuar a Problema 65. 
agir enquanto a mola est<1 sendo com-
primida). (c) Determine a distancia que 0 elevador sobe de volta 
no poo;o. (d) Usando a lei de conservayao da cnergia. determine a 
distaneia total aproximada que 0 elevador percorre antes de pa
rar. (Suponha que a forya de atrito sobre 0 elevador e despreziveJ 
quando ele esta parado.) 

Problemas Adicionais 
66 Em uma certa fabriea. eai
xOles de 300 kg sao dcixados eair 
verticalrnente de uma m<1quina 
de empacotamento em uma es
teira transportadora que sc move 
a 1.20 mls (Fig. 8-60). (Urn motor 
mantem a veloeidade da esteira 
eonstante.) 0 eoefieiente de atrito 
cinetico entre a esteira e eada 

FIG, 8-60 Problema 66. 

caixote e OAllO. Ap6s um pequeno intervalo de tempo deixa de 
ha"cr desluamento entre a esteira e 0 caixote, e es!e passa a se 



mover junto com a esteira. Durante 0 intervalo dc tempo no qual 
o caixote esta se movendo em relao;ao ;l esteira. calcule. tomando 
como referencia urn sistema de coordcnadas em repouso em re
lar;ao;l fabrica. (a) a cncrgia cinetica fornecida ao eaixote. (b) 0 
m6dulo da forr;a de atrito cinetico que age sobre 0 caixote e (c) a 
cnergia fornecida pelo motor. (d) ExpJique por que as respostas 
dos itens (a) e (c) sao diferentes. 

67 Urn cscorrcga de parquinho tern a forma de urn areo de cir
cunferencia com 12 rn de raio. A altura do escorrega e h = 4.0 m 
eo chao e tangente i'I circunferencia (Fig. 8-61). Uma erian~a de 
25 kg escorrcga do alto do brinquedo, a partir do repouso, e ao 
ehcgar ao chao esta com uma velocidade de 6.2 m/s. (a) Qual e 
o comprirnento do eseorrega? (b) Qual e a for~a de atrito media 
que age sobre a erian~a? Se, em vez do solo. uma reta vertical pas
sando pelo alto do escorrega e tangente a circunfen?ncia. quais 
sao (c) 0 comprimento do escorrega e (d) a forr;a de atrito media 
que age sobre a crianr;a? 

FIG. 8-61 Problema 67. 

68 Na Fig. 8-37 a corda tern urn comprimento L = 120 em e 
possui uma bola presa em uma das extremidades. enquanto a 
outra esta fixa. Existe urn pino no ponto P. Liberada a partir do 
repouso, a bola desee ate a corda tocar 0 pino; em seguida. a bola 
sobe e come~a a girar em torno do pino. Qual e 0 menor valor da 
distancia d para que a bola de uma volta completa em torno do 
pino? (Sllgestao: A bola deve ainda estar se movendo no ponto 
mais alto da volta. Voce sabe por que'?) 

69 Na Fig. 8-52 urn bloco desce uma rampa sem atrito com 
uma ceria velocidade inicial. Sua velocidade nos pontos A e B e 
de 2.00 mls e 2,60 mis, respectivamente. Em seguida. ele e nova
mente lam;ado para baixo, mas dessa vez sua velocidade no ponto 
A e 4,00 m/s. Qual e sua velocidade no ponto B1 

70 Uma certa mola nao obedece 11 lei de Hooke. A forr;a (em 
newtons) que ela exerce quando esta distendida de urn compri
mentox (em metros) tern urn m6dulo de 52,&: + 38,4x2 e urn sen
tido oposto ao da forr;a responsavel pela distensao. (a) Ca1cule 0 
trabalho necessario para distender a mola de x = 0.500 m para 
x = 1.00 m. (b) Com uma das cxtremidades da mola fixa, uma 
partfcula de massa 2,17 kg e presa i\ outra extremidadc da mola 
quando cia esta distendida de uma distancia x = 1,00 m. Se a 
partfcula e liberada a partir do repouso. qual e sua ve10cidade 
no instante em que a distensao da mola e de x = 0.500 m? (e) 
A for~a exercida pe!a mol a e conservativa ou nao-conservativa? 
Justifique sua respOSla. 

71 Urn operario de uma fabrica deixa cair acidentalmente urn 
caixote de 180 kg que estava sendo mantido em repouso no alto 
de uma rampa de 3,7 m de comprimento que esta inclinada 39° 
em relar;ao 11. horizontal. 0 coeficiente de atrito cinetieo entre 0 
caixote e a rampa e entre 0 caixote e 0 piso horizontal da fabrica 
c 0,28. (a) Qual e a velocidade do caixote ao chegar ao final da 
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rampa? (b) Que distilncia adieional a caixote percorre no piso? 
(Suponha que a energia cinetica do caixote nao se altera quando 
ele passa da rampa para 0 piso.) (c) As respostas dos itens (a) e 
(b) aumentam , diminuem ou permanecem as mesmas se a massa 
do caixote e reduzida 11 metade'? 

72 Na Fig. 8-62 urn pequeno bloco parte do ponto A com uma 
velocidade de 7.0 m/s. Seu pereurso e sem alrito ate chegar ao 
trecho de comprimento L = 12 m, onde 0 coeficiente de atrito 
einetico e de 0,70. As alturas indicadas sao hI = 6.0 m e 112 = 2.0 
m. Qual e a velocidade do bloco (a) no ponto B e (b) no ponto 
C? (c) 0 bloco atinge 0 ponlO D? Caso a resposta seja afirmativa. 
determine a velocidade do bloco nesse ponto; caso a rcsposta seja 
negativa. ca1cule a distancia que 0 bloco percorre na parte com 
alrito. 
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FIG, 8-62 Problema 72. 

73 Uma lata de refrigerante de 2,50 kg e lan~ada diretamente 
para baixo de uma altura de 4,00 m, com uma velocidade inieial 
de 3,00 m/s. 0 arraslO do ar sobre a lata e desprezfvel. Qual e a 
energia cinCiica da lata (a) quando ehega ao solo no final de sua 
queda e (b) quando se encontra a meio caminho do solo'? Quais 
sao (c) a energia cinetica da lata e (d) a energia potencial gravi
tacional do sistema lata-Terra 0.200 s antes de a lata chegar ao 
solo'? Tome 0 ponto de referenciay = 0 como sendo 0 solo. 

74 Uma bola de aniversario cheia d'agua, com uma massa de 
1.50 kg, e lanr;ada vertical mente para cima com uma velocidade 
inicial de 3,00 m/s. (a) Qual e a energia cinetica da bola no mo
mento em que e lanr;ada'? (b) Qual e 0 trabalho realizado pela 
forr;a gravitacional sobre a bola durante tada a subida? (c) Qual 
e a variar;iio da energia potencial gravitacional do sistema bola
Terra durante a subida? (d) Se a energia potencial gravitacional e 
tomada como sendo nula no ponto de lam;amento, qual e seu va
lor quando a bola chega i'I altura maxima? (e) Se a energia poten
cial gravitacional e considerada nula na sua altura maxima. qual e 
seu valor no ponto do lan~amento? (f) Quale a altura maxima? 

75 )Ja Fig. 8,63 a polia tern 
massa desprezivc1 e tanto cia co
mo 0 plano inclinado nilo pos
suem atrito. 0 bloco A tern uma 
massa de 1,0 kg. 0 bloco B tern 
uma massa de 2,0 kg e 0 ilngulo e 
e 30°. Se os blocos sao liberados a 
partir do repouso com 0 fio que os FIG, 8-63 Problema 75. 

conecta esticado, qual e a energia cinetica tOlal apns 0 hloco B ter 
descido 25 em? 

76 Urn projetil de 0,55 kg e lan~ado da borda de urn penhasco 
com uma energia einetica inicial de 15501. A maior distancia ver
tical para cima que 0 projetil atinge em relar;ao ao ponto de lan, 
~amento e + 140 m. Quais sao as componentes (a) horizontal e 
(b) vertical da velocidade de lanr;amcnto? (c) No instante em que 
a componente vertical da velocidade e 65 mis, qual e 0 desloca
mento vertical em rdar;110 ao ponto de lanr;amento? 
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71 A unica fOTc;a que age sobre urna partfcula e a forc;a conser
valiva j: . Se a panlcula eSI<'i no pontO A. a cnergia polencial do 
sistema associada a j: e a parlfcula t 40 1. Se a panfcula se move 
do ponto A para 0 ponlO B, 0 Irabalno rcalizado por j: sobre a 
part(cula C +25 J. Qual e a energia potencial do sistema com a 
partfcula no ponto B? 

78 Uma forr;a horizontal constante faz urn bali de 50 kg subir 
6,0 ill em urn plano inclinado de 30° com velocidadc constante. 
o cocficicntc de atTito cinetico entre 0 bali e 0 plano inclinado 
e 0.20. Quais sao (a) 0 trabalho realizado pela (orlia c (b) 0 au
mento da cncrgia termiea do ball e do plano inclinado? 

79 Dois blocos. de massas 
AI '" 2.0 kg e 2M. estiio ligados a 
uma mola de constante elastica 
k '" 200 Nlm que tern uma das 
eXlremidadcs fixa, como mostra 
a Fig. 8·64. A superficie horizon
tal e a polia nlIo possuem lltrito. 
e a polia tern massa desprezlvcl. 
Os blocos slio liberados a partir 
do repouso com a mala na posi- FIG. 8-64 Problema 79. 
,lio relaxada. (a) Qual e a energia cinctica tOlal dos dois blocos 
ap6s a bloco que eSla pendurado ter descido 0.090 m? (b) Qual e 
a energia cinelica do bloco pendurado depois de descer 0.090 m? 
(c) Qual e a dislancia que 0 bloco pendurado percorre antes de 
parar momentaneamente pela primeira vez? 

80 Uma corrente de cinzas vulciinicas csta se movendo em solo 
horizontal quando enconlra uma subida de 10°. A corrente sobe 
920 m antes de parar. Suponha que as gases aprisionados fazem 
as cinzas fluluarem. tomando assim desprezlvel a for"a de atrito 
exercida pelo salo: suponha tambem que a energia medinica da 
corrente e conservada. Qual era a velocidade inicial da corrente? 

81 Uma banana de 0.50 kg e arremcssada venicalmente para 
cima com uma \'elocidade inicial de 4.0 mls e aican"a uma ahura 
mbima de 0.80 m. Qual e a varia,1io da energia mecanica do sis
tema banana-Terra causada pelo arrasto do ar durante a subida'? 

82 Se urn jogador de beisebol de 70 kg chcga a uma base depois 
de escorrcgar pelo chao com uma vclocidadc inicial de 10 mIs, (a) 
qual e 0 decrcscimo da energia cinetica do jogador e (b) qual e 0 
aumenlO da cncrgia termica do seu corpo e do chao no qual esta 
escorregando'? 

83 Uma mola (k = 200 N/m) esta 
presa no aho de urn plano in(" linado 
sem atrilo com 8 = 40~ (Fig.s..65). Urn 
bloco de 1,0 kg e lan,ado para cima ao 
longo do plano. de uma posi"ao inicial 
que esta a uma distancia d = 0,60 m da 
extremidade da mola relaxada, com 
uma energia cinelica inicial de 161. 
(a) Qual e a energia cinetica do bloco 
no instante em que comprimc a mola FIG. 8-65 Problema 83. 
020 m? (b) Com que energia cinctica 
o bloco deve ser lan,ado ao longo do plano para que fique momen
tancamente parado depois de tCT comprimido a mola 0.40 m? 

84 Uma pregui,a de 32 kg estii pendurada em uma arvore. 3.0 
m acima do solo. (a) Qual c a energia pOlencial gravilacional do 
sistema pregui"a-Terra se tomarmos 0 ponto de refcrcncia}' = 
o como sendo 0 nivel do solo? Se a pregui"a cai da aNOn: e 0 
arrasto do ar e desprezivel.quais silo (b) a energia cinetica e (c) a 
velocidadc da pregui"a no momenlo em que chega ao solo'? 

8S Uma maquina puxa urn tronco de arvore de 40 kg 2.0 m 
para cima em uma rampa de 40° com velocidade conSlante. com 
a for,a da maquina paralcla t. rampa. 0 coeficienle de alrilo d
netieo entre 0 tronco c a rampa c 0,40. Quais sao (a) 0 trabalho 
realizado sabre 0 Ironeo pela for,a da maquina e (b) 0 aumento 
da energia termica do lronco e da rampa? 

86 0 transallantico de luxo Queen Elizabeth 2 possui uma cen
tral eiClrica a diesel com uma pOlencia maxima de 92 MW a uma 
velocidade de cruzeiro de 325 n6s. Que for"a propulsora e exer
cida sabre 0 navio a esta ve1ocid'lde? (I n6 = 1.852 kmlh). 

81 A temperatura de urn eubo de pJaslico e medida enquantoo 
cuba e empurrado 3.0 m em urn piso. com velocidade conSlanle. 
por uma for"a horizontal de 15 N. As medidas revelam que a 
energia lennica do cubo aumentou 20 1. Qual foi 0 aumento da 
energia termica do piso ao longo do qual 0 cubo deslizou? 

88 Dois picos ncvados estl\o H = 850 m e II = 750 m acima do 
vale que os sepaTa. Uma pista de csquia"lio liga os dais picos.com 
urn comprimenlO IOtal de 3.2 km c uma inciina"ao media 8 = 30° 
(Fig. 8·66). (a) Urn esquiador p:ute do repouso nocume do monle 
mais alto. Com que velocidadc cle chega ao cume do monte mais 
baixo se na~ usar os bastOes para dar impulso? Ignore 0 atrito. 
(b) Qual e 0 valor aproximado do coeficiente de atrito cinetico 
entre a neve e os esquis para que 0 esquiador pare exatamente 
no cume do monte mais baixo? 
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FtG. 8-66 Problema 88. 

89 Um nadador se desloca na agua a uma velocidade media de 
0,22 mls.A for"a de arrasto media e 110 N. Quc potencia media 0 
nadador esta desenvolvendo'? 

90 Urn autom6vel com passageiros pesa 16400 N e esta se mo
vendo a 113 kmJh quando 0 motoriSla pisa bruscamente no freio. 
bloqucando as rodas. A for"a de atrito exercida pela eSlTada sa
bre as rodas tern urn m6dulo de 8230 N. Determine a distlincia 
quc 0 aUlom6vei percorre ate parar. 

91 Uma bola de 0.63 kg. atirada venicalmente para cima com 
uma velocidade inicial de 14 mls.. ntinge uma altura maxima de 8.1 
m. Qual e a variallao da energia mecanica do sistema bola-Terra 
durante a subida da bola ate a altura maxima? 

92 0 cume do monte Everest est:! 8850 m acima do n!vel do 
mar. (a) Qual seria a encrgia gasta por urn alpinista de 90 kg para 
escalar 0 monte Everest a partir do nrvel do mar, se a linica for"a 
que livesse que veneer fossc a for"a gravitacional? (b) Ouantas 
barras de chocolate, a 1.25 MJ por barra, supririam essa ener
gia? A resposla mostra que 0 trabalho usado para vencer a for~ 
gravilacional e uma frar;ao muito pcqucna da energia necessaria 
para cscalar uma montanha. 

93 Urn velocista que pesa 670 N corre os primeiros 7,0 m de 
uma prova em 1,6 s. partindo do rcpouso e acelerando unifonne
mente. Quais si'io (a) a velocidadc c (b) a energia cinelica do vela-
cisla ao final dos 1.6 s? (c) Oual c a patencia media desenvolvida 
relo vclocista durante 0 intcn'alo de 1,6 s'? 



94 Na Fig. 8-67 urn bloco de 
granito de 1400 kg e puxado para 
cima em um plano inc1inado com 
uma ve locidade constante de 
1.34 mls por um cabo e urn guin
cho. As distancias indicadas sao 
d l = 40 m e d~ = JOm.O coefi
ciente de atrito cinctico entre 0 
bloco e 0 plano inclinado e 0040. 
Qual e a potencia dcscnvolvida 
pcla for~a aplicada ao bloco pelo 
cabo? 

FIG. 8·67 Problema 94. 

95 Uma bola de nc\'c de 1,5 kg e atirada para cima em urn 
iingulo de 34.0~ com a horizontal e com uma velocidade inicial 
de 20,0 mfs. (a) Qual e a energia cinetica inicial da bola? (b) De 
quanto varia a energia potencial gravitacional do sistema bola
Terra quando a bola se move do ponto de lan~amenlo ate 0 pontO 
de altura maxima? (c) Qual e a altura maxima? 

96 Urn objeto de 20 kg safre a a~ao de uma fonia conservativa 
dada por F = ~ 3.Ox - 5.Ox2. com F em newtons e x em melros. 
Tome a energia pOlencial assaciada a essa for~a como sendo nula 
quando 0 objelo eSI<'i em x = O. (a) Qual t a cnergia potencial 
associada a essa forlfa quando 0 objeto esta em x "" 2,0 m'? (b) Se 
o objclo possui uma velocidadc de 4,0 mls no senl ido negativo 
do eixo x quando esta em x = 5.0 m, qual e sua velocidadc ao 
passar pela origem? (c) Qqais slio as respostas dos itens (a) e (b) 
se a energia pOlencial do sistema e lomada como sendo - 8.0 J 
quando 0 objcto esta em x ., O? 

97 Urn projetil de 9,40 kg e lam;ado verticalmenle para cima. 
o arrasto do ar diminui a energia medinica do sistema projctil
Terra de 68.0 kJ durante a subida do projetil. Que altura a mais 0 
projetilteria alcan~ado se 0 arrasto do ar fosse despre7ivel? 

98 Uma ferramenla de metal c afiada sendo pressionada contra 
uma pedra de amolar girat6ria por uma fo n;a de 180 N. As for
~as de atrito entre a pedra de amolar e a fe rramenta removem 
pequenos fragmentos da ferramenta. A pedra de amolar lem urn 
raio de 20.0 cm e gira a 2.50 rev/s. 0 cocficiente de atrito cinc
tico entre a pedra de amolar e a ferramenta e 0,320. A que taxa 
a cncrgia esta sendo transferida do motor que faz a pedra giTar 
para a energia h~rmica da pedra e da ferramenta e para a energia 
cinetica dos fragmen tos rcmovidos da fe rramcnta'? 

99 Uma mola com uma constante elastica de 3200 Ntm e dis
tendida ate que a energia potencial eh'istica seja 1.44 J. (U = 0 
para a mola relaxada.) Quanto e!J.U se a distcns~o muda para (a) 
uma distenslio de 2.0 cm.(b) uma compressilo de 2.0cm e (c) uma 
compress30 de 4,0 em? 

100 A mola de uma espingarda de brinquedo tern uma cons
tante elast ica de 700 N/m. Para atirar uma bola a mola e com
primida e a bola e introduzida no cano da espingarda. 0 gatilho 
libera a mola, que empurra a bola. A bola perde contato com a 
mola exalamente ao sair do cano. Quando a cspingarda e incli
nada para dma em urn !lngulo de 30" com a horizontal uma bola 
de 57 g atinge uma altura maxima de 1.83 m acima da ponta do 
cano. Suponha que 0 arrasto do ar sobre a bola c desprezfvel. 
(a) Com que \·elocidade a mola lanlfa a bola? (b) Supondo que 
o atri to da bola denlro do cano da pistola seja desprezfvel. deter
mine a compressao inicial da mola. 

101 Uma artista de circo de 60.0 kg escorrega 4.00 m a partir do 
repouso, descendo do alto de urn poste ate 0 chilo. Qual e a ener
gia cinetica da arlista ao chegar ao chao se a for~a de atrito que 

Problemas ... 

o poste exerce subre cIa (a) e desprezivel (cia ira 5e machucar) e 
(b) tern um m6dulo de 500 N? 

102 Em 1981, Daniel Goodwin escalou 443 m pelafachada do 
Edificio Sears. em Chicago. com 0 auxflio de venlosas e grampus 
de metal. (a) Estime a massa do alpinisla e calcule a energia bio
mecanica (inlerna) Iransfcrida para a energia potencial gravita
cional do sistema Goodwin-Terra durante a escalada. (b) Quanta 
energia seria preciso transferir se ele livcssc subido ate a mesma 
altura pelo interior do predio, usando as escadas? 

103 Uma bala de rcv61ver de 30 g. movendo-se com uma velo
cidade horizontal de 500 mls. para depois dc pcnelrar 12 em em 
umll parede. (a) Qual t a varia~ao da energia mec1i.nica da bala? 
(b) Qual e a intensidade da for~a media exercida pcla paredc 
para fazer a bala parar? 

104 A resistencia ao movimento de urn aUlom6vel 6 constitu
fda pelo alrito da estrada. que e qU11SC independente da veloci
dade, e 0 arrasto do ar, que e proporcional ao quadrado da velo
cidade. Para urn certo carro com um peso de 12 000 N a forlfa de 
resistfncia lolal Fe dada por F = 300 + 1.8v2. com F em newtons 
e vern metros por segundo. Calcule a poti!ncia (em horsepower) 
necessaria para acclcrar 0 carro a 0.92 m/s2 quando a velocidade 
cdc 80 km/h. 

105 Uma locomoliva com uma potencia de 1,5 MW pode acele· 
rar urn trem de uma velocidade de 10 m/s para 25 mls em 6.0 min. 
(a) Calcule a massa do trem. Determine. em fun~i\o do tempo 
(em segundos). (b) a \'elocidade do trem e (c) a for~a que acclera 
o !rem durante 0 intervalo de 6,0 min. (d) Determine a disdincia 
pcrcorrida pelo trem durante esse intervalo. 

106 Urn bloco de 5.0 kg e projetado para cima em urn plano 
inclinado de 30° com uma velocidade de 5,0 mfs. Que distaneia 
o bloco pcreorre (a) se 0 plano nfio possui at rita e (b) se 0 coe
ficiente de atrito cinctico entre 0 bloco e 0 plano e 0.4O? (c) No 
ultimo caso. qual c 0 aumento da energia termica do bloco e do 
plano durante a subida do bloco? (d) Se a bloco desce de vol ta 
submelido fa fonoa de alTho. qual e a \'elocidade do bloco quando 
chega ao ponto de onde foi projetado? 

107 Urn bloco de 20 kg sabre uma superflcie horizontal est~ 
preso a uma mola horizontal de constante elastica k = 4,0 kNI 
m. 0 bloco e puxado para a direita ale a mola ficar distendida 10 
em em relalf30 ao comprimento no eSlado relaxado, e depois Ii· 
bcrado a partir do repouso. A for~a de atrilo entre 0 bloco em 
mO\'imenlo e a superffcie lem urn m6dulo de 80 N. (a) Qual t a 
energia cinetica do bloco apOs ter-sc movido 2,0 em em relac;Ao 
ao ponto em que foi liberado? (b) Qual c a energia cinetica do 
bloco quando volta pela primeira vez ao ponto no qual a mola 
est a relaxada? (c) Qual e a maxima energia cinetiea atingida pelo 
bloco enquanlo desliza do ponto em que foi liberado ate a ponto 
em que a mola esta rclaxada? 

108 Urn homcm de 70.0 kg pula de uma jane1a e vai cair em 
uma rede de salvamento dos bombeiros. 11,0 m abaixo da janela. 
Elc para momentancamente. ap6s a rede ter csticado 1.50 m. 
Supondo que a energia meeilnica e conservada durante esse pro
cesso e que a redc se comporla como uma mol a ideal. determine 
a energia potencial el~slica da rede quando csta esticada 1.50 m. 

109 Para formar urn p€odulo. uma bola dc 0.092 kg e presa em 
uma das extremidades de uma hasle de 0.62 m de comprimento 
e massa desprezf\'el: a OUlra extrcmidade da haste e montada em 
urn eixo.A haste e Icvantada ate a bola fiear vertiealmente acima 
do eixo e liberada a partir do repouso. Quando a bola atinge 0 
ponto mais baixo, quais sao (a) a velocidade da bola e (b) a ten· 
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sao da haste? Em seguida. a haSle e colocada na horizonlal e 
liberada a partir do rcpouso. (c) Para que lingulo em rela~o a 
vertical a tensilo da hastc e igual ao peso da bola'! (d) Se a ffi3SS3 
da bola aumenta. a rcsposta do item (e) aumenta. diminui au per
manece a mesma? 

110 Urns csquiadora que pesa 
6(X) N passa pelo alto de urn monte 
circular sem alrito de raia R = 20 
m (Fig. 8-68). Suponha que 05 efei· 
lOS da resislencia do ar sejam des
preziveis. Enquanlo a l'squiadora 
cstli submdo sua vclocidadc e de 
8,0 mls no ponto B, oode 0 !ingulo 
e 8 = 20' , (a) Qual e a \clocidadc 
da c!>quiadora no alto do montc 

R ' 

~ 
\ ;: R , ' , , , , 

" " 
FIG. 8-68 Problema 110. 

(ponloA). se cia esquia scm usaf os bastOes? (h) Qual a menor "c
locidade que cia pode ler em B para que chcgar ao alto do montc? 
(e) As respostas dcssas duas perguntas aumenlam, diminuem ou 
permanecem as mesmas se a esquiadora pesa 700N? 

111 Uma bola de 50 g e lan~ada de uma jane I a com uma ve
locidade inicial de 8.0 mls e com urn angulo de 30~ acima da ho
rizontal. Usando a lei de conserva~ao dn energia. determine (a) 
a energia cinetica da bola no ponlO mais alto da trajel6ria e (b) 
sua velocidade quando csta 3.0 m abaixo da janela. A resposla do 
item (b) depende (c) da massa da bola ou (d) do fingulo de lanr<a
menlo? 

112 Urn p~ra-qucd isla de 68 kg cai com uma velocidade termi
nal constante de 59 mls. (a) A que taxa a cncrgia potencial gravi
tacional do sistema Terra-para-quedista es t ~ sendo reduzida? (b) 
A que taxa a ene rgia mecfinica do sistema esta scndo reduzida? 

113 t;ma corrcdeira em urn rio emolvc uma descida de 15 m. 
A velocidade da agua c de 32 mls no inicioda corredeira e 13 mls 
no final. Que porccntagem da energia potencial gravitacional do 
sistema agua-Terra c t ransferida para encrgia cinelica durante a 
deseida da agua? (Sugestdo: Considere a descida de, pOT exemplo, 
10kgdeagua.) 

114 0 m6dulo da for'ra gravitaciona l entre uma partfcula de 
massa 111 1 e uma part icula de massa 1112 e dado por 

F(x) =Cml,:,z, 
x · 

onde C e uma cOllstante ext a distancia entre as part iculas. (a) 
Qual e a funr<ao energia potencial U(x)? Suponha que U(x) --+ 0 
quando x -+.,., e que x e positivo. (b) Qual e 0 Irabalho necessario 
para aumentar a distancia entre as partfculas dc.r = XI para x "" 
X I + d? 

115 Aproximadamente 5.5 x Ie? kg de llgua cacm das catarl1-
tas do Ni~gara por segundo. (a) Qual C 0 decrescimo da encrgia 
potencial gravitaeional do sislema ~gun-Terra por segundo? (b) 
Se loda cssa energia pudcsse ser convertida em energia eletriea 
(isso n~o e passivel), a que taxa a cnergia elelrica se-ria produ. 
lida? (A massa de 1 m} de agua e de 1000 k.g.) (c) Se a energia 
elCtrica fosse \'cndida a I centa\o de d61arJkW . h. qual seria a 
reeeita anual? 

116 Um carro de 1500 kg parte do repousoem uma estrada ho· 
rizontal e adquire uma ve10cidade de 72 kmlh em 30 s. (a) Qual e 
sua energia cinetiea ao final dos 30 s? (b) Qual e a potencia media 
desenvolvida pelo carro durante 0 intervalo de 30 s? (c) Qual e a 
pOlencia instantanea no filll do intervalo de 30 So supondo que a 
aeelera.,ilo c constante? 

117 Uma panicula pode se mover apenas ao longo de urn 
eixo x. sob a ar<i'io de for.,as conservativas (Fig. 8-61 e a tabela a 
seguir). A particula e liberada em X "" 5.00 m com uma energia 
cinetica K = 14.0 J e uma energia potencial U = O. Se 0 mo
vimento da partfcula acontece no senti do negativo do eixo x. 
quais sao as energias (a) K e (h) U em x:: 2.00 m e suas ener
gias (c) K e (d) U em x = O'! Se 0 movimenlo acontece no sen
tide positivo do eixo x. quais silo as energias (c) K c (f) U em 
X "" 11,0 m. as energias (g) K e (h) U em x = 12.0 m c as energias 
(i) K e (j) U em x = 13,0 m? (k) Plote U(x) em funr<iio de x para 
o inle rvalo dex = Oa x = 13.0 m. 

1, ~ J.i F , 
......... 

I I I I x (111 ) 
0 2 4 6 8 iO " 

FIG. 8-69 Problemas 117 e 11K 

Em seguida. a particula e liberada 11 partir do repouso em 
x = O. Quais sao (I) sua energia cinetica em .T = 5,0 m e (m) a 
posi,!lo positiva maxima x"'''' que ela atinge? (n) 0 que acontece 
com a partfcula ap6s a tingir x,..",? 

Intervalo 

Oa2.00m 

2,00 III a 3,00 III 

3,00 m a 8.00 m 

8,OOma II,Om 

lLOma 12,Om 

12.0ma 15,Om 

For.,a 

FI = + (3.DON)! 

F2 = + (5.DON)I 

F=O 
F, :: - (4,ooN)i 

F4 = - (1.00N)i 

F=O 

118 Com 0 arranjo de fon;as do Problema 117, uma parlfcula 
de 2,00 kg e libcrada em x'=' 5,00 III com uma velocidade de 3,45 
mls. no sen lido negativo do eixox. (a) Se 11 partfcula pode chegar 
ao ponto x = Om, qual c sua velocidade nesse ponto; se nao pode, 
qual C 0 ponto de retorno? Suponha que a particula se move no 
sen lido positivo de x quando cia c libcrada em x = 5.00 m com 
uma velocidade de 3,45 mls. (b) Se a particula pode chegar ao 
ponto x = 13.0 m. qual e sua velocidade ncsse ponto. e. se nao 
pede. qual e 0 ponlode retorno? 

119 Urn disco de sllllffleboafli de 0,42 kg esta em repouso 
quando urn jogador usa urn taco para imprimir ao disco uma velo
cidade de 4.2 mls com acelerar<ao conslante. A acelerar<iio ocorre 
em uma distilncia de 2,0 m. ao final da qual 0 taco perde contalO 
com 0 disco. 0 disco desliza uma disUlncia adicional de 12 m an
les de parar. Suponha que a pista de shuffleboard C plana e que 
a for.,a de atrite sohre 0 disco (; constance. Qual e 0 aumento da 
energia tfrmica do sistema disco-pista (a) para essa distiincia adi
cional de 12 m e (b) para a distAncia 10lai de 14 rn? (c) Qual e 0 
t rabalho realizado pelo taco sabre 0 disco? 

120 Uma parlicula Sf desloca ao longo de um eixo x. primeiro 
para fora, do ponlo x = 1.0 mate 0 ponto x = 4.0 m. e depois 
para dentro. ate 0 ponco x = 1,0 m, enquanto uma for'i"a extcrna 
age sobre a parlfcula. Essa forr<a e oplicada ao longo do eixo x e 
pode ter valores diferentes no caso de deslocamentos para fora e 
para dentro.A tabela a scguir mostra os valores (em newtons) em 
qU1l lro si lua'r0es, ondex eSl6 em metros: 



Para fora Para denno 

(a) +3.0 - 3,0 

(b) +5.0 +5,0 
(c) +2,Ox - 2,Ox 
(d) +3,Ox' +3,o.r2 

Determine 0 trabalho total realizado sabre a partfcula pcla for~a 
eXlerna dllrallfe a lIiagem de ida e lIolta nas quatro siIUa~Ocs. (e) 
Em que situa~{)es a for~a eXlema e conservativa? 

121 Uma forl;a conservativa F(x) age sobre uma p3rtfcula de 
2,0 kg que se move ao longo de urn eixo x. A energia polencial 
U(x) associada a F(x) esta plotada na Fig. 8·70. Quando a par
licula se encontra em x = 2.0 m. sua velocidade i:! de - 1.5 m/s. 
Quais sao (a) 0 m6dulo e (b) 0 sentido de F(x) nesta posi~ilo? 
Entre que posi~Ocs (c) 11 esquerda e (d) 11 direita a partfcula sc 
move? (e) Qual c a vclocidade da particula em x = 7,0 m? 

x (m ) 

O'r--'OC-____ -"SC-____ -""O ______ c'CSC-____ __ 

-, 

-20 

FIG. 8·70 Problema 121. 
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122 Para fazer urn pendulo, uma bola de 300 g e presa a uma 
das extrcmid,ldes de uma corda com 1.-' m de comprimenro e 
massa desprezivel. (A outra extrcmidade da eorda est;i fixa.) 
A bola e puxada para urn lado ate a corda fazeT urn angulo de 
30,0" com:l vertical: em seguida (com a corda esticada) a bola e 
liberada a partir do repouso. Determine (a) a velocidadc da bola 
quando a corda faz urn angulo de 20,00 com a vertical e (b) a ve
locidade maxima da bola. (c) Qual e 0 angulo entre a corda c a 
"ertkal quando a velocidade da bola e igual a urn tcn;o do valor 
maximo? 

123 Urn carro de 1500 kg comel;a a cscorregar para baixo. a 30 
km/h. em uma eSlrada com uma inclina~ilo de 5.0~. 0 motor do 
carro esta desligado. e as unicas forl;as que agem sobre cle silo a 
for~a de atrito exercida pela estrada e a for"a gravitational. Ap6s 
o carro ter·se deslocado 50 m, sua velocidade e de 40 kmlh. (a) 
Dc quanto a energia rnecanica do carro foi redUl'ida pela forl;a de 
3lrito? (b) Qual e 0 m6dulo da for~a de atrito? 

124 Em urn numero de circa, urn palhal;o de 60 kg i:! disparado 
por urn canhaocom uma velocidade inicial de 16 mls e urn angulo 
desconhecido Dcima da horizontal. Ap6s urn curto intervalo de 
tempo 0 palha~o cai em uma rcde cuja altura e 3.9 m maior que a 
da posil;30 inicial do palhal;o. Desprcze 0 arrasto do ar. Qual e a 
energia cinetica do palha~o ao cair na rcde'! 

125 A rn,tior forlill que podemos exercer sobre um objeto com 
urn dente molar e cerca de 750 N. Suponha que, quando voce 
morde gradual mente urn caramelo este resiste 11 tompressao 
exereida por urn dos dentes alUancio como uma mola para a qual 

Problemas ~ 

k = 2.5 x lOS t'/m. Delermine (a) a compressao do caramcloc (b) 
o lrabalho realizado pelo seu dente sobre 0 caramelo duranle a 
cornprcssao. (c) Plote 0 m6dulo da sua forl;a em funliao da com· 
prcssiio. (d) Se existe uma energia potencial associada a essa 
compressilo, desenhe urn grMko da energia potencial em funl;3o 
da compressilo. 

8000 

6000 

g 
C-4000 

+ ~ 

'000 f + 

0 0 t 2 3 4 5 6 i 8 9 10 II 12 
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F~.a.71 Problema 125. 

Na di:!cada de 1990. marcas profundas de dentadas foram 
dcscohcrtas nn pelve do f6s5il de urn dinossaurO Triceratops. A 
forma das marcas sugeria que tinham sido feitas por urn dinos
sauro Tif(lIloss@rD rex. Para testar a ideia. os cientistas fabri
caram uma replica de urn deote de urn T. rex feita de bronze e 
alumfnio e usaram uma prensa hidniulica para introduzir gra
duahnente a replica em urn osso de vaca ate a profundidade ob· 
senada no ossa do Tric~ratops. A Fig. 8-71 mOSlra a forr.;:a em· 
pregada em funl;i'to da profundidade de penetra"ao em urn dos 
ensaios: a for~a aumenta com a profundidadc porque. a medida 
que 0 dente aproximadamenlc c6nico pcnctra no osso. urna parte 
maior do dente entra em contatocom 0 ossa. (e) Qual foi 0 traba
Iho realizado sobre 0 OSSO pela prensa hidr<'iulica (e prcsumivel
mente pelo T. rex) nesse ensaio? (f) Existe uma energia potencial 
associ ada a esse ensaio? (A grande for"a da mordida e 0 alto con
sumo de energia atribuidos ao T. rex por essa pcsquisa sugcrcm 
que 0 animal foi urn predador.e na.o urn sapr6fago.) 

126 Um bombeiro de 70 kg cscorrega pam baixo. a partir do 
repouso. 4.3 rn em urn poste \ertical. (a) Se 0 bombeiro segura 0 

poste de le\'e. de modo que a forl;1I de atrito cxcrcida pelo posle 
seja desprezfvel. qual e sua velocidade imediUlamenle antes de 
atingir 0 solo? (b) Se 0 bornbeiro segura 0 poste com for~a cn
quanto escorrega. de modo que a for"a de ntrito media exercida 
sobre elc seja de 500 N. dirigida verticalmente para eimn. qual e 
sua IIclocidadc imediatamente antes de atingir 0 solo? 

127 Urn bloco de 15 kg sofre urna acclera~iio de 2.0 m/s2 em 
uma superffcie horizontal sem atrilo que faz sua vclocidade au· 
mentar de 10 mls para 30 mls. Quais slio (a) a varial;iio da cncr· 
gia mecanica do bloco e (b) a taxa ml!di3 com a qual 3 energia e 
transfcrida para 0 bloco? Qual e a taxa instantanea dessa transfe· 
rencia quando a \'Clocidade do bloco e de (c) 10 mls e (d) 30 m/s? 

128 Repita 0 Problema 127 com 0 bloco acclcrando para cima 
em plano inclinado de 5.0°. 

129 Os Estados Unidos continentllis tem uma ;irea de aproxi
madamente 8)( 1(Ji km2 e urna altitude mi:!dia de 5(x) 01 (acima 
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do nlvel do mar). A preclpitar;ao media anual 6 de 75 em, A fra
r;ao dessa agua de chuva que retorna a atmosfera por evapora
"ao e 213: 0 resto vai para 0 oceano. Se 0 decr6scimo de energia 
potencial gravitacionai do sistema agua-Terra associado a parcela 
de agua que vai para 0 oceano pudesse seT totalmente convertido 
em energia eletrica, qual seria a palencia media? (A massa de 
1 tn' de agua c de 1000 kg.) 

130 Urna mola cuja constante elastica 6 k = 200 N/m 6 suspensa 
verticalmente, com a extremidade superior fixa no teto e a extremi
dade inferior na posir;ao y = O. Um bloco de 20 N de peso 6 presQ 
a extremidade inferior, mantido nessa posir;ao por urn momento e 
depois liberado. Determine (a) a cncrgia cinetica K. (b) a varialtao 
(a partir do valor inicial) da energia potencial gravitacional f..Ux e 
(e) a varialtao da energia potencial elastica f..U, do sistema bloco
mola quando 0 bloco esta em y = -5,0 cm. Determine (d) K, (e) 
f..Ug e (f) f..U, para y = -10 em, (g) K (h) f..Ug e (i) f..U, para y = 
- 15 em e G) K,(k) f..Us e (I) f..U, paray '" -20cm. 

131 A cada segundo 1200 m3 de ligua passarn por uma queda 
d'agua de 100 m de altura. Tres quartos da energia cinctica ganha 
pela agua ao cair sao transfonnados em energia eletrica por urn 
gerador hidrel€trico. A que taxa 0 gerador produz energia ele
trica? (A massa de I m' de agua e de 1000 kg.) 

132 A Fig. 8-72a mostra uma 
molecula composta por dois 
aromos de massas m e M (com 
In <t M) separados por uma dts
tiincia r. A Fig. 8-72b mostra a 
energia potencial U(r) da mo
Mcula em funltao de r. Descreva 
o movimento dos atomos (a) se 
a energia meeilniea total £ do 
sistema de dois litomos e maior 
que zero (como £1) e (b) se £ e 
menor que zero (como £2)' Para 
£1 = 1 x 1O- 19 Jer = O,3nm,de
termine (c) a energia potencial 
do sistema, (d) a energia cinetica 
total dos atomos e (e) a forlta 
(m6dulo e orientaltao) que atua 
sobre cada aromo. Para que valo
res de r a forlta e (f) repulsiva, (g) 
atrativa e (h) nula? 

o 

FIG. 8-72 

0,1 

(oj 

0.2 
r(mn ) 

(bj 

0,3 0.4 

Problema 132. 

133 Uma haste rfgida de rnassa 
desprezivel e cornprimcnto L 
possui uma bola de massa m 
presa a uma das extremidades 
(Fig. 8-73). A outra extremidade 
eSla presa a urn eixo, de tal forma 
que a bola pode se mover em uma 
circunferencia vertical. Primeiro, 
suponha que nao existe atrito no 

D 

,Eixo 

A'Q---.,,"-C _ oJ! 
Haste 

eixo. A bola e lanltada para baixo 1l 
a partir da posi~ao horizontal A FIG.8-73 Problema 133. 
com velocidade Vo e chega exa-

c 

tarnente ao ponto D antes de parar. (a) Escreva uma expres
sao para Vu em termos de L, meg. (b) Qual e a tensao na haste 
quando a bola passa pelo ponto B? (c) Coloca-se urn pouco de 
areia no eixo para aumentar 0 atrito. Depois disso, a bola chega 
apenas ao ponto C quando e lanltada a partir de A com a mesma 
velocidade de antes. Qual e 0 deerescimo de energia meciinica 
durante esse movimento? (d) Qual C 0 deerescimo de energia 
mecanica quando a bola finalmente entTa ern repouso no ponto 
B ap6s varias oscilaltoes? 

134 Uma forlta conser-
vatiYa F(x) age sobre uma 
particula que se moye ao 
longo de urn eixo x. A Fig. 
8-74 mostra como a energia 
potencial U(x) associada a 
for~a F(x) varia com a po
siltao da particula. (a) Plote 
F(x) no intervalo 0 < x < 6 m. 
(b) A energia meciinica E 
do sistema c de 4,0 1. Plote a 
energia einetica K(x) da par-
tkula direlamenle na Fig. 8-74. 

4 

o 2 

FIG, 8·74 

+ 

3 4 5 6 
x(m ) 

Problema 134. 

135 Fixe uma das extremidades de uma mola vertical ao teto, 
prenda urn repolho a outra extremidade e baixe 0 repolho lenta
mente, ate que a for~a para cima exercida pela mola sobre 0 re
polho equilibre a Corlta gravitacional que atua sobre ele. Mostre 
que a perda de energia potencial gravitacional do sistema repo
lho-Terra 6 igual a duas vczes 0 ganho de energia potencial da 
mola. Por que as duas grandezas nao sao iguais? 



Centro de Massa e 
Momenta Linear 

Os machos do carneiro montes (Ovis canadensis) lutam entre 

SI para atrair a aten~ao das femeas. Dois machos arremetem 

repetidamente urn contra 0 Dutro de cabe~a baixa, fazendo as 

chi fres calidirem, ate que urn desista, Esses combates podem ser 

perigosos porque se um chifre quebrar 0 macho provavelmente 

morrera ou ficara gr8vemente ferido. Mesmo que as chifres 

" 030 quebrem, porem, a impressao e de que as dais carneiros 

deveriam sofrer uma concussao cerebral. 

Como os carneiros 
monteses 
sobrevivem 
as cabe~adas 
violentas com as 
quais estabelecem 
sua supremacia? 

A resposta esta neste capitu lo. 

217 
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\ 
(b) 

FIG. 9-1 (a) Uma bola arremessada 
para cima segue uma traje!6ria 
parab6lica. (b) 0 cenlro de massa 
(ponto preto) de urn laeo de beisebol 
arremessado para cima com urn 
movimento de rota'tiio segue uma 
trajel6ria parab6lica. mas lodos 
as oulros pontos do taco seguem 
trajet6rias cun.'as mais complicadas. 
(a: Richard Mq;nalFlIndamcmaf 
Photograph~) 

9-1 0 QUE E FiSICA? 

Todo engenheiro mecanico contratado como perito para reconstituir urn acidente 
de transito usa a ffsica. Todo treinador que ensina uma bailarina a saltar usa a fisica . 
Na verdade. para analisar qualquer tipo de movimento complicado e preciso recor
rer a simplificar;;oes que sao possfveis apenas com urn entendimento da fisiea. Neste 
capitulo discutimos de que forma a movimento complicado de urn sistema de obje
tos. como um carro au uma bailarina, pode ser simplificado se determinarmos urn 
ponto especial do sistema: 0 centro de massa. 

Eis urn exemplo: se voce arremessa uma bola sem imprimir neJa muita rolar;;ao 
(Fig. 9-la), 0 movimento e simples. A bola descreve uma trajet6ria parab6lica , como 
discutimos no Capitulo 4. e pode ser tratada como uma partfcula. Sc, em vez disso. 
voce arremessa urn taco de beisebol (Fig. 9-1b), a movimento c mais eomplieado. 
Como cada parte do taco segue uma trajet6ria diferente, nao e possfvel representar 
o taco como uma partfcula. Entretanto. a taco possui urn ponto especial. 0 centro de 
massa, que desereve uma trajet6ria parab61ica simples; as outras partes do laeo sc 
movem em torno do centro de massa. (Para localizar a centro de massa, equilibre a 
laco em um dedo esticado: 0 ponto esta acima do dedo, no eixo central do taco.) 

E diffcil fazer carreira arremessando tacos de beisebol. mas muitos treinadares 
ganham dinheiro ensinando atletas de saito em distancia ou dan9arinos a saltar da 
forma carreta. movendo pernas e brar;;os au girando 0 torso. 0 ponto de partida e 
sempre 0 centro de massa 'da pessoa, porque e 0 ponto que se move de modo mais 
simples. 

>---9-2 I 0 Centro de Massa 

Definimos 0 centro de massa (CM) de um sistema de particulas (uma pessoa, par 
exemplo) para podermos preyer com facilidade 0 movimento do sistema. 

.- 0 centro de massa de um sistema de partfculas e 0 ponto que se move como se (1) 
toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e (2) toJas as fon;as externas 
estivcssem aplicadas nes~e ponto. 

Nesta ser;;ao discutimos a farma de determinar a localiza9iio do centro de massa de 
urn sistema de particulas. Come,<amos com um sistema de poucas particulas e, em 
seguida. consideramos sistemas com urn numero muito grande de pmticulas (urn 
corpo maci,<o, como um taco de beisebol). Mais adiante discutiremos como 0 centro 
de massa de um sistema se move quando a sistema e submetido a forr;;as externas. 

Sistemas de Particu/as 

A Fig. 9-20 mostra duas partfculas de massas nI! e In]. separadas por uma dislancia d. 
Escolhemos arbitrariamente como origem do eixox a posi9iio da partlcula de ma5Sa ml_ 
Definimos a posir;;ao do centro de massa (eM) desse sistema de duas particulas como 

m , 
XC\! = -'-"'--d 

111 1 +m 2 

(9-1 

Suponha. por exemplo, que /1/ 2 = O. Nesse caso, existe apenas uma particula. de 
massa In!. e 0 centro de massa deve estar na posi9iio dessa partfcula: C 0 que real
mente acontece,ja que a Eq. 9-1 se reduz a XC\l = O. Se ni l = 0, temos de novo ape· 
nas uma parttcula (de massa m2) e, como devia ser, .re M = d. Se /1/ 1 = m2. 0 centro 
de massa deve estar a meio caminho entre as duas particulas: a Eq. 9-1 se reduz a 
XeM = dl2, como seria de se esperar. Finalmente. de acordo com a Eq . 9-1. se ne· 
nhuma das duas massas e nula xn1 s6 pode assumir valares entre () e d. au seja . a 
centro de massa deve estar em algum lugar entre as duas partfculas. 



A Fig. 9-Zb mostra uma situa<;ao mais geral na qual 0 sistema de coordenadas 
fo i deslocado para a esqucrda. A posi<;ao do centro de massa e agora definida como 

(9-2) 

Observe que se fizermos Xl = 0, X2 ticani igual a d e a Eg. 9-2 se reduzira a Eg. 9-1. 
como seria de se esperar. Note tam bern que. apesar do deslocamento da origem do 
sistema de coordenadas, 0 centro de massa continua a mesma distancia de cada par
ticula. 

Podemos escrever a Eq. 9-2 na forma 

(9-3) 

onde M ea massa total do sistema. (No exemplo que estamos discutindo, M = fil l + 
n!2') Podemos estender esta equa<;ao a uma situa<;ao mais gera!, na qua~ 11 particu
las estilo posicionadas ao lange do eixox. Nesse casa, a massa total e M =lm l + 1n2 + 
... + Inn e a posi<;ao do centro de massa e 

(9-4) 

Se as particulas estao distribuidas em tres dimensOeS, a posi<;ao do centro de 
massa deve ser especificada por tres coordenadas. Por extensao da Eq. 9-4. essas co
orden adas sao dadas par 

1 ' 
X~, = - '" m .x . 

"''' M~ '" i_ I 
(9-5) 

Tambem podemos definir 0 centro de massa usando a linguagem dos vetores. 
Primeiro, lembre-se de que a posi~ao de uma particula de coordenadas X" Yi e Zi C 
dada par urn velar posi<;ao 

;:; = XiI + YiJ + z,k, (9-6) 

onde a indice identifica a particula, e 1.1 e k sao vetores unitarios que apontam, res
pectivamente. no sen lido positivo dos eixos x,Y e z. Analogamente, a localiza~ao do 
centro de massa de urn sistema de particulas e dada par urn vetor posi<;ao: 

(9-7) 

As tres equa~6es escalares da Eq. 9-5 podem ser substituidas. portanto, par uma 
linica equa~i'io velorial, 

,~, (9-8) 

onde Me de novo a massa total do sistema. E possfvel confirmar que esta equa~ao 
esta correta substituindo ;:; e reM por seus valores. dados pelas Eqs. 9-6 e 9-7, e sepa
rando as componentes x,y e z. 0 result ado sao as rela<;6es escalares da Eg. 9-5. 

Corpos Macifos 

Urn objeto com urn, como urn bastao de beisebol, con tern tantas part1culas (,Homos) 
que podemos aproxima-Io por uma distribuilfao continua dc massa. As "paniculas" 
nesse easo se tornam elementos infinitesimais de massa dm, as somas da Eq. 9-5 
"e lornam integrais e as coordenadas do centro de massa sao definidas atraves das 
equa~6es 

9·2 I 0 Centro de Massa ~ 

, 
-Xc\\ 

1 m, "" , ell-I 
d 

(0) 

, 
"1:M 

m, '''.i 
eM 

- ', d 

" 
(b) 

FIG. 9-2 (a) Duas partfeulas de 
massas Inl e ill] estao separadas por 
uma distilncia d. 0 ponto mareado 
como eM mostfa a posi"ao do centro 
de massa.calculado usando a Eq. 9·1. 
(b) 0 mesmo gue (a),exccto pelo 
fato de que a origem roi deslocada 
para a esquerda. A posi~ao do centro 
de massa pode ser calculada usando 
a Eq. 9-2. A localizar;ao do centro de 
massa em relar;ao as partfculas e a 
mesma nos dois casos. 
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) 

-1---\--+- , 

xCM = ~fxdm, YeM = ~f Y dm, Z CM = ~f Z dm, (9-9) 

onde M agora e a massa do objeto. 
Como a dlculo dessas integra is para a maioria dos objetos do dia-a-dia (como 

urn televisor au urn boi, par exemplo) seri<l muito diffeil, vamos considcrar neste 
texto apenas objetos uniformes. Esses objetos possuem massa espeeffiea (massa 
por unidade de volume) uniforme, au seja. a massa especifica p (letra grega r6) c a 
mesma para todos os elementos do objeto e para a objeto como urn todo. De <leordo 
com a Eq. 1-8, podemos escrever: 

(9-10) 

onde dV eo volume ocup<ldo por urn elemento de massa dm eVe 0 volume total do 
objeto. Substituindo dm n<l Eq. 9-9 par seu valor obtido a partir da Eq. 9-10 [dm = 
(MIV)dV]. temos: 

(9-11 ) 

Nao e necessaria calcular uma au mais dessas integrais se 0 obje to possui urn 
ponto, uma reta au urn plano de simetria, pois, nesse caso, a ce ntro de massa esla no 
ponto, linha ou plano de simetria. Assim, por exemplo. a centro de massa de uma 
esfera uniforme (que possui urn ponto de simetria) esta no centro da esfera (que e 0 

ponto de simetria). 0 centro de massa de urn cone uniforme (cujo eixo e uma reta de 
simetria) esta sobre esse eixo. a centro de massa de uma banana (que lem urn plano 
de simetria que a divide em duas partes iguais) esta em algum ponto desse plano. 

a centro de massa de urn objeto nao precisa estar no interior do objeto. Nao 
existe massa no centro de massa de uma rosquinha. assim como nao existe ferro DO 

centro de massa de uma ferradura. 

~STE 1 A figura mostra uma placa quadrada uniforme, da qual quatTO partes qua· 
dradas identicas sao removidas dos cantos. (a) Onde fica 0 centro de massa da placa ori· 
ginal? On de fica 0 centro de massa ap6s a rem~ao (b) da parte I: (c) das partes 1 e 2: (d ) 
das partes I e 3: (e) das partes 1,2 e 3; (f) das quatTO partes? Responda em termos dos qua
drantes. eixos au pontos (sem realizar nenhum ca1culo. e claro). 

Tres partfculas de massas m! = 1.2 kg, m 2 = 2,5 kg e m 3 = 
3,4 kg formam urn triangulo eqiiilatero de lado a = 140cm. 
Onde fica 0 centro de massa desse sistema? 

Particula Massa (kg) 

L2 
2.5 
JA 

x (crn) 

o 
140 

70 

y (cm) 

o 
o 

120 
Como estamos lidando com particulas e 

nao com um corpo maci"o, podemos usar a Eq. 9-5 para 10-
calizar 0 centro de massa. As partlculas estao no plano do 
triangulo eqiiilatero. de modo que precisamos apenas das 
duas primeiras equa'r0es. 

Calculos: Podemos simplificar os calculos escolhendo os 
eixos x e y de tal forma que uma d<ls particulas esteja na 
origem e 0 eixo x eoineida com urn dos lados do triangulo 
(Fig. 9-3). Nesse caso. as tres particulas tern as seguintes co
ordenadas: 

2 

J 

A massa total M do sistema e 7,1 kg. 
De acordo com a Eq. 9-5 , as coordenadas do centro de 

massa sao 

o ~O=,2=k~g)~(O~)_+(~2~,5~k~g)~O~40~'~m~)_+ (~3~,4=k~~~(7=O=,m=) 
7,1 kg 

= 83 cm (Resposta) 



e Y C).1 

=~(1=.2~k~~~(O~)+~(~2.~5~kg~)(~O~)+~(~3,~4~kg~)(~12~O~c~m) 
7.1 kg 

= 58 em (Resposta) 

?'>ia Fig. 9-3, a posi9ao do centro de massa c dada pelo vetor 
posi9aO 'CM' cujas componentes sao XCM e YeM' 

Aumente sua 

A Fig. 9-4a mostra uma plaea de metal uniforme P de raio 
'2 R, da qual um disco de raio R foi removido em uma linha 
de montagem. Usando 0 sistema de coordenadas xy da fi
gura, localize 0 centro de massa (eMf') da placa. 

(1) Em primeiro lugar. vamos determinar 
a localiza<;:ao aproximada do centro de massa da placa P 
usando conceitos de simetria. Observe que a placa e sime
trica em rela<;:ao ao eixo x (obtemos a parte de baixo da 
placa girando a parte de cima em torno do eixo .r e vice
\ ersa). Isso significa que 0 centro de massa da placa deve 
estar localizado nesse eixo. A placa (com 0 disco remo
\ ido) nao e simetrica em rela<;:ao ao eixo y. Entretanto, 
como existe urn pouco mais de massa do lado direilO do 
eixo y. CM p deve estar urn pouco a direita do eixo y, como 
na Fig. 9-4a. 

(2) Como a placa P e urn corpo maci<;:o, podemos usaf 
as Eqs. 9-11 para ca1cular as coordenadas do centro de 
massa. Entretanto, e diffcil resolver 0 problema par esse 
metoda. Eis llma forma muito mais facH: ao trabalhar com 
centros de massa podemos supor que a massa de urn objeto 
ull iforme esta concentrada em uma partfcula localizada no 
centro de massa do objeto. 

Calculos: Primeiro, colocamos 0 disco que foi removido 
1\ amos chama-Io de disco S) de volta no lugar (Fig. 9-4b), 
para formar a placa composta original (que vamos chamar 
de placa C). Devido a simetria. 0 centro de massa CMs do 
disco S esta no centro de S. em x = -R (como mostra a 
rigura). Da mesma forma. a centro de massa eMc da placa 
composta C esta no centro de C. a origem (como mostra a 
figura). Temos, portanto, 0 seguinte: 

Centro Posivao 
Placa de massa doCM Massa 

p eM, Xl' = ? fil l' 

5 eM, Xs =-R m, 
C eM, xe = 0 fil e = fil S + fIl p 

FIG. 9-3 Tres particulas 
formam um triftngulo 
eqUilatero do lado a. A 
localizavao do centro de 
massa e dada relo vetor 
pOSH;:aO 'c.\l' 

1:;0 

y 

9-2 I 0 Centro de Massa 

y 

__ i-',-~Placa composla 
- C - .5+ P 

Placa P 

(b) 

• • 
CM\ CMc (;:\1/. 

(el 

FIG. 9-4 (a) A placa Pe uma placa de metal de raio 2R. com urn 
furo circular de raio R. 0 cenlro de massa de Pesta no ponto 
CM". (b) 0 disco S foi colocado de volta no lugar para formar a 
placa composta C. 0 centro de massa CMs do disco S e 0 cenlro 
de massa CMC da placa C cstiio indicados. (c) 0 centro de massa 
OV!h/' da combinao;iio de S e Pcoincidc com CMe,que esta em 
x = 0. 
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Suponha que a massa mJ do disco S esteja concentrada 
em uma partfcula em Xs = - R e que a massa mp esteja con
centrada em uma partfcula em Xp (Fig. 9-4c). Vamos tratar 
essas duas partfculas como urn sistema e usar a Eq. 9-2 para 
obler 0 centro de massa XS-tP do sistema. 0 resultado e 0 se
guinte: 

massa = massa especffica X volume 
= massa especifica x espessura x area. 

m s _ massa especifica s 
Portanto. -

espessura s area s 
x x---

espessura p area P • m, massa espedfica p 

m s x s +m pxl' 
xS-tP = . (9-12) 

Como a placa c uniforme, as densidades e espessuras sao 
iguais e, portanto, m s +m" 

Em seguida, note que a superposh;ao do disco Scorn 
a placa P ea placa composta C. Assim, a posi'Yao XHp do 
CMs_p deve coincidir com a posi'Yao Xc do CMc, que csta 
na origem: XS-t[' = Xc = O. Substiruindo este rcsultado na 
Eg. 9-12 e explicitando xp.obtemos 

m .~ area s _---="='=e=',, __ -- = ---= c 
m" lhea p area c -areas 

m , 
x/' =-xs --m,. (9-13) 

Podemos relacionar essas massas as areas de 5 e P, no
tanda que 

Substituindo este resultado c fazendo Xs = - R na Eq. 9-l3. 
temos: 

(Respostal 

TATICA PARA A SOLuc:;Ao DE PROBLEMAS 

Tatica 1: Problemas de Centro de Massa Os Exemplos 
9-\ e 9-2 apresentam tres estratcgias para simplificar problemas 
de centros de massa. (1) Explore ao maximo a simetria do objelO. 
seja ela em rela9ao a urn ponto. uma linha ou um plano. (2) Se 0 

ohjeto puder ser dividido em varias partes, trate cada uilla des-

sas partes como uma partfcula.localizada no centro de massa da 
parte em questao. (3) A escolha dos eixos 6 imponante. Se a sis· 
tema for urn grupo de particulas.. posicione uma das partfculas DB 

origem. Sc 0 sistema for um corpo com uma reta de simetria, usc 
essa reta como eixox ouy. 

9-3 I A Segunda Lei de Newton para um Sistema de 
Partfculas 

Agora quc sabemos determinar a posu;:ao do centro de rnassa de urn sistema 
de partfculas, vamos disculir a rela~ao ent re for'Yas exlern as e 0 centro de massa. 
Cornc9amos com urn exemplo simples, envolvendo duas bolas dc sinuca. 

Quando accrtamos a bola branca em uma outra bola que esta em rcpouso es
peramos quc 0 sistema de duas bolas continue a se mover na mesma dire~ao Clp6s 0 
choque. Ficariamos surpresos, par exemplo. se as duas bolas se movessem em nossa 
dire~ao ou se ambas se movessem para a direita ou para a esquerda. 

o que continua a se mover para a frente. sem que 0 movimento seja alterado pela 
colisao,e 0 centro de massa do sistema de duas bol as. Se voce focalizar a aten9ao neste 
ponto (que esta sempre no ponto medio do segmento que une as duas bolas. pois elas 
tern massas iguais) podera fadlmentc se convencer disso observando a trajet6ria das 
bolas em uma mesa de sinuca. Nao im porta se 0 chogue e frontal ou de raspao: 0 cen
tro de mClssCl continua a se mover para a frente como se nao tivesse havido uma coli
sao. Vamos examinar mais de perto esse movimento do centro de massa. 

ParCl isso, vamos substituir 0 par de bolas de sinuca por urn conjunto de n par
tfculas de massas (possivelmentc) diferentes. Nao estamos interessados nos movi
mentos individuais dessas particulas, ffiClS apenas no movimento do centro de massa 
do sistema. Embora 0 centro de massa seja apenas urn ponto. elc se move como uma 
particula cuja massa e igual a massa total do sistema: podemos atribuir-lhc uma po
si~ao, uma veloddade c uma acelera<tao.Afirmamos (e provaremos a seguir) que a 
egua~ao vetorial que descreve 0 movimento do centro de massa de urn sistema de 
particulas e 

F r<, = Ma CM (sistema de par!iculas). (9-14) 



9-3 ! A Segunda lei de Newton para um Sistema de Partrculas _ 

Esla equa<;iio e a segunda lei de Newton para 0 movimento do centro_de massa 
de urn sislema de partfculas. Note que a forma e a mesma da equa<;iio (Frq = ma) 
para 0 movimento de uma unica partfcula. Contudo, as Ires grandezas que ap" recem 
na Eq. 9-14 devem seT usadas com algum criterio: 

1. F m. e a for<;a resu ltante de IOdas as /or,as extemas que agem sobre 0 sistema. 
FOr/;as de uma pa rte do sistema q ue agem sobre outra pane (for,llS illlerrllls) naO 
devem ser inclufdas na Eq. 9-14. 

2. Mea massa foral do sistema. Supomos que nenhuma massa ent ra au sai do sis
tema durante 0 movimcnto. de modo que M permanece conslantc. Nesse caso, 
dizemos que 0 sistema e fechudo. 

J. Uc,t e a acelera,ao do centro de mas.sa do sistema. A Eq. 9-14 nao fornece ne
nhurna inforrna,ao a respeito da acelera,ao de OUlros pontos do sistema. 

A Eq. 9-14 e equivalente U Ires eq ua,oes envolvendo as cornponentes de F ~ e 
U

01 
em rela,ao aos trCs eixos de coordenadas. Essas equa,oes sao: 

(9-15) 

Agora podemos voltar a examinar ocomponamento das bolas de sinuca. Depois 
que a bola branca c posta em movimenlO. nenhuma for,a externa_age sabre a sis
te ma (com posto pelas duas bolas.) De acordo com a Eq. 9-14. se F fa = O. UCM = O. 
Como a acclcra,ao e a taxa de varia,iio da velocidade, concluimos que a ve lucidade 
do ce ntro de massa do sistema de duas bolas nao varia. Quando as duas bolas se 
chucam. as for<;as que participam do processo sao for,as illfer'1a.~ de uma bola sabre 
a outra. Essas for~as nao contribuem para a for,a resuitanle F~, que continua a ser 
nula. Assim. 0 centro de massa do sistema. que estava se movendo para a frente an
tes da colisao. deve con tinuar a se mover para a frente ap6s a colisiio com a mesma 
\elucidade e a mesma orienta,iio. 

A Eq. 9·14 se aplica nao s6 a urn sistema de panlculas mas tam bern a urn corpo 
!i:9lido.como 0 bastiio da Fig. 9-1b. Nesse caso, M na Eq. 9·14 c a massa do bastiio e 
F rc> e a for~a gravit acional sabre 0 bastao. De acordo com a Eq. 9-14. uo.1 "" g. Em 
outras palavras. 0 centro de massa do bast..<lO se move como se 0 bastao fosse uma 
tinica partfcula de massa M sujeita a for,a Ft' 

A Fig. 9-5 mostra outro caso intercssante. Suponha que em um espel<'iculo de fo 
gos de artiffcio um foguete seja lan!;ado em uma trajet6ria parab61ica. Em urn ceTto 
ponlo, 0 foguete explode em pcda,os. Sc a cxplosao nao tivesse ocorrido, 0 foguete 
te ria continuado na trajet6ria parab6 lica mostrada na figura. As for,as da explosao 
sao ilUemas ao sistema (no inicio. 0 sistema e apenas 0 foguete: mais tarde, e com
posto pelos fragmentos do foguete), au seja, elas sao for,as que partes do sistema 
e"erce m ~obre outras partcs. Se ignorarmos a resistencia do ar. a far,a ex/ema re
.. ul tante F ... que age sobrc 0 sistema e a forr;a gravitacional. independentemen tc da 
explosao do foguetc. Assim. de acordo com a Eq. 9-14 a aceie ra,iio U(M do cen tro de 
massa dos fragmcntos (enq uanto estilo voando) permanece igual a g. Isso signi fi ca 
olue 0 centro de massa dos fragme ntos segue a mesma trajet6ria parab61ica que 0 
oguete leria seguido sc nao tivesse explodido. 

Quando uma dan,arina de bale salta no palco em um gralld jell? ela levanta os 
~ra,os e cstica as pernus horizontalmente assim que seus pes deixam 0 piso (Fig. 9-6). 
E<.ses mavimentos deslucam para cima 0 centro de massa. Embora a centro de massa 
§iga fielmente uma trajct6ria parab6lica. seu movimento em relar;ao ao corpo fa z di
minuir a altura alcan,ada pela suu cabe~a e pelo tronco da bailarina em rcia,<lo a urn 
.ialto normal. 0 resultado e que a caber;a e 0 tronco scgucm uma trajcl6ria aproxima
Jamcnte horizontal.criando a Husao de que a bailarina f'lutua no ar. ~ 

Demonstrafao da Equafao 9·14 

Vamos agora demonstrar esta importante equa,ao. De acordo com a Eq. 9·8, temos, 
';'ara um sistema de 1/ part(culas. 

, , , , , , 
FIG. 9-5 Um fogo de arti Hcio 
explode no ar. Na ausencia de 
resistencia do aT 0 centro de massa 
d05 fragmenlos continuaria a seguir a 
trajet6ria parab6lica original ate que 
os rragmentos comec;assem a atingir 
0 5010. 
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!".I ~je";,·io, d~' "" .. " , Ie m ... \ .... 

FIG. 9·6 Urn grand jelts. (Adaptado de The PhYJics of Dance. de Kenneth Laws. Schirmer Books, 19R4.) 

(9-16) 

onde Mea massa total do siste ma e rCM C 0 velor posir;ao do centro de massa do sis
tema. 

Derivando a Eq. 9-16 em relac;ao ao tempo. lc mos: 

+ ,,, ~ V~ (9.11) 

onde Vi (= dr,Mt) e a velocidade da panfcula de o rdem i e VCM (= dro./tll) e a vclod
dade do centro de massa. 

Derivando a Eq. 9-1 7 em relar;ao ao tempo. obtemos: 

(9.18) 

onde ii, (= dv;ldt) e a acelerarrao da partfcula de o rdem i e ani (= dvnlldt) e a ace Ie
rarrao do centro de massa. Embora 0 centro de massa seja apenas um ponto geome
trico ele possui uma posirrao. uma ve locidade e uma acelerarrao. como se fosse uma 
partfcula. 

De acordo com a segunda lei de Newton. lIt/i, e igual a forrra resultante F 
que age sabre a partfcula de ordem i. Assim. podemos escrever a Eq. 9-18 na 
forma 

(9-19) 

Entre as fon:;as que contribuem para 0 lado direito da Eq. 9-19 estao forrras que as 
partfculas do sistema exercc m umns sabre as OUlTas (forr,:as internas) e fon;as exer
cidas sobre as partfculas por agentcs de fora do sistema (forr,:as extemas). De acordo 
com a lerceira lei de Newton. as forc;as internas formam pares do tipo ar,:ao-rear,:ao 
que se cancelam mutuamente nn soma do lado dire ito da Eq. 9-19. 0 que resta e a 
soma vetorial de todits as fo rc;ns externas que agem sobre 0 sistema. Assim. a Eq. 
9-19 se reduz a Eq. 9-14.como q uerfamos demonSlrar. 

~STE 2 Dois patinadores em uma superficie de gelo sem atrito seguram cxtrcmi-
dades opostas de uma corda esticadll de rnassa desprezlvel. E escolhido urn eixo de rc
ferenda na mesma posi<;iio que a corda, com a origem no centro de rnassa do sistema de 
dois patinadores. Urn patinador. Frederico. pesa duas vezes mais do que 0 outro patinador. 
Eduardo. Onde os patinadores se encontram se (a) Frederico puxa a corda para se apro
ximar de Eduardo. (b) Eduardo puxa a corda pflra sc aproximar de Frederico e (c) os dois 
patinadorcs puxam a corda? 



Exemplo m 
As tres pa rt fc ul as da Fig. 9-7a esHio inicialmente em re
po usa. Cada uma sofre a a~ao de uma for~a extema de
vida a agentes fora do sistema das tres partfcu las. As 
orienta~6es das fo nras cstao indicadas e os m6dulos sao 
Fl = 6.0 N. fi = 12 N c F.1 = 14 N. Q ual e a acclera~ao 
do centro de massa do sistema e em que dire~ao ele se 
move? 

A posi~ao do cent ro de massa, calculada 
pelo metodo do Exe mplo 9- 1.esta assinalada par um ponto 
na figura. Podemos tratar a cen tro de massa como se fosse 
uma pa rt fcula real, com uma massa igual a massa total do 
sistema, /If = 16 kg. Tambem podemos tratar as tres for~as 
exlernas como se fasse m aplicadas ao cent ro de massa (Fig. 
9·7b). 

Calculos: Agora podemos aplicar a segunda le i de Newton 
(F m = lila) ao cen tro de massa. cscrcvendo 

Fro, = MaCM (9·20) 

ou 

e portanlo, (9·21) 

De acordo com a Eq. 9-20. a acelera<:;ao aCM do centro de 
massa tern a mesma dire'jao q ue a fo r~a extcrna resul
tante F fn apJ icada ao sistema (Fig. 9-7b). Como as panf
culas estao inicialmente em repouso. 0 centro de massa 
lambem deve eslar em repouso. Quando 0 cenlro de 
m~ssa come'ja a acelerar. ele se move na direljiio de ao.1 

e F,.,. 
Podc mos ca lcul ar 0 lado direito da Eq. 9-21 usando 

uma calculadora ou escreve r a Eq. 9-2 1 em termos das 
componen tes. ca leula r as componen tes de arM e em se· 
guida obte r QQ.!' Ao longo do eixo x. tcmos: 

= -6,,0 N +(12 N) cos 45
0 + 14 N = 1.03 mIs' 

16 kg 

9-4 I Momento Linear 

9-4 I Momento linear ~ 

~ , 
4.0 kg , 

eM . K.O ,,); 

-I 

.... 1.0_'''', __ ,...... 
-2 Q t> 

(.) , 

FIG. 9-7 (a) Trcs particulas. inicialmcnte e m repouso nas 
posi~Oes indicadas. sao submetidas as for~as eKtcrnas moslradas. 
Ocentrode massa (0\'1) do sistema esta indicado.(b) As fOT,llS 

s.i o transferidas para 0 centro de massa do sistema. que se 
comporla como uma part lcula de masSl!.M igual a massa tOlal 
do sistema. A for,a CKlerna resultante F,.. e a acelcra~ao iiOi do 
centro de massa esti\o indicadas. 

Ao longo do eixo y. lemos: 

M 

= 0+ (12 N) sen 45° + 0 = 0.530 m/ s2 
16 kg 

Assim,o m6dulo de iiC\ol e dado por 

ac~ = ~(a~ .)~ + (aCM , )! 

= 1.16111/52 ", 1,2 m/s~ (Resposta) 

eo angulo (em rela'juo ao semi-cixox positiv~) e dado por 
a 

8 = tan -!~=27° (Resposta) 

Nesta se,30 vamos concentrar nossa aten'juo em apenas uma part icula, com oob
jetivo de defin ir d uas grandezas importan tes. Na Se'j3o 9-5 essas defini'jOcs scrao 
apl icadas a sistemas com muilas part iculas. 

A primeira defi ni'jlio e a de uma palavra. momenta. que possui varios significa 
dos na linguagem comum , mas apenas urn significado. baSlantc precisQ, na ffsica e na 



Capitulo 9 I Centro de Massa e Momento Linear 

engenharia.O momento linear de urna partfcula e uma grandeza vetorial p definida 
alraves da equar;ao 

p=mv (momenlo linear de uma parlfcula). (9-22) 

onde mea massa e va ve locidade da particula. (0 adjelivo linear e frequememente 
omit ida, mas serve para distinguir p do mome1l1O angular. que sera imroduzido no 
Capitulo 11 e que esta associado a rotar;Ocs.) Como m e semprc urna grandeza esca
lar positiva, a Eq. 9-22 mostra que p e v tcm a mesma orienta~ao. De acordo com a 
Eq. 9-22. a unidade de momento no $1 e 0 qui lograma-metro por segundo (kg· mts). 

Newton expressou sua segunda lei original mente em terroos do momento: 

.- A laxa de varia~ao com 0 tempo do momento de uma panlcula e igual a for~a 
rcsultant~ que atua sobre a partfcula e tcm 1\ mesma orienta~ao que essa for~a. 

Em form<l de equa~ao, isso significa 0 seguinte: 

- dp 
Fre> = - . 

dt 
(9-23) 

Em palavras. a Eq. 9-23 afirrna que a for~a resultante F fa aplicada a uma partfcula 
faz variar 0 momento linear p da pankula. Na verdade. 0 momento linear 56 pade 
mudar se a particula eSliver sujeila a uma for~a. Se nao existe nenhuma for~a. p niio 
pode mudar. Como vamos ver na Se~ao 9-7. este ullimo fato pade ser uma ferra
menla extremamente poderosa pa ra resolver problemas. 

Substituindo na Eq. 9-23 P pe lo seu va lor. dado pela Eq. 9-22. oblemos, para 
uma massa m constante. 

- dpd dv _ 
F =- =- (mii}=m - = ma 

,eo lit tit dt 

Assim, as rela~oes F KI '" dpllll e F, .. = ilia sao expressOcs equivalentes da segunda 
lei de Newton para urna partfcula. 

~STE 3 A figura mostra 0 m6dulo p do mo-
menlo linear em fun~il.o do tcmpo t para uma particula 
que se move ao longo de urn eixo. Uma for~a dirigida 
ao longo do cixo age sobre a partfcula. (a) Ordene as 
quatro regiOcs indicadas de flcordo com 0 m6dulo da 
forr;a. do maior para 0 menor. (b) Em que regiAo a ve
locidade da partfcula est~ diminuindo? 

4 

9-5 I 0 Momento Linear de um Sistema de Particulas 

Vamos estender a defini~ao de momento linea r para urn sistema de partfculas. Con
sidere urn sistema de n partfculas. cada uma com sua pr6pria massa, velocidade e mo
menta linear. As partfculas podem inleragir umas com as outras e for~as exte~nas po
dcm agir sabre clas. 0 sistema como urn todo tern urn momenta linear lotal P. que e 
definidocomo a soma ve lorial dos momentos lineares de todas as particulas. Assim. 

P = PI + Pl + P3 + ... + p~ 
(9-24) 

Comparando esta equa~ao com a Eq. 9-17. vemos que 

(momento linear de urn ~i~!ema de par!iculas). (9-25) 

que e outra forma de definir 0 momento lincar de urn sistema de partfculas: 



,.- 0 momenta linear de um sistema de particulas e igual ao produto dil massa IOtal do sis
tema pda velocidade do centro de massa. 

Derivando a Eq. 9-25 em relar.;ao ao tempo, obtcmos 

dE> _ dVCM _ M-
_m - aa.t. 

dl dr 
(9-26) 

Comparando as Eqs. 9-14 e 9-26. vemos que e possivel escrever a segunda lei de 
Newton para um sistema de partfculas na forma 

- dP F 0_ 

- dt 
(sistema de partlculas). (9-27) 

onde P,,,, e a forr,;a externa resultante que age sabre a sistema. ESJa equar.;ao c a gc
neralizar,;ao para urn sistema de muitas partfculas na equar.;ao Fm = dpldl, ~'alida 
para uma partfcula isolada. Em palavras, a equar.;ao diz que a forr.;~ externa F, .. , ao 
ser aplicada a urn sistema de partfculas, muda 0 momento linear P do sistem_a. Oa 
mesma forma , 0 momenta line~r s6 pode ser mudado por uma forr.;a externa. F re,' Se 
mio existe uma forr.;a externa, P nao pode mudaL 

9-6 1 Colisao e Impulso 

o momenta p de qualquer corpo que se comporta como uma partfcula nao pode 
variar, a menos que uma forr,;a externa atue sobre 0 corpo. Assim, par exemplo, po
demos empurrar um corpo para mudar seu momento. Mais drasticamente, pode
mos fazer com que 0 corpo col ida com urn taco de beisebol. Em uma colisi/o, a forr.;a 
exercida sobre 0 corpo e de curta direr,;ao. tern urn m6dulo elevado e muda brus
camente 0 momento do corpo. Colis6es ocorrem freqlientemente na vid<:l real. m<:ls 
antes de discuti-las vamos falar de um tipo mais simples de colisao na qual urn corpo 
que se comporta como particula (urn projilil) colide com outro objeto (urn alvo). 

Colisso Simples 
Suponha que 0 projetil seja uma bola e 0 alvo scja urn taco. A colisiio dura pouco 
tempo, mas a forr.;a que age sobre a bola c suficiente para inverter 0 movim_ento. A 
Fig. 9-8 mostra um instanlaneo da eolisi'io. A bola sofre a ar,;ao de uma forr.;a F (r) que 
varia durante a colisi'io e muda 0 momenta linear p da bola. Esta variar.;iio esta rela
cionada a forr.;a atraves da segunda lei de Newton, escrita na forma F = dpfdl. Assim, 
no intervalo de tempo dt. a v<:lriar.;ao do momento da bola e dada por 

dp = Fel) dl. (9-28) 

Podemos determinar a variar.;ao total do momenta da bola provocada pela c9lisao 
integrando ambos os membros da Eq. 9-28 de urn instante r, imediatamente antes da 
co lisao ate urn instante rJ imediatamente ap6s a colisao: 

I', dp 0 f" F(t) dt, 
t. 'i 

(9-29) 

o lado esquerdo desta equar,;ao nos da a variar.;ao do momento: PJ - Pi = j,p. 0 lado 
direi to, que e uma medida tanto da intensidade quanto da durar,;iio_da forr,;a da coli
sao, e chamado de impulso da colisao e represcntado pcJo sfmbolo J: 

Jo f'F(t)dt 
" 

(dcfini"ao de impulso). (9-30) 

Assim, a variar.;ao do momenta de urn objeto e igual ao impulso exercido sobre 0 

objeto: 

9-6 I Colisao e Impu)so ... 

A calisao de uma bola corn urn taco 
faz com que a bola se dcformc. (Foto 
dt; Harold E. Edgenon. '0 The Harold 
and E.wher Edgenoll Family Trim, 

cOrlesia de Palm Press, lne) 

FIG. 9-8 A for'Va F(r) age sabre 
uma bola quando a bola e um taco 
colidem. 
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FIG.9-9 (a) A eurva mostra 0 
m6dulo da for"a dependente do 
tempo F(t) que age sobre a bola 
na colisao da Fig. 9-8. A area sob a 
curva IS igual ao m6dulo do impulso 
] sobre a bola na colisao. (h) A altura 
do retangulo representa a for"a 
media Fm.!d qUC age sobre a bola no 
intervalo 6t. A area do retangulo IS 
igual a area sob a curva do item (a) e. 
portanto.tambem IS igual ao m6dulo 
do impulso ] na colisao. 

,-
--<> 

Alvo 
Projt'u:is 

FIG. 9-10 Uma serie de projeteis. 
todos com 0 mesmo momento 
linear,colide com urn alvo fixo.A 
for"a media F mid exercida sabre 0 

alvo aponta para a direita e tern urn 
m6dulo que depende da taxa com a 
qual os projeteis colidem com 0 alva 
ou. alternativamcntc, da taxa com a 
qual a massa eolidc com 0 alvo. 

6p = I (teorema do momento linear e impulso). 

Esta expressao tambcm pode ser escrita na forma vetorial 

Pf -P;= l 

e na forma de componentes. como 

tlpx=.Ix 

e Pix - Pix = f' l F. dt 
" 

(9-31) 

(9-32) 

(9-33) 

(9-34) 

Se a fun~ao 1(1) e conhecida. podemos ca\Cular J (e. portanto. a varia'Yao do 
momento) integ!:ando a fun<;:ao. Se temos urn gnifico de Fern fun'Yao do tempo t . 
podemos obler J calculando a area entre a curva e 0 eixo t, como na Fig. 9-9a. Em 
muitas situa<;:oes nao sabemos como a for<;:a varia com a tempo, mas conhecemos 0 
modulo medio F",' d da for<;:a e a dura<;:ao tlr ( = If - r,) da colisao. Nesse caso, pode
mos escrever 0 m6dulo do impulso como 

(9-35) 

A Fig_ 9-9b mostra a for~a media em fun<;:ao do tempo. A area sob a curva neste gni
fico e igual a area sob a curva da for~a real na Fig. 9-9a. uma vez que as duas areas 
sao iguais a J, 0 m6dulo do impulso. 

Em vez de nos preocuparmos com a bola, poderfamos ter concentrado nossa 
aten<;:ao no taco na Fig_ 9-8. De acordo com a terceira lei de Newton. a for<;:a experi
mentada pelo taco em qualquer instante tern 0 mesmo m6dulo que a for<;a experi
men tad a pela bola e 0 sentido oposto. De acordo com a Eq. 9-30, isso significa que 0 

impulso experimentado pelo taco tern 0 mesmo modulo que 0 impulso experimen
tado pela bola e 0 sentido oposto. 

~STE 4 Urn plha-quedista. cujo p<'ira-quedas nao abriu, cai em urn monte de neve e 
sofre ferimentos leves. Se caisse em urn terreno sem neve 0 tempo de parada teria sido 10 
vezes rnais curto e a eolisao tcria sido fataLA presem.a da neve aumenta, diminui ou man tern 
inalterados os valores (a) da varia<;:iio do momenta do p<'ira·quedista, (b) do impulso experi
mentado pelopara-quedista c (c) da fOf>,:a cxpcrimentada pelo p<'ira-quedista? ~ 

Colisoes em Serie 

Vamos considerar agora a for<;:a experimentada por urn corpo quando sofre uma se
rie de colis6es iguais. Imagine, por exemplo. que uma daquelas maquinas dc arre
rnessar bolas de tenis tenha sido ajustada para disparar bolas em uma paredc, uma 
ap6s a outra, Cada colisao produz uma forrra sobre a parede, mas nao e essa for<;a 
que estamos procurando~ estamos interessados na for'Ya media Fmoi:d a que a paredc 
e submetida durante 0 bombardeio, ou scja, a for'Ya media associada a urn grande 
numcro de colisoes. 

Na Fig. 9-10, projeteis igualmenre espa'Yados, de massas iguais m e momentos 
iguais mv. deslocam-se ao longo de urn eixo x e colidem com urn alvo ru;o. Seja fI 0 
numero de projeteis que col idem em urn intervalo de tempo tlt. Como 0 movimento 
e apenas ao longo do eixo x, podemos usar as componentes dos momentos ao Jongo 
desse eixo. Assim, cada projetil tern mom en to inicial mv e sofre uma varia<;:ao !lp 

do momenta linear por causa da colisao. A varia'Yao total do momento linear de n 
projctcis durante 0 intervalo tlt e n tlp. 0 impulso resultante J a que e submetido 0 

alvo no intervalo tlt est a orientado ao longo do cixo x e tern 0 mesmo modulo n tlp 

que a varia'Yao do momenta linear, mas 0 sentido contrario. Podemos escrever essa 
relarrao na formCl 

J = -n tlp, (9-36) 

onde 0 sinal negativo indica que J e!lp lem sent idos opostos. 



9-6 I Colisiio e Impulse ~ 

Com binando as Eqs. 9-35 e 9-36_ podemos obler a for~a media FmbJ que age 50-

bre a alva durante as colisOeS: 

J fI " F mid = - = --6p=- - m 6v. 
6I 6l 6l 

(9-37) 

Esta equ3o:;:ao expressa F ~d em teTmas de ni !:J.l , a taxa com a qual as projeteis coli
dem com 0 alvo,e !:J.v,a variaoyao de velocidade dos projete is. 

Se os projeteis param ap6s 0 choque. a vari ao:;:ao de velocidade e dada por 

!:J.v = Vj - )Ii = 0 - v = - v. (9-38) 

onde v, (= v) e vI (= O) sao as velocidades antes e depois da colisao. respect iva
mente. Se em vez disso os projcteis ricocheteiam no alva scm nenhuma mudano:;:a oa 
velacidade escalar, Vj = -v e. portanto, 

!:J.V :::: Vj - V,:::: -v - II = -2v. (9-39) 

No intervalo de tempo tJ.t. uma quantidadc de massa tun = /1111 colide com a 
alvo. Com este resu ltado. podemos reescrever a Eg. 9-37 na forma 

Om F = - - tJ.I', 
- Or 

(9-40) 

Esta equ3o:;:ao expressa a foroya media Fm6J em termos de 6ml6I. a taxa com a qual a 
massa colide com 0 alvo. Mllis uma vez. podemos substilUir 61' pelo resuhado da Eg. 
9-38 ou 9-39. dependendo do que aeontece com as projeteis ap6s as colisocs . 

.v,::.STE 5 A figura mostra uma vista superior de uma bola ricocheteando em uma pa
rede vertical sem que sua vclocidade escalar varie. Considerc a varia,ao I1jj do momenta 
linear d'l bola. (a) 6p, e positiva.negativa ou nula? (b) 11p. e prn.itiva. negativa ou nula? (c) 
Qual e a orienta,ao de 6.p? 

Exemplo m 

0.2i 

Quando urn carneiro montes se choca de frente com outro 
macho. a taxa com a qual sua velocidade escalar se anula 
e muito elevada. A Fig. 9-1 1 mostra um gra/ico Ilpico da 
acelerafJao a em fu nr;ao do tempo I para urn choque desse 
tipo, com a acelerar;i'io sendo tomada como negativa para 
corresponder a urna velocidade inidalmentc posit iva. 0 
m6dulo maximo da acelerafJllo e 34 m/s2 e a dUr<loyao da co· 
lisao e de 0,27 s. Suponha que a massa de urn CJ).rnciro e 
90.0 kg. Qual sao os m6dulos do impulso e da rorr;a media 
durante 0 ehlXlue? ~ 

FIG. 9· '1 Variar;aoeom 0 
tempo da aec\era~llo de urn 
carneiro montes durante um 

o <--- ----1'-- t(s) 

(1) De acordo com a Eq. 9-30 [J = f F(t) (III. 
o impulso e definido como a integra l da for,a em relaoyao 
ao tempo. (2) A forr;a media esta relacionada ao impulso c 
ao tempo atraves da Eq. 9-35 (J = r~M!:J./). 

Calculos: Nao podemos usar d i!ctamente a Eq. 9-30 por
que nao conhecemos a funr;ao F(t}. Entretanto, dispomos 
de urn grafteo de a e m funr;ao de I que pode ser transfor· 
mado em urn graftco de Fern funr;ao de I multiplicando 0 
eixo das acelerar;6es pela massa de 90.0 kg. Em seguida. 
podcmos integrar graficamente a funr;ao F(t). cHJculando a 

choque com outTO carneiro. -~4 

area entre a curva c 0 eixo dos tempos. Como a curva tem 
a forma de um triangulo.o m6d ulo do impulso e dado por 

j = area = t(O.27 s)(9O,0 kg)(34,Om/s2) 

=4.13 x I()2N· s_ 4.1 x IIfN·s (Resposta) 

Para calcular 0 m6dulo da for.;;a media, escrevemos 

J 4.13xlOl N ·s 
F = -= 

m-t<I tJ.t 0.27 s 

=1.5x lOJ N (Resposta) 

Comentario : 0 impulso e igual a variar;ao do mome nto 
do carneiro durante a colisiio. Assim, 0 tamanho do im
pulso depende da massa do carneiro e de sua velocidade 
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no momento da colisao. Para vencer a luta urn carneiro 
precisa do maior momento paSSive I. Entretanto. se os 
carneiros se chocassem cabe~a com cabe"a ou os chifres 
de urn ca rneiro de chocassem com a cabe"a do outro. a 
dura~ao da colisao seria \0 vezes menor que aquela que 
aparece no enunciado do problema e a for~a media se
ria 10 vel.es maior que 0 valor que acabamos de calcular. 
Uma for'Ja liio gra nde deixa ria as adversarios desacorda-

Exemplo m 
Colisao elllre 11m carro de corrida e um muro de proreriio. 
A Fig. 9- 12a e uma vista superior da trCljet6ria de urn carro 
de corrida ao co lidir com urn muro de prote9ao. Antes da 
colisiio 0 ca rro esta se movendo com uma velocidade es
calar Vi = 70 mls. ao longo de uma linha reta que fal. urn 
angulo de 30° com a muro. Ap6s a colisiio est<'i se movendo 
com velocidade esca lar v, = 50 mls. ao longo de uma linha 
rela que (al. um angulo de 10° com a mura. A massa Tn do 
pilato e de 80 kg. 

(a) Qual e 0 impu lso J a que 0 piloto e submetido no mo
me nto da colisao? 

Podemos tratar 0 piloto como uma parti
cu la, e assim aplicar os principios de fisica ~iscutidos nesta 
se'Jao. E ntre tanto. nao podemos ca lcular 1 diretaTJIente a 
partir da Eq. 9-30 porque nao conhecemos a fOT9a F(r) que 
age sabre 0 piloto durante a colisao. Em outras palavras. 
nuo dispomos de uma IJ.In~ao nem de urn gnifico que per
mila o bler 0 valor de 1 por inlcgra9ao. Podemos. parem. 
usar a Eq. 9-32 (J = P, - Pi) para calcular J a partir da va
ria<;iio do mome nto lin ea r. 

Calculos: A Fig. 9- l 2h mostra 0 momento do piloto antes 
da colisao. Pi (que faz um angulo de 30" com 0 semi-eixo 
x positivo). e 0 momenta do piloto depois da colisao. PI 
(que fal. urn angulo de - 100 com 0 semi-cixo x positivo). 
De acordo com as Eqs. 9-32 e 9-22 (ji = mv). podemos es
crever 

(9-41) 

Poderiamos ca lcular 0 lado di reito desta equa9ao direla
mente o u com 0 auxflio de uma calculadora, pais sabc mos 
que m e 80 kg. v, tern urn m6dulo de 50 m/s e urn angulo 
de - 10" e v, tem urn m6dulo de 70 mls e urn angulo de 30". 
Em vez disso, porern. vamos resolver a Eq. 9-41 separando
a em componen les. 

Componente x: Para 0 eixox. tcmos: 

l x = mev"~ - Vi.>:) 
= (80 kg)[(50 m /s) cost - 10' ) - (70 m/, ) cm 30' ) 

= -910 kg· mls. 

Componente y: Para 0 eixo y. lemos: 

dos ou mortos. urn resultado que nao agradaria a femea 
que esta se ndo disputada. Os machos evita m esse desfe
cho desagradave l dispondo de chifres fi exiveis, que cedem 
urn pouco durante a colisiio. pralongando-a e reduzindo a 
fo r'Ja pa ra cerca de 1500 N. urn valor q ue 0 crania. 0 cere
bro e os ml1sculos podem suportar. Assim. se urn carneiro 
perde urn ch ifre em uma lula pode nao sobreviver a luta 
seguintc. 

(0) 

FIG. 9-12 (a ) Vista superiorda 
trajet6ria seguida por urn carro 
de corrida e seu piloto quando 
o carrocolide com urn muro 
de prote,:lo.{b) 0 momenta 
inicial P,e 0 momento fi nal Pr 
do piloto. (e) 0 impulso J sabre 
o piloto na eolisilo. 

J, = m(vh - vw) 

i 
I 

) 

J. I 
, , , , 
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p, 

30' -, 
i'r \ 

W " 

(b) 

-, 
- I05~ 

J, 

'd 

= (SO kg)[ (50 m/s) sene - 10' ) - (70 m /,) ,en 30' ) 

= - 3495 kg· m/s .... - 3500 kg· mls. 

Impulso: 0 impulso e. porlanto. 

J = ( - 9IOi - 3500]) kg·m/s., (Respasta) 

o que sign ifica que 0 m6d ulo do impulso c 

J = \Il~ +J: = 3616 kg· m /s = 3600 kg· mls. 

o angula de 1 e dado por 

, 1. 
O=lan - ....:... 

1, 
(Resposta) 

que. de acordo com uma calculadora. e de 75,4°. Lem bre
se de que 0 resuhado fi sicamente corre to do arco tan
genie pode ser 0 ind icado pela calculadora ou 0 ind icado 
pe la calcu ladora n1a is 180°. Para ve rificar qual dos dois e 
o r~sultado corre to podcmos dcsenhar as componentes 
de J (Fig. 9-12c). Fazendo isso. ve rifi camos que Oe oa ver
dade 75,4° + 180° = 255.4°. que tambem pode ser escrito 
como 

(Resposta) 

(b) A coJisao dura 14 illS. QUClI e 0 m6dulo da fon;CI media 
que 0 piloto experimenla durante a colisao? 



i De acordo com a Eg. 9-35 (J = Fmed6t) , o 
m6dulo Fm~d da for~a media e a razao entre 0 m6dulo do 
impulso, J. e a dura"ao 6r da colisao. 

Calculos: T emos: 

J 3616 kg·ml s 
F " - ~ 

mOd 6t 0,014 s 

= 2.583 x 1()5 N <= 2,6 x UP N. (Resposta) 

Usando a rela~ao F = ma com m = 80 kg. e faeil mostrar 
que 0 m6dulo da aceiera"ao do pilato durante a colisao e 

9-7 I Conserva~ao do Momento Linear 

9-7 I Con5erva~iio do Momento Unear .. 

3,22 x 1()3 m/s2 = 329g. Uma ace1era<;ao tao elevada seria 
provavelmente fatal. 

Normas de seguran~a: Os engenheiros mecanicos ten
tam reduzir os riscos dos pHotos de corrida projetando 
muros mais "macios" para que as colisoes durem mais 
tempo. Se a colisao examinada neste exemplo durasse 10 
vezes mais e todos os outros parametros permanecessem 
iguais, os m6dulos da for~a media e da aeelerw;:ao media 
seriam 10 vezes menores e 0 piloto provavelmente sobre
Vlvena. 

Suponha que a for"a externa resultante Fro, (e, portanto, 0 impulso J) que age sobre 
um sistema de particulas seja zero (0 sistema seja isolado) e gue nenhuma partfeula 
entre ou saia do sistema (0 sistema seja fechado). Fazendo Fre. = 0 na Eg. 9-27. te
mos d{)/dl = 0 e, portanto, 

P "" constante (sistema fcchado c isolado). (9-42) 

Em palavras 

... Sc urn sistema de particulas nilo esta submetido a nenhuma for~a externa.o momenta 
linear total P do sistema nilo pode variar. 

Este resultado, conhecido como lei de conserva~iio do momento linear, tambem 
pode ser escrito na forma 

P j = P, (sislemafechadoeisolado). 

Em palavras. esta equa<;ao significa que. em urn sistema isolado, 

[ 
momenta linear total 1 ( momenta linear total ) 

em urn instante inieial t; = em um instante posterior t f . 

(9-43) 

AtelJ~ao: 0 momento nao deve ser confundido com energia. Nos exemplos desta 
se<;ao 0 momento e conservado, mas a energia certamente nao. 

Como as Eqs. 9-42 e 9-43 sao equa<;6es vetoriais. cada uma equivale a tres equa
r;6es para a conscrvar;ao do momento linear em Ires direr;6es mutuamente perpen
diculares. como. digamos, em um sistema de coordenadas xyz. Dependendo das for
~as presentes no sistema. 0 momento linear pode ser conservado em uma ou duas 
direr;6es, mas nao em lodas. Entrelanto. • 

.- Se urna das cornponentes da forr;a exrema aplicada a urn sistema fecbado e nula.a com
ponente do momento linear do sistema em rclar;ilo ao meSillO cixo nilo pode variar. 

Suponha. por exemplo, que voce arremesse uma laranja do outro lado da sala. 
Durante 0 percurso a uniea for<;a externa quc age sobt:.e a laranja (que estamos con
siderando como 0 sistema) e a for<;a gravitacional F" dirigia verticalmente para 
baixo. Assim, a componen{e vertical do momento linear da laranja varia, mas ja que 
nenhuma for<;a extern a horizontal age sabre a laranja a componente horizontal do 
momenta linear nao pode variar. 

Note que estamos falando das for~as extern as que agem sobre urn sistema fe 
chado. Embora forr;as internas possam mudar 0 momento linear de partes do sis
tema. nao podem mudar 0 momenta linear total do sistema. 
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Os exemplos desta se~ao envolvem explosOes que sao unidimensionais (0 que 
significa que os movimentos antes e depois da explosao oconem ao longo de urn 
unico eixo) ou bidimensionais (0 que significa que os movimcntos ocorrem em urn 
plano que contem dois eixos). Nas se!Joes seguintcs consideramos colisoes unidi
mensionais e bidimensionais. 

~STE6 Urn artefllto inicialmcntc em repouso sonre urn piso scm atrito explode em 
dais peda~os. que deslizam pclo piso ap6s a explosao. Urn dos peda~os desliza no scnlido 
posilivo de urn eixo .t. (a) Qual c a soma dos rnornenlOS dos dais peda~os ap6s a exploSllo? 
(c) 0 segundo peda,o pode sc mover em urna dire,ao diferente da do cixo x? (c) Qual c a 
orienla~ao do momento do segundo pcda,o? 

Exemplo m 
Explosrio unidimensional: Uma urna de vota;;:ao de massa 
III "" 6.0 kg desliza com vclocidadc II "" 4.0 mls em um 
pisa se m atrito no se ntido positivo de um eixo x. A urna 
explode em dois peda.-;os. Urn pcda~o, de massa m l = 2.0 
kg, se move no sentido positivo do eixo x com Vl = 8.0 mls. 
Qual e a velocidade do segundo peda~o. de massa fil l? 

(I) Poderfamos calcu lar a veloddadc do 
segundo peda<;o se conhecessemos seu momento. uma vel 
que ja sabemos que sua rnussa e 1112 = 111 - fil l = 4.0 kg. (2) 
Como 0 momento c eonse rvado. podemos relacionar os 
momentos dos dois peda<;os ao momento original da urna. 

Ccilculos: Vamos tomar 0 piso como referencia. Nosso sis
tema. que consiste inicialmente n,1 urna e depois nos dois 
peda<;os, e fechado mas nao isolado. pois tanto a eaixa 
quanto os peda~os sofrem a a<;iio du for~a normal do piso 
e da for<;a gravitaeional. Entrctanto. essas fOT~as sao verti 
eais e. portanto. nao podem rnudar a componente horizon · 
lal do momenta do sistema. Essa componente tam bern nao 
pode ser alterada pelas Fort;<ls associadas a explosao. pois 
essas fon;;as sao internas ao sistema. Assim. a eomponente 
horizontal do momento do sistema e conservada c pode
mos aplicar a Eq. 9-43 ao longo do eixox. 

Explos{io unidimensional: A Fig. 9-l3a mostra urn reboca 
dor espadal e urn m6dulo de carga. de massa total M. via· 
jando ao longo de urn eixo x no espa<;o sideral. Eles tern 
uma velocidade inidal Vi de m6dulo 2100 kmlh em re la
~ao ao Sol. Com uma pequena explosao 0 rcbocador ejeta 
o m6dulo de carga. de massa 0.20M (Fig. 9-l3b). Depois 
disso.o rebocador passa a viajar 500 km/h m<lis depressa 
que 0 m6dulo ao longo do eixo x , ou scj a, a velocidade re
lativa Jlrd entre 0 eargueiro e 0 m6dulo c de 500 km/h. Qual 
e. nesse momento. a velocidade v HS do rebocador em Tela
~iio ao Sol? 

o momenta inicial do sistema e 0 da caixa: 

P,= mv. 
Os momen tos fina is dos dois peda~os sao 

PfL = m lv l e Pn = 1n2V2' 

o momenlO final total do sistema, P f' c a soma veloria1 dos 
momentos dos dois peda~os : 

Pf = Pfl + Pf2 = fill VI + 1n2V2· 

Como todas as velocidades e momentos neste problema 
s:10 ve lores ao longo do cixo x. podemos escreve- Ios em 
lermos de suas componenles x. Faze ndo issa ao aplicar a 
Eq.9-43.obtemos: 

P, = Pf 

ou fIIV = "' IVI + 1Il2V2' 

Subst ituindo os valores conhecidos. obtemos 

(6,0 kg)(4,O m/,) = (2,0 kg)(8,0 m/,) + (4,0 kg)" 

e portanto V2 = 2.0 m/s. (Res posta) 

Como 0 resultado c poshivo.o segundo peda<;o se move no 
se nlido positl\'o do cixox. 

" , 

l Rebocildor 

~ J ,)(I "lo d .. C""d.-g;. 

------. 
(0) 

1".\1.\ 

-<> 

O.ilO.\f 

(h) 

FIG. 9·13 (a) Urn rehocador espacial.com urn m6dulo de carga. 
movcndo-se com velocidade inkial v,. (b) 0 rebocador ejetou 0 

m6du lo de carga; agora as velocidades em rcla,iio ao Sol sao VMS 

para 0 m6dulo e V RS para 0 rehocador. 



Como 0 sistema rebocador-m6dulo e fe
chadD e isolado, 0 momenta linear total do sistema c con-
servado, ou scja, 

(9-44) 

onde os tndices i e f indicam os valores antes e depois da 
eje<tao, respectivamente. 

Calculos: Como 0 movimento e ao longo dc um (inico eixo, 
podemos escrever os momentas e velocidades em termos 
de suas componentesx. Antes da eje<tao, temos: 

P, = Mv,. (9-45) 

Seja VMS a velocidade do m6dulo ejetado em rela<tao ao 
Sol. a movimento linear total do sistema ap6s a eje<tao e 
dado pur 

Pf = (0,20M)vI/s - (0,80M)VR's' (9-46) 

onde 0 primeiro termo do lado dire ito e 0 momenta linear 
do m6dulo de carga e 0 segundo termo e 0 mom en to do 
rebocador. 

Exp[os{io bidimensional: Ao explodir. uma cabe<ta-de-ne
gro colacada no interior de urn coco vazio de massa M, 
inicialmente em repouso sobre uma superffcic scm alrilO, 
que bra 0 coco em In?s pedar;os, que deslizam sobre a su
perffcie. Uma vista supcrior c mostrada na Fig. 9-14a. a pe
dar;o C. de massa 0.30M, tem uma velocidade escatar final 
vIC = 5,0 m/s. 

(a) Qual e a velocidadc do pedwyo B.de massa 0.20M? 

i Em primeiro lugar. precisamos sabcr se 0 

momento linear e conservado. abservamos que (I) 0 coco 
c seus pedar;os formam urn sistema fechado. (2) as forr;as 
da explosao sao internas ao sistema e (3) nenhuma forr;a 
externa age sabre a sistema. Assim. a momento linear do 
sistema e conservado. 

Calculos: Para comer;ar. introduzimos urn sistema de co
ordenadas xy no sistcma, como mostra a Fig, 9-14b, com 0 

sentido negativo do eixo x coincidindo com 0 sentido de 
VfA . a eixo x [az 80" com a direr;ao de vfC e 500 com a dire
\ao de vfll' 

a momenta linear e conservado separadamente ao 
longo de cada eixo. Vamos usar 0 eixo y e escrever 

(9-48) 

onde 0 indice i indica 0 valor inieial (antes da explosao), 0 

l!,ldice f 0 valor final e 0 [ndice y a componcntc y de Pi au 
Pro 

A componente Pi •. do momenta linear inicial e zero, 
pois 0 coco est a inicialmente em repouso. Para obter uma 

9·7 I Consef\'a~ao do Momento Unear 

Nao conhecemos a velocidade V,\/s do modulo em re
la\ao ao Sol. mas podemos relaciona-Ia as velocidades co
nhecidas atraves da equa\ao 

[;:~:~I::~; e~~l = [ ;:~:~::~; ed; 1 + [V~~~~;od:~ol 
relar;ao ao Sol relar;ao ao m6dulo relar;ao ao Sol 

Em simbolos, iSlo nos dJ 

(9-47) 

ou 

Substituindo esta expressao para VMS na Eq. 9-46 e substi
tuindo as Eqs. 9-45 e 9-46 na Eg. 9-44, obtemos 

MVi = 0,20M(VRS - v,d) + 0,80MvRS' 

o que nos dJ 

VRS = Vi + 0,20V'Cb 

ou VRS = 2100 kmih T (0,20)(500 km/h) 

= 2200 krn/h. (Resposta) 

(al (b) 

FIG.9-14 Tres peda~os de urn coco que explodiu se afastam em 
Ires din;~6cs ao tonga de urn piso sem atrito. (0) Vista superior 
do cvcnto. (b) 0 mesmo com urn sistema de eixos hidimension al 
supcrposto. 

expressao para Pfy determinamos a componcntc y do mo
mento linear final de cada pedar;o usando a vcrsao para a 
componente y da Eq. 9-22 (p, = /IIV \.): 

PiA .... = O. 

PIll.} = -0,20M).!fIJ.>' = -0.20Mvjll sen 50", 

Pjc. = 0.30M).!fC. ... = 0,30Mv[c sen 800. 

(Note que P[A.} = () par causa dc nossa escolha de eixos.) 
A Eq. 9-4R pode ser escrita na forma 

Nesse caso, com vfC = 5,0 mis, temos: 

0= 0 - 0.20M).!fH sen 50" + (0,30M)(5,O m/s ) sen 80", 
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e, portanto, PIA,x = ~O,50MvfA' 

VIR = 9,64 mls "'" 9,6 ruls. (Resposta) PIB,x = O.20MvfB.x = O,20MvjB cos 50°, 

p/cx = O,30Mvrc,x = 0.30Mvfc cos 80 0
, 

(b) Qual e a velocidade escalar do peda~o A? 

calculos: Como 0 momenta linear tambem e conservado 
A Eq. 9-49 pode Ser cscrita como 

ao longo do eixox, tcmos: Ph = PI' = PIA,x + PIB.x + Pre,x' 

Pix = PIx' (9-49) Nesse caso, com Vrc = 5,0 mls C vffl = 9,64 m/s. temos: 

oode PiT =0, pais 0 coco esta inicialmente em rcpouso. 
Para obter PIx' dctcrminamos as componentes x do mo
menta linear final de cada peda'ro usanda 0 fa to de que 0 
peda~o A deve ler uma massa de 0,50M (= M - 0.20M -
O.30M), 

0= -O,SOMv/A + 0.20M(9,64 m/s) cos S()<, 

+ 0.30M(5,O m/s) cos 80", 

C, r onao(Q, 

VjA = 3,0 m/s. (Resposta) 

TATICA PARA A SOLUc;:.lO DE PROBLEMAS 

Tatica 2: Conservafao d o Momento Linear Em proble
mas que envolvem a eonserva~ao do momento linear, eertitique
sc primeiro de que voce escolheu urn sistema fechado e isolado. 
Fedwdo significa que a massa do sistema e eonstante (nenhuma 
partfcula entra au sai do sistema). Iso/ado signifiea que a for~a 
extern a total que age sobre 0 sistema e nula. Se 0 sistema na~ e 
isolado. lernbre-se de que as eomponentes do momento linear 
sao eonservadas separadamente. Assim, e possfvel aplicar a lei 
de conserva~iio as dire((oes !las quais a for(,":a extema tota l c zero. 
mesmo que a for((a externa total niio seja zero em oulras dire~6es. 

A seguir, selecione dois estados apropriados do sistema (que 
voce pode ehamar de es\ados inieial e final) e escreva expressoes 
para 0 momento linear do sistema nesses dois estados. Ao escre
ver essas expressocs certifique-se de que voce sahe qual sistema 
de refereneia esta usando e dc quc esUi incluindo todo 0 sistema, 
sem deixar de fora alguma parte e sem incluir objetos que nao 
pertencem ao sistema. _ 

Finalmente. iguaJc as cxpressoes de P, e PIe determine a 
solw;ao pedida. 

Corpo I 

f)epoi~ ~ I' l l 
---<> 

Q ~ , 
m, m, 

FIG. 9·' S Os corpos 1 e 2 se movem 
ao longo de urn eixo x. antes e depois 
de sofrerem uma eolisao inei<istica. 

9-8 1 Momento e Energia Cinetica em Colisoes 

Na Se<;ao 9-6 considcramos a colisiio de dois corpos que se comportavam como par
tlculas, mas nos concentramos em apenas urn dos corpos dc cada vez. Nas pr6ximas 
se!;oes mudaremos 0 cnroque para 0 sistema como urn todo, supondo que se trata 
de um sistema fechado c isolado. N_a Se!;ao 9-7 discutimos uma regra paTa sistemas 
desse tipo: a momcnto linear total P do sistema nao pode variar porque nao ha uma 
fo r<;a extern a para causaT essa varia!;ao. Esta e uma regra muito importante, pois 
permite determinar 0 resultado de uma colisao sem wnhecer detalhes da colisao 
(como a cxtcnsao dos danos). 

Tambem cstaremos in teressados na energia cinctica total de urn sistema de 
dais corpos q ue colidem. Se a energia cinetica total nao e alterada pela colisaa, a 
encrgia cinetica do siste ma e conservada (e a mesma antes e depois da colisao). 
Este tipo de colisilo e chamado de colisiio elastica . Nas colisoes entre corpos co
muns. que acontecem no dia-a-dia, como as colisoes ~ntre dois carras ou entre 
uma bola e urn taco, parte da energia e scm pre transferida de energia cinetica para 
outras formas de ene rgia, como a energia {crmica e a energia sonora. Isso significa 
que a encrgia cinet ica nao e conservada. Estc tipo de colisao e chamado de colisiio 
inelasti ca. 

Em algumas situa<;oes. entretanto. podemos considerar uma colisao de corpos 
comuns como sendo aproximadamente chistica. Suponha que voce deixc cair uma 
bola de borracha maci<;a em um piso duro. Se a colisao entre a bola c 0 piso (ou 
a Terra) fosse elastica, a bola nao perderia energia cinetica na coli sao e voltaria a 
altura original. Na pr<itica. a almra atingida pela bola ap6s a colisao c ligeiramente 
menor, 0 que mostra que parte da energia cinetica e perdida na colisao e, portanto, 
que a colisao e ineiastica. Entretanto. podemos optar por desprezar a pcquena quan
tidade de energia cinetica perdida e considerar a colisaa como sendo elastica. 

A colisao inelastica de dois corpos sempre envolve uma perda de energia cine
tica por parte do sistema. A maior perda ocorre quando os dois corpos permanecem 
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juntos, caso em q ue a coli sao e chamada de colisiio perfeitamente inelastica. A coli
sao de uma bola de beisebol com urn taco e inehistica: entre tanto. a colisao de uma 
bola de massa de modelar com urn taco e perfeitamentc inehistica. pais neste casu a 
bola adere ao bastao. 

9-9 I Colisoes Ineliisticas em Uma Dimensiio 

Colisao Inelastlca Unidimensional 

A Fig. 9-15 mostra dais corpos pouco antes e logo depois de sofrerem uma colisao 
unidimensional. As velocidades antes da c01isao (indice i) e dcpois da colis30 (fn
dice f) estiio indicadas. Os dais corpos constituem urn sistema fechado e isolado. 
Podemos escrever a lei de conserva~ao do momenta linear para este sistema de dais 
corpos como 

momenta total Pi _ momenta total Pf ( -J ( -J antes da colisao - depois da colisao . 

oU,em sfmbolos, 

(conservar,:ao do momento linear). (9-50) 

Como 0 mOvimenlO c unidimensional. podcmos substituir os vetores por compo
nentes em rela~ao a um dnico cixo. Assim, a partir da equa~ao p = mv podemos 
escrever a Eq. 9-50 na forma 

(9-51) 

Se conhecemos os valores, digamos. das massas, das velocidades iniciais e de 
uma das velocidades finais, podemos calcular a outra velocidade final usando a 
Eq.9-51. 

Colisoes Perleitamente Inelastlcas Unidimensionais 

A Fig. 9-16 mostra dois corpos antes e depois de sofrerem lima colisao perfeitamente 
inelastica (ou seja. eles permanecem unidos ap6s a colisao). 0 corpo de massa nl2 

esta inicialmente em repouso (V21 = 0). Podemos nos referir a esse carpo como alvo 
c ao corpo incidente como prujetil. Ap6s a coli sao. dois corpos se movcm juntos com 
velocidade V. Nesta situat:;ao. podemos escrever a Eq. 9-51 como 

(9-52) 

ou (9-53) 

Sc conhecemos as valores, digamos, das massas e da velocidade inicial Vii do projetil. 
podemos calcular a velocidade final V usando a Eq. 9-53. Note que Ve sempre me
nor que vli,ja que a razao I1Ij/(ml + nl2) e sempre menor do que 1. 

Ve/ocidade do Centro de Massa 

Em urn sistema fechado e isolado a velocidade VC\! do centro de massa do sistema 
niio pode variar em uma colisao porque. com 0 sistema isolado. nao existe uma fort:;a 
cxterna para causar essa varia~ao. Para obter uma expressao para veM vamos voltar 
ao sistema d~ dois corpos e a colisao unidim ensional da Fig. 9-15. De acor,do com 
a Eq. 9-25 (P = MVC.\l)' podemos reladonar VCM ao momento linear total P do sis
tema de dois corpos escrevendo 

Inl >n2 
Projctil Aho 

FIG. 9-16 Uma colisao 
perfeitamente inelastica entre dois 
corpos. Antes da colisao 0 corpo 
de rnassa m~ esta em repouso e 0 
corpo de massa"'1 eSla se movendo 
em dire\;;l,o a ele. Ap6s a colisao 
os corpos unidos se .!!I0vern com a 
rnesma velocidade V . 
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(9-54) 

o momenta line<lr tot<ll P e conservado na colis:1o: assim. ele e dado por qualqucr 
dos dois lados da Eq. 9-50. Vamos usar 0 lado esquerdo e escrever 

P = PH + P2, (9-55) 

Substituindo csta expressao de P na Eq. 9-54 e explicitando v O!. obtemos 

(9-56) 

o lado direito dcsta equagao c uma const<lnte. e VCM tem este mesmo valor cons
tante antes e dcpois da colisao. 

FIG. 9·17 (1/) Alguns inslanliineos 
do sistema de dois corpos da Fig. 
9-16. que sofrem uma colisiio 
perfeitamente inelastica. 0 centro 

Assim. por cxemplo. a Fig. 9-17 moslra, em uma serie de instantaneos. 0 movi
mento do centro de massa para a colisao p.::rfeilamente inelastica da Fig. 9-16. 0 
corpo 2 e 0 alvo. e seu momento linear inicial na Eq. 9-56 C Pli = 11l2i' 2!' = O. 0 corpo 
leo projetil, e seu momenta linear inicial na Eq. 9-56 e Pli = lIl !v! ,. Note que antes 
e depois da colisao a centro de massa se move com velocidade constantc para a di
reita. Depois da colisao a velocidade final V comum aos corpos e igual a vC)..! ' uma 
vez que a partir desse momenta 0 centro de massa coincide com 0 conjunto form ada 
pelos dois corpos. 

de massa do sistema e mOSlrado em 
cada instantiineo.A velocidade VCM 

do centro de massa nao e afetada pela 
colisilo. Como as corpos permanecem 
juntos a~~ a coLi~:1o. a vclocidade 
comum Ii ucve seT igual a VC'-1' 

-V;:5TE 7 o corpo 1 eo corpo 2 sofrern \lma colisiio perfeitamente inelastica. Qual e seu 
momento linear final se seus rnomentos iniciais sao, respectivamente. (a) 10 kg . m/s e 0: 
(b) 10 kg . m/se4 kg· m/s:(c) 10 kg· mise -4 kg· mls? 

Aumente sua 

o pendllio hafistico era usado para medir a velocidade dos 
projeteis antes que os dispositivos cletronicos fossem in
vent ados. A versao mostrada na Fig. 9-18 era eomposta por 
urn grande bloeo de madeira de massa M = 5.4 kg, pendu
rado por duas cordas eompridas. Uma bala de massa m = 

9.5 g e disparada contra 0 bloco e sua velocidade se anula 
rapidamente. 0 sistema b1oco-bala oscila para cima. com 
a centro de massa subindo uma distaneia II = 6,3 em an
tes de 0 pendulo parar momentaneamente no final de uma 
trajet6ria em arco de cireunferCncia. Qual e a velocidade 
da bala antes da ealisao? FIG. 9-18 Urn pendulo 

balfstico, usado para 

\ 
\ 

E fikil pereeber que a altura II da subida 
dependc da velocidade v da bala . Nao podemos usar a eon
scrvagao da energia medinica para rclacionar cssas duas 
grandezas. porque certamente alguma energia c transfe
rida da energia mecanica para outras formas (como ener
gia termica e a energia necessaria para quebrar a madeira) 
quando a bala penetra no hloco. Entretanto. podemos di
vidir csse movimento camplieado em duas eta pas que po
dem ser analisadas separadamente: (1) a colisao entre a 
bala e 0 bloco c (2) a subida do sistema bala-bloco. na qual 
a energia mecanica e eonservada. 

medir a velocidade das 
balas. 

Primeiro raciodnio: Como a eolisao dentro do sistema 
bala-bloco dura muito pouco tempo. podemos razer duas 
imponanlcs suposir;6es: (1) durante a colis:1o a fon;a gra
\'itacional e as forr;as das cordas sobre 0 bloco ainda esHio 
equilibradas. Assim, durante a colis:1o 0 impulso cxterno 
total sabre 0 sistema bala-bloco e zero. Isso significa que 
o sistema csla isolado e seu momenta linear total C con 
servado. (2) A colisao e unidimensional no sentido de que 
a dire~ao do movimento da bala e do bloco imediatamef/le 
apos a colisiio e a mesma da bala antes da eolisao. 



Como a colisao c unidimensional. 0 bloco est a iniciCll
mcntc em repou<;o C a bClla fica prcsa no bloco. usamos Cl 
Eq. 9-53 para exprcssa r a conserva\ao do momenta linear. 
Trocando as simholoS da Eq. 9-53 para as sfmbolos corres
pondcntes do problema atualternos: 

v= - "-' - v 
m+M' 

(9-57) 

Segundo raciocinio: Como II ba la e 0 bloco agora oscilam 
Juntos. a cnergia mecanica do sistema bala-bloco-Terra 
t! conservada. (Esta encrgia mecanica nflo e afetada pelCl 
forc;a das cordas sobre a bloco. porque cssa for'Ja c scm pre 
pe rpend icular a trajet6ria do bloco.) Vamos tomar 0 nive! 
lOicial do bloco como nive l de referencia de energia poten
cial gravitacional zero. :-"' esse caso. de acordo com a lei de 
l'Onserva~;10 da energia meC§.nica. a energia ci netica do sis
tema no inicio da oseila~ao deve ser igual a energia poten
cial gravitaciooal no ponto rna is alto da oscilac;ao. Como 
J \"elocidade da ba la e do blueo no inicio da oscila,ao e II 

Aumente sua 

o tipo mais pe rigoso dc col isao entre dois carras c a coli
... ;10 frontal. Surpreelldcntemente. os estudos most ram que 
o risco de vida para a motorist a e mellor se existe um pas
... ageiro no carro, Vejamos por que. 

A Fig. 9-19 mostra dois carros iguais oa im incncia de 
urn choque frontal em uma col isao pe rfeitamente inel;i.s
tiea e unidimensional ao longo de um eixo x, Durante a 
eolisao os carras formam um sistema fechado. Vamos fazer 
a suposirrao razmivel de que. durante a colisao. 0 impulso 
entre os carras e tao grande que pode mos dcsprezar os 
101pulsos relativamcnte pequenos associados as for,as de 
dtrito entre 0 piso c os pneus. Isso significa que podemos 
... upor que nell huma forrra extern a age sabre 0 sistema dos 
dais carros. 

A componentc x da veloeidade inicial do ca rro I ao 
longo do eixo x eVil:: + 25 m/s. c a do ca rro 2 C \ '21 :: -25 
m s. Durante a coli sao. a forrra (e. portanto. a impulso) so
bre cada carro provoca uma variac;ao 8" da veloeidade do 
ca rro. A probabilidade de urn motorista morrer no aci
de nte dependc do m6dulo de 8" para 0 seu carro. Estamos 
IO tcrcssados em caleular as \ariac;Oes ~vl e ~V2 das vcloei
dades dos dois carros. ~ 

Iii ) Primeiro, supoTlha que cada carro tra nsportc apenas a 
motorista. A massa total do carro I (ineluindo 0 motorista 
1) e 111 1 "" 1400 kg: a massa total do carro 2 (inelui ndo a 
motorista 2) e "'~ = 1400 kg. Quais sao as variarri)es nVI c 
.1\'~ das velocidades dos carros'! 

! Como 0 sistema e fechado c isolado.o mo-
me nto linear total e conservado, 

Ca/culos: De acordo com a Eq. 9-51, podemos escrever: 

111 1"1 1 + 111 2 \o'~i = m l v lI + trl2V2! ' (9-58) 

9·9 I ColisOes Inelasticas em Uma Oimensao __ 

velocidade V imediatamente ap6s a colisao. podemos es
crever essa conscrva~ao como 

t<IIl + M)V2 = (Ill + M)gh 

Combinando os resultados: Substituindo V na cqu;l(;aO 
acima pelo seu valor. dado pela Eq. 9-57. obtemos: 

1' = m+M ,,'2gh 
m 

= (0,0095 kg+5,4 kg]M(9,8) m/s ' ) (0,063 m) 
0.0095 kg 

= 630 m/s (Resposta) 

o pendulo balfstico t! uma especie de '·transformador··. 
que troca a alta velocidade de urn objeto leve (a bala) pela 
vc locidade baixa (c. portanto. faeil de medir) de urn objeto 
pcsado (0 blueo). No exemplo que acabmnos de disculir. 
v = 630 mise V = 1.11 mls. 

( ~UTO t C.aITO :1 

FIG. 9-19 Dois carros na imincncia de urn choquc frontal . 

Como a colisao e perfeitamcnte inelastica. as carras ficam 
juntos ap6s a col is,io e. portanto, U?m a mesma vcloeidade 
V. Substi tuindo vif e \'y por V na Eq. 9-58 e explicitando V, 
Icmos: 

V= IlI , VlI +1lI 2 ",i. 
11I 1+IJI Z 

Substi tui ndo as va lores conhccidos.obtcmos 

(9-59) 

v = (1400 kg)(+ 25 m ,)+(1400 kg)(- 25 OJ s) = O. 
14(X) kg + 1400 kg 

Assim. a varia\ao na ve locidade do carro I e 
.1\'1 "" \ 'I( - 1'1 ' = V - "Ii 

:: 0 - (+25 m/s) ::: - 25 m/s. 

e a varia,ao da velocidade do carro 2 e 

= 0 - (- 25 m/s) = + 25 mls. 

(Resposla) 

(Resposta) 

(b) Considcre II mesma co lhfio. desta vel'. com um passa
geiro de 80 kg no carro I. QUllis sao as novas valores de 
lll'l e lll'~? 

Calculos: Repetindo as calculos com ni l = 1480 kg, obte
mos 

v = 0.694 m/s. 
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o que nosda 

e 

~ v! = - 24.3 m/s 

.lV2 = +25.7 mls. (Resposta) 

(c) 0 m6dulo de 6vl e menor com 0 passageiro no carro. 
Como II probabilidlldc de 0 motorista morrer C direta
mente proporcional a 6v. chegamos a concl usi'io de que a 
probabilidade e menor para 0 molorista I. 

Os dados a rcspeito de coJisoes fron/ais mio inclucm 
valores de 8.v. mas incluem as massas dos carras e 0 fato de 
a colisao ler sido falal ou nao para 0 mOlorista. Ajustando 
uma func;ao aos dados dispon ive is. os pcsquisadorcs cons
lata ram que 0 indice de 1110rtalidade '\ do motorista 1 e 
dado par 

(9-60) 

on de c e uma con stante. Justifiq ue 0 fato de que a razao 
m~m l aparece nesta equac;ao e use a equac;ao para compa
rar os riscos de vida do motorista I com c sem passageiro. 

Calculos: Primeiro. escre\'e 111 0~ a Eq. 9-58 na forma 

"' 1(Vlt- vii ) = - m 2(v2t- .:z., ). 

Fazendo Vlt - VI; = 6vl e V2t - V:z., = 8.V2 e reagrupando os 
termos,obtemos: 

I1I l .1v\ --=--- . (9-61) 

o ind icc de morta lidade de urn motorisla depcnde da va
riaC;ao 6v para esse motorista. De acordo com a Eq. 9-61. 
vemos que a razao ent re os valores de 8.v em uma colisao 
e 0 inverso da razao entre as massas: esta e a razao pela 
qUil l os pesqu isadores podem relacionar 0 indice de mor
talidade it raz<lo entre as massas na Eg. 9-60. 

De acordo com 0 item (a) e a Eg. 9-60, sem 0 passa
geiro.o indice de mortalidade para 0 motorista 1 e 

(
1400 k ), .n 

'\ =c 1400k: =c. (9-62) 

De acordo com 0 item (b) e a Eq. 9-60. com 0 passageiro 0 
Indice de mortalidade para 0 mOlorista 1 e 

r' =c g =09053c. 
( 

1400 k )' " 
\ 1400 kg + 80 kg , 

Substi tuindo 0 valor de c dado pela Eq. 9-62. encontramos 

(Resposla) 

Em palavras. 0 risco de vida para 0 111olorista I C 
aproximadamcnte 9% menor quando exisle urn passage iro 
no carro. 

9·10 I Colisoes Elasticas em Uma Dimensao 

FIG. 9-20 0 corpo I sc move ao 
longo de urn eixo .r antes de sofTer 
uma colis:lo eiaslica com 0 corpo 2, 
que esti'i inicialmcnte em repouso. Os 
dois corpos sc mO\'em ao longo do 
eixo x ap6s a colis;}o. 

Como comcnta mos na Scc;ao 9-8. as colisOes que acontecem no dia-a-d ia sao sem
pre inelasticas. mas podcmos supor que algumas si\o aproximadamente clasticas. ou 
seja, que a energia cinetica tOlal dos co rpos envolvidos na coli siio nao C convert ida 
em outras formHs de energia e. portanto, e conscrvada: 

(
energia cinetica tOlal) = (energia cinelica Iota 1). 

antes da colisao depois da colisao 

Isso nao significa que a energia dos corpos envolvidos na colisao nao possa variac 

.- N:ts colisOes clasticas a energia cinelica dos corpos envolvidos na colisao pode variar, 
mlls a energia cinctica total do sistema 11110 varia. 

Assim. por cxemplo, a colisao da bola branca com uma bola colorida no joga 
de sinuca pode seT considerada aproximadamente elastica. Se a colisao e frontal (a 
bola branca incide em cheio na Dutra bola). a energia cinctica da bola branca pode 
ser transferida quase in teiramCllIe para a outra bola. (Entrctanto, 0 falo de que a co
lisao produz fUlda sign ifica que pe lo menos uma pequena parte da energia cinelica 
se transforma em cnergia sonora.) 

Alvo Estacionario 
A Fig. 9-20 mostra dois corpus antes e depois de uma colisao unidimensional. como 
um a colisao frontal de bolas de sinuca. Um projetil de massa Ill! e velocidade inicial 
V I, se move em dire(fao a urn alvo de massa m~ que esta inicialmentc em repouso 
(vz, = 0). Vamos supor que cstc sislema de dois corpus e fechado e isolado. Nesse 
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caso, a momenta linear total do sistema e conservado e, de acordo com a Eq. 9-51, 
podemos expressar esse fato atraves da equa~ao 

"'1"1, "" "' l vlf+ "'2" 2f (mollientol inear). (9-63) 

Se a colisao e elastica, a energia ci net ica lotal tam hem e conservada e podcmos ex
pressar esse fato alraves da equa~ao 

(9-64) 

Em cada uma dessas equa~Ocs a Iodice i ind ica as velocidadcs iniciais. e a subscri lo f 
indica as veloc.idades fi nais dos corpos. Sc con hecemos as massas dos corpos e tam
bem conhecemos V I" a velocidade inicial do corpo I, as (inicllS grandezas desconhe
cidas sao vlf c v2f' as ve locidades finais dos dois corpos. Com duas equa~ocs tI nossa 
disposi~ao. podemos detcrminar as valores dessas inc6gnitas. 

Para isso, escrevemos a Eg. 9-63 na fonna 

(9-65) 

c a Eq. 9-64 na forma '" 

1111(1'1/ - vlf) (V1i + vlf) = 11121':1 (9-66) 

Dividi ndo a Eq . 9-66 pela Eq. 9-65 e reagrupando as tennoS.oblemos 

m l ~m 2 
v II = 

m l + m 2 '" (9-67) 

2m l 
v Ii. (9-68) C " 2{ = 

nJ l + m 2 

De acordo com a Eq. 9-68, v2f C sempre positiva (0 alvo ini cialmente parado de 
massa 1//2 sempre se move para a frenle). De acordo com a Eq. 9-67, VI! podc ser 
positiva o u negativa (0 proje lil se move para a frcn le se "'I> fIl 2' mas ricoche leia se 
111 1 < 11/2) ' 

Vamos examinar algumas sit ua~oes especiais. 

I. MW'l·as igu{l il' Se 1111 = m2, as Eqs. 9-67 c 9-68 se reduzem a 

Vlf= De v2f"" I' ll. 

que podcriamos chamar de resu llado da si nuca. Dcpois de uma colisiio ehistica 
frontal de corpas de massas iguais 0 corpo I (inicialmente cm movimen lo) para 
tolalmcnte e 0 corpo 2 (inicia lme nlc em rcpouso) cntra em movimento com a vc
loddadc inicial do corpo 1. Em colis5es elasticas frontais corpos de massas iguais 
simplesmenle trocam suas velocidades. lssa e verdade mesmo que 0 corpo 2 mio 
eSleja inicialmente em repouso. 

2. Alvo p(!!j'ado Na Fig. 9-20 um alvo pesado significa que 1112 ~ mI' Esta scria a 
situa~ao, por excmplo, no caso de uma bola de tenis lan(fada contra uma bola de 
boliche em repouso. Nesse caso. as Eqs. 9-67 e 9-68 se red uzcm a 

VI i"" - Vii e V2{" (2m I ) V i i ' (9-69) 
"'2 

A conclusao e que 0 corpo I (a bola de t~n is) ricocheteia c refaz sua trajet6ria 
no senlido invcrso, com a velocidade esealar praticamcnte inalterada. 0 corpo 
2 (a bola de bolichc). inicialmenle em repouso. move-sc para a irenle em baixa 
vclocidade, pois a grandeza en lre parenteses l1a Eq. 9-69 e muito menor do que 1. 
Tudo isso esta dcntro do esperado. 

3. Projitil pesado Esle e 0 caso aposto. ou seja. 11/ 1 P 1111' Dessa vez uma bola de 
boliche e l an~ada contra uma bola de ten is em repouso. As Eqs. 9-67 c 9-68 se 
rcd uze m a 

• Nesta passagem usamO!> a iucnlidadc (/! - b! '" «(/ - b )(a ... b). ls..'io facihw a solu"a.o do sblcma de 
cqun~<'Ie s coru;lituido pclns E.:IS. 9-65 e 9·66. 
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FIG. 9-21 Dois corpO'! prestes 
a sofrer uma colisilo elastica 
unidimensional. 

Exemplo fill 

(9-70) 

De acorda com a Eq. 9-70. 0 carpo I (a bola de hoJiche) simplesmcn te con tin ua sua 
Irajet6ria. praticamente scm seT freado re1a colisao. 0 carpo 2 (<I bola de len is) e aT
remessado para a frcn!e corn 0 dobra da velocidade da bola de boliche. 

Voce deve csta r se pergulltando: por que 0 dobro da veloddade? Para compTe
ender a razao. lcmhre-se da colisao dcscri la pela Eq. 9-69, na qual a \'eloddade do 
carpo Icve incidcnte (a bola de (en is) mudou de T v para -I', ou scj a. a ve locidade 
sofreu urna varia{,(io de 21'. A mesma varim;iio de velocidade (agora de 0 para 2v) 
aconleec neste excmplo. 

Alvo em Movimento 

Agora que examinamos a coli sao elastica de urn projetil com um alva em repauso. 
vamos examinar a situa\"ao oa qual os dois eorpos eSloo em movimenio anles de so· 
fre r uma colisao e lastica. 

Para a situa((lio da Fig. 9·2 1 a conserva\"ao do mome nt a linear podc seT escTita 
oa forma 

1II 11'li + 11111'21 "" 111 11'1/ + 11/21'21-

e a eonscrva«ao da energia ci nelica na forma 

" ' + .1. 2_.1. " + " ' 2 m Jl'lJ 2 11I 2 V 2 , -); nI l V l f 2 m ~ vl f 

(9-71) 

(9-72) 

Para resolver esse sislema de eq ua((oes e a bler os va lores de I\, C . '2/. primciro esere· 
vemos a Eq. 9·71 nl! forma 

e a Eq . 9· 72 na forma 

II/ I(V,. - V1 /)( I'I, + VI/) = - "'2(1'02, - ·'2,)(V2o + ~'~f) ' 

Di vidindo a Eq. 9·74 pela Eq. 9·73 e reagrupando as Icrmos. obtcmos 

e 

"' 1- 111 , 2m1 
VI! = - - - "'-- v 1, + v2 , 

I1I 1 + m 1 111 1 +111 , 

2111 , 
" :f = 

"' 1 + 111 2 

111 ,- 111 1 
V I. +-"- - V!.. 

"' 1 + 111 • 

(9-73) 

(9-74) 

(9-75) 

(9-76) 

Note que a correspondcncia enlre os indices I e 2 e os dois corpos c arbitrliria. Se 
trocarrnos esses in dices oa Fig. 9-21 e nas Eqs. 9-75 e 9-76. acabaremos com 0 mesmo 
sistemll de equa(jOes. Note tambem que se fiLermos VlI = 00 corpo 2 se tornara urn 
alvo estacionario. como oa Fig. 9·29, e as Eqs. 9·75 e 9·76 se reduzirao as Eqs. 9-67 e 
9-nH, respectivamente. 

-v.:STE 8 Qual e 0 momento linear fi nal do alva da Fig. 9·20 5C 0 momenta linear inicial 
do projctil ~ 6 kg· mls c 0 momenlO linear final do projeti! ~ (a) 2 kg· mls e (b) - 2 kg' m/s? 
(c) Qual e a energia cin6tica fiJwl do alvo sc liS energins cincticas inicial C finnl do proj6lil 
sao. rcspectivamcntc.5 J e 2 J7 

Duas es fcras metftlicas. inicialmente suspe nsas por cor· 
das verticais. apenas se locam, como rnostra a Fi g. 9·22. 
A esfera I. de massa 111 1 = 30 g. c puxa da para a es· 
querda a te a altura "1 = 8.0 em e liberada a partir do 
repouso. Na parte mais baixa da trajet6ria cia safre uma 
co lisiio chistica com a csfera 2, cuja massa 6 111" = 75 g. 

Qual e a ve loc idade l 'lf da esfera I imediatalllcnte ap6s 
a colisao? 

Podemos scparar esse movimento compli· 
cado cm duas c tapas que podem ser analisadas separada· 
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FIG. 9-22 Dutls esferas de metal susJXnSil:' por cordas apcnas 
se tocam quando estaoem repouso. A c:.fera I.de massa Inl.e 

puxada para a esquerda ate a altura h t e depois liberada. 

mente: (I) a descida da csfc ra 1 (na qual a ene rgia meca
niea e conservada) c (2) a eoli sao das duas esferas (na qual 
o momento C eonscrvado). 

1· Etapa: Quando a esfe ra I desce. a cnergia medin ica do 
sistema esfe ra·Terra e conservada. (A cncrgia medl.nica 
mio e alterada pe ia for~a dOl corda sobre a csfera 1 porq ue 
essa for~a e sempre perpendicular a trajel6ria da esfera.) 

Calculo: Vamos tomar 0 nlvel mais baixo como scn do 0 

nfvcl de referencia de energia potencial gravitacional zero. 
Nesse caso, a e nergia ci ne tica da csfera 1 no nlvel rnai s 
baixo deve se r igual it energia potencia l gravitacional do 
sistema quando a esfera I esta na altura hI' Assim, 

9-11 I Colisoes em Duas Dimensoes 

9-11 I Coli~s em Duas Dimensbes 

que podemos resolver para obter a velocidadc Vii da csfcra 
I imediatamente antes da colis<1o: 

- I , 
VIi = ,j2gli, = \1(2)(9.8 m/s )(0,080 m) 

= 1.252 m/s 

~ Etapa: A lem da suposifJao de que a colisao c elastica. 
podemos faze r outras duas. Prime iro. podemos supor q ue a 
colisao e unidimensional. ja que os movimcntos das esferas 
sao aproxi madamente horizonta is nos momentos ante rio
res e posteriores a colisao. Segundo. como a colisao dunl 
pouco tempo. podemos supor que 0 sistema de duas esfe
ras e fechado e isolado. Isso significa que 0 momen to linear 
to tal do sis tema e conservado. 

Calculo: Podemos. portanto. usa r a Eq. 9-67 para ca1cular a 
velocidade da esfera I imcdiatamcnte ap6s a colisao: 

"' 1 - 111 , 
= • Vii 

"' 1+ I1I Z 

= 0.030 kg - OmS kg (1.252 m/s) 
0.030 kg +0.075 kg 

= - 0,537 m/s = -0,54 m/s (Rcsposta) 

o sinal negati vo significa q ue a csfera I se move para a es· 
querda imedia tame nte ap6s a colis,io. 

Quando a colisao nao e frontal a direr.;ao do movimcnlO dos corpos e diferente antes 
e depois da colisao. Se 0 sistema c fechado e isolado 0 momenta linear total conti
nua a ser comervado nessas colisocs bidime nsionais: 

- - - -
Pli + P2I = PII + P2f" (9-77) 

Se a colis<1o tambem e elastica (urn caso especial), a energia cinelica tOlaltambem e 
conscrvadu: 

(9-78) 

A Eq. 9·77 c frcqiie nte menle mais ul il para anal isar uma colisao bidimensio
nal se for eserita em tcrmos das componenle:, em um sistema de coordenadas x}'. 

Assim. por exemplo. a Fig. 9-23 mOSl ra uma colistlo de raspiio (nao-frontal) en tre 
urn projctil e um alvo inicial menle em repouso. As traje t6rias dos corpos ap6s a 
colisao fazcm ,1 ngulos 81 e 82 COm 0 eixo x, q ue coincide com a dire9fio de movi
mento do projctil antes da colisao. Nesta situafJao, a compone nte da Eq. 9-77 em 
rela~ao ao eixo x e 

I1I l l'li =: IIl I VI/ cos 91 + 1112 \'~1 cos B:!. 

e a componen le ao longo do e ixo J C 

0"" - m ivi/ sen 91 + "'z\'u sen 9;z. (9-80) 

Podemos tambem escrever a Eq. 9-78 (para 0 casu especial da coli5ao elastica) em 
termos de velocidades: 

(<::n~rgill cincticll). (9-81 ) 

) 

~--;:-----1~~--" 
-=-" ., 

FIG. 9-23 Urna colisao e]{istica de 
raspao entre dois corpo!>. 0 curpo de 
massa 111 2 (a alva) esU inicialmente 
em rcpouso. 
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/ [,;mite do sil tt'ma 

----------- .< 

(,I 

-d'\l M+ dM ---u ~l 

-----------, 
(hi 

FIG. 9-24 (f/) Urn foguete de massa 
.\1 acelerando no instantc t. do ponto 
de \"ista de urn referencial inerda!. 
(b) 0 mesmo, mas no instante r + dr. 
Os produlOs de combustilo cjctados 
durante 0 intervalo dl sao mosinldos 
oa figura. 

As Eqs. 9-79 a 9-81 cantem sete variaveis: duas massas, m l e m2: tres vclocidades, VIi ' 

vlf e V2,; e dais angulos. 61 e €h.. Se conhecemos qualro dessas variaveis podemos re
solver as tres equar;oes para obler as Ires variaveis restantes. 

~STE 9 Suponha que. oa situa~ao da Fig. 9-23, 0 projelil tenha urn momento inicial de 
6 kg· mis, uma componentc x do momento final de 4 kg· mls e urna componente y do mo
menta final de - 3 kg· mls. Determine (a) a componente x do momenta final do alva e (b) 
a oomponente y do momento final do al\'o. 

9-12 I Sistemas de Massa Variavel: Um Foguete 

Em todos os sistemas que examinamos ate agora a massa total permanecia cons
tante. Em certos casos, como 0 de urn foguete. isso nao e verdade. A maior parte da 
massa de urn foguctc. antes do lan<;amento. e constitufda de combustivel, que sera 
posteriormente queimado e ejetado peJo sistema de propulsao. 

Levamos em considera~iio a varia~ilo d"e massa do foguete aplicando a segunda 
lei de Newton nao ao foguete, mas ao conjunto formado pelo foguete e todos os pro
dUlOS ejetados. A massa desse sistema nao varia com 0 tempo. 

Ca/culo da AcelerafBO 

Suponha que estamos em repouso em rela<;ao a urn referencial inercial, observando 
urn foguete acelerar no espa~o sidcral scm que qualquer for<;a gravitacional ou de 
arrasto atue sobre ele. Seja M a massa do foguete e v sua velocidade em um instante 
arbitrario t (veja a Fig. 9-24a). 

A Fig. 9-24b mostra a situa<;iio ap6s urn intervalo de tempo dr. 0 foguete agora 
est a a uma velocidade v + dv e possui uma massa M + dM. onde a varia<;<1o de. 
massa riM e uma grandeza negariva. Os produtos de exaustao liberados pelo foguetc 
durante 0 intervalo dt tern massa - dM e velocidade U em rela<;aa ao nosso refere 
cia1 inercial. 

Nosso sistema e farmado pelo foguete e pelos produtos de exaustao ejetados 
intervalo dl. Como esse sistema e fechado e isolado. 0 momento linear do sistema 
conservado no intervalo dr. au seja. 

(9-82) 

onde as fndices j e f indicam as valores no infeio e no tim do intervalo de tempo dl. 
Podemos eserever a Eg. 9-82 na forma 

Mv "" - dM U + (M + dM)(v + dv) , (9-83) 

onde 0 primeiro termo do lado direito e 0 momento linear dos produtos de exaustao 
ejetados durante 0 intervalo dl e 0 segundo (ermo e 0 momento linear do foguete no 
tim do intervalo dr. 

Podemos sim ptiticar a Eg. 9-83 usando a velocidade relativa Vrel entre 0 foguete 
e os produtos de exaustiio, que esta relacionada as vc10cidades em rela~iio ao refe
rencial inercial atraves da equa~iio 

[ 

veio,id,de do ) [ veloc;d,de do ) [ veiodd,de dos ) 
foguete em re~a~ao = foguete em rela<;ao + produtos em r~la~ao . 

ao referenelal aos produtos ao referenclUl 

Em sfmbolos. isso signifiea que 

(v + dv) "" vre! + U, 

ou U"" v + dv - Vrel. (9-84) 

Substituindo esse valor de Una Eg. 9-83 e reagrupando os termos, obtemos 
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- dM V",1 = M flv. (9-85) 

Dividindo ambos as membros par dt, (emos 

dM dv 
- -v =M -til reI dt' (9-86) 

Substituimos tlMldt (a taxa com a qual 0 foguete perde massa) por -R. onde Rea 
taxa (posit iva) de consumo de combustive!, e reconhcccmos que tlv/dt e a acelera
"ao do foguete. Com essas mudanr;as, a Eq. 9-86 se lOrna 

(primcira cqua"Ao do foguelc) . (9-87) 

A Eq. 9-87 vale para qualquer instan te.contanto que os valores da massa M.da taxa 
de consumo de combustive! R e da acelerar;ao (I sejam os valores pa ra esse instan te. 

Note que 0 lado esquerdo da Eq. 9-87 tern dimens6cs de for,a (kgls . m/s "" 
kg . m/s2 ::: N) e dcpende apenas de caracteristicas do motor do foguete. 011 seja, da 
taxa R com a qual ele consome combustfvel e da velocidadc relativa com a qual os 
produtos da combustao sao expelidos. Este termo RVrol C chamado de empuxo do 
mOlor do fogue te c rcpresentado pela letra T. A segunda lei de Newton se torna 
mais explfcil3 quando escrevemos a Eq. 9-87 n3 forma T "" Ma, onde a e a acclera
r;iio do foguete no instante em que a massa e M. 

Cli/Cu/o da Ve/ocidad .. 
Como varia a velocidade do foguete 1\ medida que ele consome combustIve I? De 
acordo com a Eg. 9-85. temos: 

dM 
tlv = - v rel M . 

Integrando ambos os membros. obtemos 

J' ! dv=_v""j.ll rdM . 
• , M. M 

onde M, e a massa iniciul do foguete e Mf e a massa final. Calculando as in tegrais. 
obtemos 

M 
'I - v ·::: v ,In-' 

, " M 
f 

(scgunda e(luao;~o do foguclC) (9-88) 

para 0 aumento na vclocidade do foguete quando a massa muda de M, para Mr. (0 
simbolo " In" na Eq. 9-88 significa logtiritlllo /latural.) Essa eq ua"ao ilustra muito 
bern a vantagem dos fogueles de varios estagios. nos quais Mf e reduzida descar
lando cada estagio quando 0 seu combustivel se esgota. Um foguele ideal chegaria 
ao destino apenas com a carga util. 

Exemplo PfJ 
Urn foguctc cuja massa inicia! M, e 850 kg consome COIll

bustivel a uma taxa R = 2,3 kg/so A velocidade Vrel dos ga
ses expc lidos em rela~ilo ao motor do foguclc C 2800 m/!i. 
Qua! e 0 empuxo do motor do foguete? 

Ca/cu/o: Temos: 

T ::: RVrel = (2.3 kgls)(2800 m/s) 

: 6440 N = 6400 N. 

(b) Qual c a ace!era"ao do foguete? 

(Resposta) 

De acordo com a Eq. 9-87 , 0 empuxo T 
e igua! ao produto da taxa de consumo de combustlvel R 
pela velocidade reJativa Vrd dos gases expelidos. 

Podemos relacionar 0 empuxo T de urn 
foguete ao m6dulo {l da acelera~iio resuit'lnte atraves da 
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cqua~ao T = Ma. onde Mea massa do foguete. A mcdida 
que 0 combustfvel e consumido M diminui e a aumenta. 
Como estamos inleressados no valor inicial de a. usamos 0 
valor inicial da massa. M,. 

Calculo:Tcmos: 

T 6440N ~ 
a=-=-- =7.6m/s. 

M
j 

850 kg . 
(Resposta) 

REVISAO E RESUMO 

Centro de Massa 0 centro de lIIaS~ll de urn sistema de fI par
t!culas e definido como 0 ponto cujas coordenadas sao dadas por 

"0 
_ 1",_ 
'C\I =-~ mf,. 

M ,., 

onde Mea ma~sa IOtal do sistema. 

(9-5) 

(9-R) 

Segunda Lei de Newton para um Sistema de Partf· 
culas 0 mO\'imento do cenl ro de massa de qualquer sistema 
de part1culas e go\ernado pela segunda lei de Newton paIn Lilli 

s i ~tema de pllrliclIllI~ . cxpress<l pela equalliio 

(9-14) 

onde F"" e a resuitante de IOOas as fon,as ex/em/IS que agem so· 
bn: 0 sistema. AI c a massa lotal do sislem<l e tic\! e a aeelcnu,.lo 
do centro de massa do sistema. 

Momen ~o Linear e a Segunda lei de Newton Para 
lima unica parlicula definimos uma grandeza ii.o momento Ii· 
nClir. atra\t5 da equalliio 

p = mv. (9-22) 

em fum;ao da qual podemos e)cre"er a segunda lei de :\'ewton na 
forma 

(9-23) 

P,lra um sis"'lllll dt: partfculas. cssas rclalloes ~e tornam 

P=Mvot e 
- dP 
F ... =-. 

d, 
(9-25.9·27) 

CoUsao e Impulso A aplic31liio da St:gunda lei de :\!ewlOn 
<l urn corpo quc se comporta como umll p<lrtfcula envolvido em 
uma colisiio lev,l ao (eorellla do irnpulso c momcnto linear: 

(9-31.9·32) 

onde P, - p, = Aft c a varia~;1o dQ. momento linear do corpo e] c 
o impulso produzido pela forlla F(r) exercida sohre 0 corpo pelo 
Qutro corpo envolvido na colisilo: 

j = r F(/) dr. (9·30) 

Se Fmtd e 0 m6dulo medio de F(/) durante a eolistio c 61 t a 
dUrlIlliio da colisllo. para urn rno\imento unidimcnsional temos: 

(9-35) 

Para seT lano:;ado da superffcic da Terra urn foguete dcve 
leT urna aceleTal;ao inieial maior que g = 9B m/s2, Isso 
equi\'ale a dizer que 0 empuxo T do mOlor do fogucte 
deve seT maior que a fon;a gravilacional a que 0 foguetc 
esla submetido no instante do lanr;amento. que nesse caso 
e igual a M,g = (850 kg)(9.8 m/s2) = 8330 N. Como 0 em
puxo do n05SO foguclc (6400 N) nao e suficientc. ele Mia 
poderia ser \an<;ado da superffcie da Terra. 

Quando unlll serie de projetcis de massa III e vclocidade I' colide 
com urn corpo fixo. a forlla media que age sobre 0 corpo fillo C 
dada por 

1/ II 
F m<d = - 6f' = --/II t.v, 

61 /:o.r 
(9-37) 

onde /1161 e a taxa com a qual os corpos colidem com 0 corro tho 
e 61' e a varia~ao dll velocidade de cada carp<> que colide. Essa 
for~a media tambem pode ser e~rita na forma 

. 6m 
r m1o =--"', ," (9-40) 

onde 6mlAJ e a taxa com a qual a rna. ... "" coUde com 0 corpo fixo. ~as 
Eqs. 9·37 e 9-40. 61' = -v se OS corpos p.1fam no momento do im
pacto e 6\ ' = - 2r sc rieocheteiarn com a mcsma velocidadc c~alar. 

Conserva~ao do Momento Linear Se urn sistema esta 
isolado de tal forma que nenhuma forlla resultantc exremu atua 
sobre ele,o momento linear I' do sistema permanece constante: 

P :z constante (~I~tt:ma fechado e lsolado). 

Esta equa~i\o tambem pode ser escrlta na forma 

(~l~lema fcchad!) c ilrOlado). (9-4J) 

onde os indices sc referem aos valores de P em urn in.,tante ini· 
cial e em um in .. tan te posterior. As Eqs.. 9·"2 e 9·"J $"ao expres
soes equivalcntes da Ie; de conscn-u~iio do Inomenlo lineur. 

CoUsoes Inelasticas em Uma Dimensao Em uma coli· 
.Iiia illeltis/ica de dois corpos a cncrgia cinetica do sistema de dois 
corpos m10 C consenada. Se 0 sistema e fechado e iM)lado 0 mo· 
menta linear total do sistema c conserv<ldo. 0 que podemos ex
pressar em forma vetorial como 

(9-50) 

onde os indice~ i efse refercnt a lalores irncdiatamente antes e 
irnedialamenle depois da colisao. respectivlllllente. 

Se 0 movimt:nto dos corpos ocorre ao longo de urn tlnico 
cixo. a colisilo c unidimen~ional e podemos escrever a Eq. 9-50 
em termo~ das componente~ das velocidades ao longo desse eho: 

(9-51 ) 

Se ()!, dois corpos se movem juntos ap6s a colisao. <l colisao e 
perfdtameme illeiasrica e o~ corpos tern a mesma velocidadc final 
V Gd que sc 1I!O\'em juntos). 

Movimento do Centro de Massa 0 centro de massa de 
urn sistema fechado e isolado de dois corpos qut: colidem nao e 
afetado pela co!isao. Em particular. a vc!ocidade VCM do centro 
de massa ~ a mesma antes t: depois da colisilo. 



Perguntas ~ 

Colisoes Elasticas em Uma Dimensao Uma colisiio etas- :-Ja forma de eomponentes, a lei fornece duas equa(foes que 
rica e urn tipo especial de colisao em que a energia cinetica de 
urn sistema de corpos que colidem e conservada. Se 0 sistema e 
fechado e isolado, 0 momento linear lambem e conservado. Para 
uma colisao unidimensional na qual 0 corpo 2 e urn alvo e 0 corpo 
1 e um projetil, a eonserva(fao da energia cinetiea e a conserva(fao 
do momento linear ]evam as seguintes expressoes para as veloci
dadcs imediatamcntc ap6s a eolisao: 

_ m
l
-m

2 v l j - - - - Vli 
nl,+ m 2 

21111 
I'll == \'1,' 

I~+ 1111 

(9~67) 

(9~68) 

Colisoes em Duas Dimensoes Sc dois corpos colidem e 
nao esUio se movendo ao longo de um 6nico eixo (a colisao nao 
e frontal), a colisao e hidimensional. Se 0 sistema de dois corpos 
e fechado e isolado, a lei de conserva~ao do momento se aplica a 
eolisao e pode ser escrita como 

- - - -
Pu + P1, == Pit + Pli , 

PERGUNTAS 

1 A Fig. 9-25 mostra uma vista 
superior de tres partlculas sobre 
as quais amam forvas externas. Os 
m6dulos e as orienta(foes das for-
"as que agem sobre duas das par
tfculas estao indicados. Quais sao 
o m6dulo c a orienta(ffio da forr;a 

(9-77) 

que age sobre a tcrccira partfeula FIG. 9·25 Pergunta I. 
se 0 cenlro de mas~a do sistema 
de tres parlfculas csta (a) em repouso. (b) se movendo com velo
cid<lde constante para a dircita c (c) ace1crando para a direita? 

). (ml 

" ~---

--+--+--+--+--+-- x (Ol) 
-4 

~2 
r~-- d 

2 A Fig. 9-26 mosua uma 
vista superior de quatro 
partfculas de massas iguais 
que deslizam sobrc uma 
superficie scm atrito com 
vdocidadc eonstante. As 
orienta($oes das vdocidadcs 
estiio indicadas: o~ m6dulos 
sao iguais. Considere pa
res dessas particulas. Que 
pares formam urn sistema FIG. 9-26 Pergunta 2. 
cujo centro de massa (a) esta em repouso. (b) est~\ em repouso na 
origem e (c) passa pela origem? 

3 Os diagTamas de corpo livre na Fig. 9-27 sao vistas superiores 
de for~as horizonlais agindo sobre tres caixas de chocolate que se 
movem em urn balcao sem atrito. Para cada eaixa, dctermine se as 
componenlesx e y do momenta linear sao eonservadas. 

y 

IN 
4N 

~>-,~.,:.,>- y 

6 K 2 N 

2N 

,,,) 

y 

6N 
(b) (d 

FIG. 9-27 Pergunta 3. 

descrevem a colisao (uma equa~ao para cada uma das duas 
dimensocs). Se a colisao e elastica (um caso especial), a con
serva(fao da energia einetica na eolisao fornece uma terceira 
cqua(fao: 

(9~ 78) 

Sistemas de Massa Variavel Na ausencia de fon,as exter
nas a acelera(\:ao instantanea de foguete obedece a equa(\:ao 

RF,d == Afa (primcira cqua"ao do foguctc), (9-,117) 

onde Mea massa instanl<lnea do foguete (que indui 0 combusti
vel ainda nao consumido). Rea taxa de consumo de combustivel 
e V,d C a vdocidade dos produtos de exaustao em relar;ao ao fo
guete.O (ermo RV" 1 C 0 cmpuxo do motor do foguete. Para um 
foguele com R e Veel const<lntes. cuja vclocid<lde varia dc Vi para v,. 
quando a massa varia de At, para Mi' 

1
M, ", -v'=r, , 

I TO M (segumla e4ua~ao do fugu<!t<:). (9-88) 
! 

4 A Fig. 9-28 mostra quatro grupos de tres ou quatro particulas 
iguais que s.c movem paralelamente ou ao eixo x ou ao eixo y.com 
a me~ma velocidade escalar. Ordene os grupos de acordo com a ve
locidade es.calar do centro de massa, eomcr;ando pcla maior. 

- +-...... ---y 

,,,) 

y 

(rl (r/) 

FIG. 9·28 Pcrgunta 4. 

5 Considere uma caixa.como a do Exemplo 9-6, que explode em 
dois pedar;os enquanto se move com velocidade constante positiva 
ao longode urn eixox. Se urn dos pedaQOS,de massa rill. possui uma 
velocidade positiva VI, 0 outro peda,<o. de massa 1n2, pocle teT (a) 
uma velocidade positiva v2 (Fig. 9-2911). (b) uma velocidade nega
tiva v2 (Fig. 9-29b) ou (c) velocidade zero (Fig. 9-29c). Ordene es
ses tres resultados possiveis para 0 segundo pedavo de acordo com 
o m6dulo dc V I eorrcspondente. comer;ando pelo maior. 

(b) 

FIG.9-29 Pergunt<l5. 
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6 A Fig. 9·30 mostra gnificos do m6dulo da for~a sobrc urn 
corpo envol vido em uma colisilo em funr;t1o do tempo. Ordene os 
grMicos de acordo com 0 m6dul0 do impulso sobre 0 carpo. do 
maior para 0 menor. 

F F F 

2F"~, ''lL , ,,"L , 
61,) ~'o 121y 

(tI) (b) fe) 

FIG. 9·30 Pergunl1l 6. 

7 Dois corpos sofrern uroa co
lisao chistica unidimensional ao 
longo de urn cixo x. A Fig. 9-31 
mostra a posi'iao dos corpos e do 
centro de massa em fun~ao do 
lempo. (a) Os dais corpos eSlaVlIffi 
sc movendo antes da colisao ou 
urn deles cstava em rcpouso? Que FIG. 9-31 

4 

6 

Pergunta 7. 

rela corresponde ao movimento do cent ro de massa (b) antes da 
coliSl'io c (e) depois da calisao'! (d) A massa do carpo que estava 
se movendo mais depressa antes da col isao e maior. menor ou 
iguaJ ~ dooutro carpo? 

8 Urn bloco sobre urn piso horizontal esta inicialmeme em re
pouso, em movimento no sentido positivo de um eixo x ou em 
movimento no sentido negmivo do mesmo eixo. 0 bloco explode 
em dois peda~os que eontinuam a se mover ao longo do eixo x. 
Suponha que 0 bloco e os dois peda~os formem urn sistema fe
chadD e isolado. A Fig. 9-32 mostra seis possibilidades para 0 gra
fico dos momentos do bloco e dos peda(fOs em fun\ao do tempo f. 
Indique as possibilidades que representam situa~Oes fisicamente 
impassiveis e exp!ique por que. 

FIG. 9-32 Pcrgunta 8. 

9 0 bloco I .de massa II!j,desliza 
ao 10ngo de urn eixo x sabre urn 
pisosem alrito e sofre uma eolisao 
elastica com um bloco 2 de massa x, 

1111 inicialmente em repouso. A 
Fig. 9-33 mostra urn gnifico da 
posi~iio x em fun,lI.o do tempo 
f do bloco 1 ate a eolis1l0 ocor-
rer na posi,lI.o .f< e no inslante f ,. 

, 
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Em qual das rcgioes idcntirleadas FIG. 9-33 Pergunt<l9. 

com letras continua 0 grMico (ap6s a colisao) se (a) 11/1 < n1:. (b) 
In l > 1I/2? (c) Ao longo de qual das retas identificadas com ndme· 
ros continua 0 gn'lflco se 1111 :: m 2? 

10 A Fig. 9-34 moslra quatro grMicos da posi~iio em fun~ao do 
tempo para doi~ corpos c seu centro de massa. Os dois corpos 
fo rmam urn sisll.!ma fechlldo e isolado e sofrern uma colisao uni· 
dimensional pcrfeilamenle inelastica. ao longo de urn eixo x. No 
gnHico I (a) os dois eorpos estao se movendo no sentido positivo 
ou no scnlido negativo do eixo x? (b) Eo centro de massa? (c) 
Quais silo os grMicos que eorrespondem a situa\Oes tisicamente 
impossiveis? Juslifique sua resposta. 

(' ) (2) 

(:i) (4) 

FIG. 9·34 Pcrgunta 10. 

11 Urn bloco desliza ao longo de urn piso sem alrilo em dire
~iio a urn segundo bloco que esta inicialmente em repouso e tern 
a mesma mas.<.a. A Fig. 9-35 1l1ostrfl quatro possibilidades para urn 
grafico dru. energias cineticas K dm blocos ant(."S e depois da colisllo. 
(a) Indique quais sao as possibilidades que representam situa~Ocs 
fisicamente imposs(vl.!is. Das outras possibilidades. qual c a que rc
presenlll (b) umll colisao elastica t: (c) uma colisao inelastica? 

K 

~ t 1 
, , 
~ , 

(b) 

~ K 

1 

(c) (tI) 

FIG. 9·35 Pergunta II. 

12 A Fig. 9-36 mostra um instantllneo do bloeo I enquanto 
desliza ao longo de urn eixo x sobre urn pise scm atrito. antes 
de sofrer uma colisao elastica com urn bloco 2 inicialmcnle em 
repouso. A figura tambCm mostra tres posi~Ocs poss{veis para 0 
centro de massa (eM) do sistema dos dois blocos no mesrno ins
tante. (0 ponto B csta eqUidislanle dos centros dos dois blocos.) 
Ap6s a colisao, 0 bloco I permanece em rcpouso, continua a sc 
mover no mesmo sentido ou passa <l se mover no scntido oposto 
se oel\'l esta (a) em A.(b) em B e (c) em C? 

FIG. 9·36 Pergunta 12. 
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PROBLEMAS 

• - ••• 0 numero de pontos ind"11 0 grau de dificuldllde do problema 

-=-:: Il'Ifo,m3~0es adOc.loni,sdisponi~ei5 em 00":0 Vo.tdord.J Fisic3, de Jelri Wilker. Rio de J31'1"'ro: LTC, 2008, 

s.~ 9·2 0 Centro d. Massa 
·1 Uma particula de 2.00 kg tern coordcnadas xy (-1.20 m. 
0.500 m) e uma particula de 4.00 kg tern coordenadasxy (0.600 m. 
- 0.750 m). Ambas estao em um plano horizontal. Em que coor· 
den ada (a) x e (b) y deve seT posicion ada uma tcrceira parl[eula 
de 3.00 kg para que 0 centro dc massa do sistema de tres particu
las tenha coordenadas (-0.500 m. - 0_700 m)? 

-2 A Fig. 9-37 mostra urn sislema de tres particulas dc massas 
/III "" 3.0 kg, III ! = 4.0 kg c III ) = 8.0 kg. As escalas do gr{ifico sao 
definidas por x, = 2,0 me y, - 2.0 m, Quais silo (a) a coordcnada 
r e (b) <t coordenaday do centro de massa do sistema? (c) Sc m,l 
3urnenl(l gradualmente. 0 centro de massa do sistema se apro
"im3 de III ,.SC afasla de 111., ou pcrmanece onde esta? 

J ( nI ) 

.. m, 
), .. 

_~~m,, __ ~c-__ ___ - :>:(m) 
o " 

FIG. 9·37 Problema 2. 

"3 Quais sao (a) a coordcnada 
x e (b) a coordenada y do centro 
de massa da placa uniformc da 
Fig. 9-38 se L = 5,0 cm? 

~':':_ :j:=~':/~. ;;;; 
~ ]i. 

.... Na Fig. 9-39. tres barras ft
nas e uniformes. de eOffiprimento 
L = 22 cm. formam um U inver
tido. Cada barra vertical tem uma 
massa de 14 g: a barra horizontal 
lem massa de 42 g. Quais silo (a) a 
coordenada x e (h) a coorde nada 
r do centro de massa do sistema? 

31. 

"S Na mohtcula dc am6nia 
(:"H,) da Fig. 9-40. tres atomos de 
hidrogt:nio (H) fonnam urn Irifingul0 
equil6tero. com 0 centro do triangulo 
a uma distfincia d "" 9.40 X 1O- 11 m de 
cada i'!tomo de hidrogenio. 0 alOmO 
de nitrogenio (N) esti'! no \'~rticc supe
rior de uma pirftmide, com os Ires alo
mos de hidrogenio fonnando a base. 
A ralAo entre as massas do nilrogenio 
e do hidrogenio e 13,9. e a distfinda 
nitrogenio-hidrogenio e L = 10.14 x: 
10- 11 m. Quais sao as coordenadas (a) 
x c (b) y do centro de maSS<l da mole
cula? 

"6 A Fig. 9-41 mostra uma caixa 
cubica que foi construfda com placas 
mctfilicas uniformes de espcssura des
prezfve1. A eaixa ml0 tern tampa clem 
uma aresta L = 40 cm. Determine (a) 

FtG. 9-38 Problema 3. 

, 
I 

~r-----.,-.- , 
I 
L 

I 

FIG. 9-39 Problema~. 

FIG. 9·4O Problema 5. 

a coordenada x. (b) a coordenada y 
e (c) a coordenada z do centro de 
mas~a da eaixa. 

.. 7 A Fig. 9-42 mostra Uffia placa 
composta de dimensOes d! = 11.0 
cm. d2 = 2.80 em c d ) = 13.0 em. 
Mctadc da placa e feita de alumin io 
(massa especffiea = 2.70 glem-') e a 
outra melade de ferro (massa espe
cifica E 7.85 gtemJ ). Determine (a) 

L 

3 eoordcnada x. (b) a coordenada y FIG. 9-41 
e (c) a coordenada z do centro de massa da placa. 

I\-:::' 
,,~ 

~"\----....: 

~~--, 

FIG .9-42 Problema 7. 

···8 Umalata tern uma massa deD.140kg. 
uma altura dc 12.0cm ccontem 1.31 kgdc 
refrigeranlc (Fig. 9.42). Pequenos furos 
s~o feitos na base e no topo (com perda de 
massa desprczf"eI) para drcnar 0 refrigc
rante. Qual e a alt ura II do ccntro de ma!>sa 
da lala e seu eonteudo (a) inicialmente c 
(b) ap6s a lata perder todo 0 refrigerantc? 
(c) 0 que acontccc com II enquanto 0 rc
frigerante estu scndo drenado? (d) Se .t ~ 

u altura do rdrigeranle que ainda resta na 
l:lla em urn dado instanle. determine 0 va· 

Problema 6. 

FtG. 9-43 
Problema 8. 

lor de x quando 0 centro de massa atinge seu ponto mais baixo. 

n~io 9-3 A. Segunda lei de Newton para urn Sistema d. 
Pa rticulas 
·9 Uma grande aze itona (m = 0,50 kg) cs ti'! na origem de urn 
sbtcrna de coordcnadas .ty c uma grande castanha-do-para 
(M :" 1.5 kS) esta no ponto (I.D, 2.0) m. Em t "" 0 uma for,<a f.,,, "" 
(2.0i + 3,Oj) N comc,<n a agir sobre a azei tona e uma for~a F" '" 
(- 3.oi - 2.01) N come~a a agirsobre a castanha. Em lermos dos 
vetores unilariOs. qual e 0 deslocamento do centro de massa do 
sistema azeitona-eastanha em t = 4.D s em rclat;~o ~ sua posit;~o 
emt "" O? 
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-10 Dois patinadorcs. urn de 65 kg e outro de 40 kg. estao em 
uma pisla degeloe scguram as extremidadcsdc uma 'lara de 10 m 
de comprimenlo C ma~a desprezivel. Os patmadores se puxam 
ao longo da 'lara al~ se encontrarem, Que distilncia percoTTe 0 
patinador de 40 kg? 

-11 Urna pedra c dcixada ca ir em I "" O. Uffia ~egunda pedra. 
com uma massa dua~ vezes maior.e dcixada cair do mesmo ponto 
em I = 100 ms. (a) A que distancia do ponto inici31 da queda esta 
o centro de massa das duas pedras em I = 300 ms? (Suponha que 
as pedras ainda oil0 chegaram ao 5010.) (b) Qual e a velocidadc 
do centro de massa das duas pedras nesse inslanle? 

-12 Urn autom6vcl de 1(0) kg esul parado em urn sinal de Iran
~ito. No instantc em que 0 sinal abTe 0 autom6\C] cornec;a a se rno
\er com uma acele rac;ao constante de 4.0 m/s=. No mesmo instantc 
urn caminhao de 2(0) kg, movendo-sc no m~mo sentido com ve
loeidade con~ t ante de 8.0 m/s. ultrapassa 0 autom6veL (a) Qual c a 
distancia entre 0 CM do sistcma carro-citminhi'io e 0 sinal dc tran
sito cm I '" 3.0 s'! (b) Qual e a vc!ocidade do e M nesse instantc? 

--13 A Fig. 9-44 mostra urn arranjo com um Irilho de aT no qual 
um carrinho esta preso por uma cordu a um bloco pendurado. 0 
carrinho tem rnassa III] = 0,600 kg c ~cu centro esta inicialmentc 
nas coordcn .. das xy (-05(X) m, 0 Ill): 0 bloco tern massa Ill! = 
OAOO kg e seu centro esta inicialmente nas coordenadas x)' (0, 
- 0.100 Ill). As massas da corda c da polia sao desprezf\'eis. 0 car
rinho e libe rado a partir do rcpauso e 0 earrinho e 0 bloeo se 010-

vcm ate que 0 carrinho alinge a potia. 0 atrilo entre 0 earrinho e 
o tri lho de ar e a alrito da polia sao desprezfveis. (a) Em tcrmos 
dos vetoTes unitarios.. qual e a acelera~ilo do centro de massa do 
si~lema carrinho-bloco? (b) Q ual e 0 vetor vclocidade do CM em 
func;ilo do tcmpo (~(c) Plote a trajet6ria do eM. (d) Se a Irajet6ria 
for CUTVa. determine se apresenta urn desvio para cima e para a di
reita ou puru baixo e para a esquerda elll dire~.io u Ullla linha reta: 
se for retilinell. delermine 0 angulo da trajct6rill com 0 eixo x. 

m, 

FIG, 944 Problema 13. 

"14 Na Fig. 9·45 duas partfcuhls 
sao lanc;adas a partir da origem do 
sistema de eoordenadas no in~tan t e 

t = O. A parlicula 1. de mas~a 1111 = 
5.00 g, e lano;ada no senlido posi ti vo 
do eixo x sobre um piso sem atrilo, 
com uma velocidadc constante de 
! 0.0 mts. A partfcula 2. de massa 

, 

1-----, 

2 / , , , 

FIG. 9--45 Problema l·t, 

m~ = 3.00 g. C lun~ada com uma ve!ocidade esealar de 20.0 m1s. 
com um angulo para cima tal que se mantcm sempre diretamente 
acima da partfcula I. (a) Qual e a altura maxima HrnU alcant:;ada 
pelo eM do ~istema de duas particulas? Em termos dos vetores 
uni ttirio:.. quais sao (b) a \'e locidade c (c) a ilcelerac;ao do C~'I aD 
atingir a altura m:ixima /-1m';,? 

"15 Um eanhao dispara um projcli l com uma velocidade ini
ciall'o '" 20 m/s e urn angulo ~ = 600 com a horizontal. No ponto 

mais <l itO da traje t6ria 0 projctil e\plode em dois fragmenlos de 
massas i,guais (Fig. 9-46). Urn fragmen to. cuja veloeidade imedia
[ilmente ap6s a colisiio c zero. eai veTlicalmente. A que distilncia 
do eanhao cai 0 outro fragmento. supondo que 0 terreno e plano 
c que a resisteneia do ar pode ser desprezada'! 

EXl'lo,ao 

FIG. 9-46 

Problema 15. 

y=t-
---16 Ricardo, com SO kg de mas~a. e Carmel ita, que e mais 
levc. c~tilo apreciando a por-do-sol no lago \1ercedes em uma ea
noa de 30 kg. Com a canoa irn6vd nas :\guas calm as do lago. ele~ 
trocam de lugar. Seus asscnto~ cstao separadas por uma dislan
cia de 3.0 m e simetricamentc 
dispostos em relac;iio ao centro 
da crnbarcat:;ao. Se a canoa se 
dcsloca 40 em em re l a~iio ao 
<u racadouro. qual e a rnassa de 
Carmelita? "J 

l),·,I,x:aml'lllo do cachoITo. rl,/ 
"_\~-

'" n .. ,I"..,uncmo do barco. J, 

---17 Na Fig. 9-47a. urn ca
chorro de 4.5 kg es!a em urn 
barco de I R kg a urna dist.lneia 
IJ '" /'i. 1 m da margem. Elc ca
minha 2.4 m ao longo do barco 
na direo;il.o da margcm e p:lra. 

(bJ 
Suponda que ml0 ha ut ri lO en-
tre 0 barco e a agua.dctermine FIG. 9-47 Problema 17. 
a no\a distfineia entre 0 cacnorro e a margem. (Sllgestiio: Vejn a 
Fig.9-47b.) 

se~Jo 9·5 0 Momento Linear de um Sistema de Particulas 
-18 Uma bola de 0,70 kg cstu ~t,; movendo horizonlaimenle 
com uma velocidade de 5.0 ntis quando se choca com uma parcde 
vert ie,l l e ricoeheteia com uma vclocidade de 2.0 m/s. Q ual e a 
m6du lo da variaqao do momenta li near da bola? 

-19 Urn caminhao de 2100 kg viajllndo para 0 norte a 41 kmln 
vira para le.ste e acelera ate 51 km/h. (a) Qual e a \'ariat:;3o da 
cncrgia cim!tica do eaminhao? Quai~ ~"io (b) 0 rn6dulo e (c) 0 
sentido da \ ariat:;iio do momento? 

--20 AFig.9-48moslraumavista 
superior da Irajet6ria de uma bola 
de sinuc:1 de 0.165 kg que se choca 
corn uma das tabelas. A velocidadc 
csea lar da bola antes do choquc 
~ de 2.00 m/s e 0 angulo 81 c 30.00

• 

o ehoque inverte a eomponentc 
y da \elocidade da bola. ma~ m10 
altera a componente x. Determine 
(a) 0 Angulo 9.! e (b) a \'uriat:;ao do 
momento linear da bola em termO') 
dos "ela rcs unitfi rios. (0 rata de 

, \ 

FIG. 9-48 Problema 20. 

que a bolu cst:l rolando e irrelevante para a problema.) 

"21 Uma bola de softball de 0_'lO kg tem uma veloeidade es
calar de 15 m/s e urn angulo de 35° abaixo da horizontal imedia· 
tamente antes de ser golpeada pOT um laco. Q ual C 0 m6dulo da 



\ariat;ao do momemo linear da 
bola na colisiio com 0 taco sc ela 
adquire uma \elocidade escalar 
(a) de 20 m/s. verticalmentc para 
baixo; (b) de 20 m/s. horizontal
mente na diret;ao do lan~ador? 

"22 No instante I = 0. uma 
bola e lan~ada para cima a par
tir do nfvel do solo. em terreno 
plano. A Fig. 9_49 mostra 0 m6-

Po . , 
~ • 
~ 

FIG. 9·49 

I (s) 

Problema 22. 

dulo p do momento linear da bola em fUnt;DO do tempo I ap6s 
o lant;amento (Po = 6,0 kg· m/s e PI "" 4.0 kg· m/s). Determine 0 

lingula de lan~amento. 

se~io 9-6 Colisio e Impulso 
-23 Uma fort;a no sentido negativo de urn eixo x e aplicada por 
27 ms a uma bola de 0.40 kg que estava se movendo a 14 m/s no 
sentido positivo do eixo. 0 m6dulo da for~a e vari~vel e 0 im
pulso tern urn m6dulo de 32.4 N· s. Quais sao (a) 0 m6dulo e (b) 0 
sentido da velocidade da bola imediatamentc ap6s a aplicat;ao da 
for,<a'? Quais sao (c) a intensidade medi" da forp e (d) a orienta
t;aO do impulso aplicado it bola? 

- 24 Em uma brincadeira comum. mas muito perigosa. algucm 
puxa uma cadeira quando uma pcssoa CSt~ prestes a se scnlar. fa
zendocom que a vitima se estateic no chilo. Suponha que a \ftima 
lern 70 kg.cai de uma altura de 0.50 mea colisilo com 0 piso dura 
0.082 s. Quais sao as m6dulos (a) do impulso e (b) da for,<a media 
ilplicada pelo piso sobre a pessoa durilnte a colisilo'! 

-25 Com mais de 70 anos de idade. Ilenri LaMothe (Fig. 9-50) 
assombrava as especladores mergulhando de barriga de uma al-

FIG. 9-50 Problema 25. Mergulho de barriga em urn lanque 
de <'Ig0<1 com 30 cm de profundidade. (George Long/Sporrs 
IIIlIs/rII/cdl©Tilllc.lnc) 

Problemas ~ 

tura de 12 m em urn lanque de agua com 30 em de profundidade. 
Supondo que ele parava quandoeslava prestes a ehegar ao fundo 
do tanquc e estimando sua massa. calcule 0 m6dulo do impulso 
que a 6gua exercia sobre ele em urn desses mergulhos. ~ 

-26 Em fcvereiro de 1955 urn para.quedista ~allou de urn avifto, 
caiu 370 m sem conseguir ahrir 0 para-queda~ e alerrissou em urn 
campo de neve. sofrcndo apenas pequenas escoria~0es.. Suponha 
que sua vclocidade imediatamente antes do impaclO era de 56 m/s 
(vclocidade terminal). que sua massa ( incluindo os equipamen
lOS) era de 85 kg e que a fort;a da neve sabre ele lenba atingido 
o \alor (rclatharnenle seguro) de 1.2 x lOS N. Determine (il) 11 
profu ndidade minima da neve para que escapasse sem ferimen
lOS graves e (b) 0 m6dulo do impulso da neve sobre ele. ~ 

-27 Uma bola de 1.2 kg cai verticalmente em urn piS(} com uma 
vclocidade de 25 mls e ricoche\eia com uma vclocidade inicial de 
10 m/s. (3) Qual e 0 impulso recebido pela bola durante 0 contato 
com 0 piso? (b) Se a bola fica ern conlato com 0 piso por 0.020 s, 
qual IS II for,<a media exercida pela hola sabre 0 piso? 

-28 No tae kwon do. a mao de um alle la ,lIinge 0 alvo com uma 
vclocidade de 13 m/s e para ap6s 5.0 rns.. Suponha que durante 0 
choque a mao e independente do brat;o e tern uma massa de 0.70 
kg. Determine os m6dulos (a) do impulso e (b) da fort;a media 
que a maocxeree sobre 0 alvo. ~ 

- 29 Urn bandido aponta uma mClralhadora para 0 peilo do 
Super-homem e dispara 100 balas/min. Suponha que a massa de 
uma bala e de 3 g. que a velocidadc dus balas e de 500 mls e que 
as balas ricocheteiam no peilO do super-hcr6i scm perder veloci
dade. Qual e 0 m6dulo da fOft;a mMia que as balas exercem sa
bre 0 peito do Super-homem'! 

" 30 Um carro de brinquedo de 
5.0 kg pode sc mover ao longo de 
urn ei.''l:ox: a Fig. 9-51 moslra a com
ponenle F. da fort;a que age sobre 
o cllrro. que parte do repouso no 
insllinte t = O. A escala do eixo x e 
definida por I-~. = 5.0 N. Em termos 
dos vetores unilarios. determine (a) 
pem / = 4.0s:(b) rem I = 7.0s:(c) 
vcml = 9.0s. 

"31 A Fig. 9-52 mostra uma 
bola de beisebol de 0,300 kg ime
diatamen te antes e imcdiata
mente depois de colidir com urn 
taco. Imediatamente antes a bola 
tern uma velocidade VI de m6· 
dulo 12.0 mil; c angulo 91 = 35°. 
Imediatamente depois a bola sc 

FIG. 9·5' Problem<1 30. 

move para cima na vertical com FIG. 9-S2 Problema31. 
umil vclocidade v1 de m6dulo 10.0 m/s. A dura"ao da colisao e de 
2.00 ms. Ouais sao (a) 0 m6dulo c (b) a orienra"ao (em rc!a"ao 
ao semi-eixo.f positivo) do impulso do taco sabre a bola? Quais 
siio (c) 0 m6dulo e (d) 0 scntidoda for"a media que 0 taco exeree 
wbrc a bola? 

--32 0 lagarto basilisco e capa7 de correr sobre a superffcie dil 
~gua (Fig. 9-53). Em cada passo 0 lagurto bare na agua com a pata 
C a mergulha tiiodepressa que uma cavidadede ar sc forma acima 
dil pala. Para nao ter que puxar a pata de voIla sob a at;ao da for"a 
de arrasto da agua. 0 lagarto levanla a pata antes que a agua pe
nelre na cavidade de ar. Para que 0 lagarlo n1l0 afunde 0 impulso 
media para cima exercido durante cssa manobra dc bater na agua 
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com a pala. afunda-Ia e recolhe-hl de\e ser igual ao impulso para 
baixo exercido pela fo~a gravitadonal. Suponha que a massa de 
urn lagarto basilisco seja de 90.0 g. a massa de cada pata seja de 
3.00 g. a \'elocidade de uma pata ao bater na aguaseja de 1.50 m/s 
e a durnli30 de urn pa~so seja de 0.600 s. (a) Qual e 0 m6dulo do 
impulso que n agua exerce sobre 0 lagarto quando cstc bate com 
a pata na agua? (Suponha que esse inlpubo est~l orientado verti
ealmente para dma.) (b) Durante os 0.600 s de urn passo. qua l e 0 
impulso para baixo sabre 0 lagarto devido II forifa gravitacional? 
(c) Existe urn movimento. 0 de bater com a pata na agua ou a de 
afunda-Ia. que e 0 principal responsavel pela sustcntaifao do la
garto.ou ambos conlribuem igualmenle? ~ 

fiG. 9·53 Problema 32. Lagano eOTrendo sohre a agua. (Stephen 
DllllOlIll' l1oto Researchers) 

"33 I'II/alldo ames do choque. Ouando 0 cabo arrebenta e 0 
sistema de scguranifa fa lha. urn elevador cai em queda livre de 
uma altura de 36 m. Durante a eoliscio no fundo do p<:II;o do ele· 
vador a \elocidade de um pas...ageiro dt: 90 kg sc anula em 5.0 
ms. (Suponha que nao ha rieochele nem do passageiro nem do 
elevador.) Ouais sao os m6dulos (a) do impulso e (b) da forlia 
media experimentados pelo passageiro duranle a colisao? Se 0 
passageiro pula verticalmcntc para eima com uma vclocidade de 
7,0 m/s em rela"ao ao piso do cicvador quando 0 clcvador esta 
prestes a se chocar com 0 fundo do ~o. quais silo os m6dulos 
(c) do impulso e (d) da forifa media (supondo que 0 tempo que 0 
passageiro leva para parar pcrmane~a 0 mesmo)? ~ 

.. 34 Duus /on;as medius. Uma serie de bolas de neve de 0.250 
kg e disparada perpendicularmenle contra uma parede com uma 
velocidade de 4.00 mls. As bolas ficam grudadas na parede. A Fig. 
9-54 mostra 0 m6dulo Fda forlia sohre a parede cm funifao do 
tempotpara doischoques conseeutivos. Os ehoquesocorrem a in
Icrvalos il1, = 50.0 ms, duram urn intcrval0 de tempo il1J = !O ms 
e produzem tri[j ngu lo~ is6sceles no grMico, com eada choq uc re
sullando cm urn a for"a maxima Fn1~' "" 200 N. Para cada choque. 

- - 4<,--

FIG.9·54 Problema 34. 

quais silo os m6dulos (a) do impulso e (b) da fort;ll media apli
cada a parcdc? (c) Em urn inlervalo de tempo correspondcnte a 
muitos choqucs.qual e 0 m6dulo da for~a media exercida sabre a 
parede? 

"35 Um jogador de futebol chula uma bola com massa de 
0.45 kg que sc encontra em repouso. 0 pc do jogador fica em con
tato com a bola por 3.0)( I 0 .~ sea for~a do chute e dada por 

F(t) = [(6.0 X IO~)( - (2.0 X 109)r2] N 

para 0 S t ~ 3.0 x Ion s. onde ( eSla em segundo5- Determine 0 
m6dulo (a) do impulso sobre a bola devido ao chule. (b) da forlia 
media do pt do jogador sobre a bola durante 0 conlato. (c) da 
(orifa maxima cxercida pelo pe do jogador sobre a bola durante 0 
conlato e (d) da vclocidade da bola imedialamenle apOs peTder 0 
eonlatocom 0 pC dojogador. 

"36 Na vista superior da Fig. 
9·55. uma bola de 300 g com uma 
velocidade escalar Ii de 6,0 m/s de 
ehoca com uma parede com urn 
Angulo e de 30° e ricocheteia com 
a mesma velocidadc escalar e 0 
mesmo lingulo. A bola pe rmanece 

l 1. • • .1... L _ .1. 

fIG.9·55 Problema 36, 

em conlato com a paredc por 10 ms. Em lermos dos vctores uni· 
I<lrios.quaissao (a) 0 impulso da parede sobre a bola c (b) a forlia 
media da bola sobre a parcde? 

.. 37 A Fig. 9-56 mostra urn 
grafico aproximado do modulo 
dn for"a Fern funifilo do tempo I 
pnra uma colisilo dc uma super
bola de 58 g com uma parede, 
A velocidade inicial da boln ~ 34 
mJs. perpendicular a paredc: cia 
ricocheteia praticamente com a 
mesma velocidade escalar. lam

2 4 
I ( m~) 

6 

fIG. 9-56 Problema 37. 

bern perpendicular a paredc. Quanto vale F mh;. 0 m6dulo maximo 
da forlia exercida pela parede sobre a bola durante a colisiio? 

.. 38 Urn disco de metal de 0.25 kg csla inicialmente em re
pouso sobre uma supcrficie de gelo de atrilo desprczf"cl. No ins· 
tante t =- 0, uma f9 r"a horizonta l eomc~a a \!gif sobre 0 disco. A 
for~a e dada por F = (12.0 - 3,OOt~)i. com F em newtons e t em 
scgundos.e age ate que seu m6dulo se anule. (a) Qual ~ 0 m6dulo 
do impulso da forifa sabre 0 disco enl r!! t = 0.500 s e I = 1.25 s? 
(b) Qual e a varialiao do momento do disco entre / = 0 e 0 ins
tanle em que F = O? 

s~io 9·7 Conserva~ao do Momenta Unear 
-39 Um homem de 91 kg em rcpouso sabre uma supcrffcie d!! 
atrito desprezfvel arremessa uma pedra de 6S g com uma veloci
dade horizontal dc 4.0 m/s. Qual e a velocidadc do homem ap6s 0 
arrcmesso? 

-40 Uma nave espacial est{i se movcndo a 4300 kmJh em re
ln~i\o a Terra quando, ap6s ter queimado lodo 0 combustivel. 0 
mOlOr do foguete (de massa 4m) e desacoplado e ejetado para 
tras com uma vclocidade de R2 km/h em relaliilo ao m6dulo de
comando (de massa m). Oual c a vclocidade do m6dulo de co
mando em relaifilo Ii Terra imediatamenle apOs a scparaifi\o? 

-·41 Na Olimpiada de 708 a.c. alguns atletas disputaram a 
prova dc saito em dislancia scgumndo pesos chamados }llIlte,~s 
para melhorar 0 descmpcnho (Fig, 9-57), Os pesos cram colo
cados II frcnte do corpo no inicio do saito c arremessados para 
Ir{is durantc 0 saito. Suponha que urn alicIa moderno de 78 kg 



use dois hallercs de 5.50 kg, ar
remessando-os horizontalmente 
para tras ao atingir a altura ma
xima. de tal fonna que a veloci
dade horizontal dos pesos em re
la~ao ao chao seja zero. Suponha 
que a velocidade inieial do 
atleta scja v = (9.5i + 4.0j) mls 
com ou scm os halteres e que 0 

terreno seja plano. Qual c a di
feren~a entre as distfincias que 0 

alleta eonsegue sal tar com e sem 
os haiteres? -::$ 

FIG. 9-57 Problema 41. 
(Reunion des Musees 
NationauxiArf Resource) 

"42 Urn balde de 4 kg que esla deslizando em uma superficie 
scm alrilo explode em dois fragmentos de 2.0 kg, um que se move 
para 0 norte a 3,0 mls e oulro que se move em uma direo;iio 30" ao 
norte do leste a 5.0 mls. Qual era a velocidade escalar do balde 
antes da expiosao? 

"43 A Fig. 9-58 mostra urn "fo
guete" de duas pontas que esta ini
cialmente em repouso sobre uma 
superficie sem atrito. com 0 centro 
na origem de um eixox. 0 foguete 
e fonnado por urn bloco central C 

FIG. 9-58 Problema 43. 

(de massa M = 6,00 kg) e dois blocos E e D (de massa m = 2JIO 
kg cada urn) dos lados esquerdo e direilo. Pequenas explos6cs 
podem arremessar esses blocos para longe do bloco C, ao longo 
do eixo x. Considere a seguinte sequencia: (I) no instanle I = 00 
bloco E c arremessado para a esquerda com uma vclocidade de 
3,00 mls em re/w:;iio a velocidade que a explosiio imprime ao resto 
do foguete. (2) No instante I = 0,80 s 0 bloco D e arremessado 
para a direila com uma veloddade de 3,00 mls em re!w;iio a velo
cidade do bloco C nesse momenlO, No inslanle I = 2.8 s, quais sao 
(a) a velocidade do bloco C e (b) a posio;ao do centro do bloco C'? 

"44 Urn objelO de massa m e vclocidade v em rela~ao a urn 
observador explode em dois peda~os, urn com massa tres vezes 
maior do que 0 outro; a explosao ocorre no espa~o sideral. 0 pe
dao;o de menor massa fica em repouso em rclao;ao ao observador. 
Qual e 0 aumento da energia cinetica do sistema causado pcla ex
plosao. no referendal do ohservador? 

"45 Urn eopo em repouso na origem de urn sistema de coor
denadas xy explode ern tres peda~os. Logo depois da explosao 
urn dos peda~os, de massa m, estii se movendo corn velocidade 
( - 30 mls);, e urn segundo peda~o, tambCm de massa m. csla se 
movendo em velocidade (-30 m/s) ). 0 lerceiro peda~o tern 
massa 3m. Determine (a) 0 modulo e (h) a orienta~ao da veloci
dade do terceiro peda~o logo ap6s a explosao. 

"46 Na Fig. 9·59. urn bloco inieialmente em repouso explode 
em dois peda~os, E e D. que deslizam sobre urn piso em um tre· 
cho sem alrito e depois entram em regioes com alrito. onde aca
bam parando. 0 pcda~o E. com uma massa de 2.0 kg, encontra 
urn eoefieiente de alril0 cinetieo Ilf = 0,40 e chega ao repouso em 
uma dislancia dE = 0,15 m. 0 peda~o D enconlra um cocficiente 
de alrito cinetico IlD = 0.50 e desliza ate 0 repouso em uma dis
tfinda dv = 0,25 m. Qual era a massa do hloco? 

I---do -

FIG. 9-59 Problema 46. 

Problemas ~ 

"47 Urn corpo de 20,0 kg esta se mm'endo no sentido positivo 
de urn eixo x com uma vclocidade de 200 mls quando, devido a 
uma explosao inlerna. se quebra em tres peda~os. Urn dos peda
~os. com uma massa de 10,0 kg. se afasta do ponto da explosao 
com uma velocidade de 100 mls no sentido positivo do eixo y. Urn 
segundo peda~o. com uma massa de 4.00 kg. se move no sentido 
negativo do eixo x com uma velocidade de 500 mls. (a) Em ter
mos dos velores unitarios, qual e a velocidade da terceira parte? 
(b) Qual e a energia liberada na explosao? Ignore os efeitos da 
for~a gravitacional. 

-"48 Uma partfcula A e uma particula B sao empurradas 
uma contra a outra, comprimindu uma mola colocada entre e!as. 
Quando sao liberadas.. a mola as arremessa em sen tidos opostos. 
A massa de A e 2.00 vezes a massa de B, e a energia armazenada 
na mola era de 60 J. Suponha que a mola lenha massa desprezfvel 
c que IOda a energia armazenada seja transferida para as partfcu
las. Depois de terminada essa transferencia, qual e a energia cine
lica (a) da particula A e (b) da particula R? 

se~ao 9·9 Colisoes Ineliisticas em Vma Dimensao 
-49 Vma bala com 10 g de massa se choca com urn pendulo ba
lfstieo com 2,00 kg de massa, 0 centro de massa do pendulo sobe 
uma distfineia vertical de 12 em. Supondo que a bala fica alojada 
no pendulo, calcule a vclocidade inicial da bala. 

-50 Uma bala de 5,20 g a 672 m/s atinge urn bloco de madeira 
de 700 g inidalmente em repouso sobre uma superfidc sem atrito. 
A bala atravessa 0 bloco e emerge, viajando no mcsmo sentido, 
com sua velocidade red uzida para 428 m/s. (a) Qual c a vcloci
dade final do bloco? (b) Qual c a vclocidade do centro de massa 
do sistema bala-bloco? 

"51 Em Anchorage, as colisoes de urn veieulo com urn alee sao 
lao comuns que sao ehamadas de CVA. Suponha que urn carro de 
1 ()(X) kg derrapc ate atropelar urn alee estaciomirio de 500 kg cm 
uma estrada muito escorregadia. com 0 alee atravcssando 0 para
brisa (0 que aeontece muitas vezcs ncssc tipo de atropclamento). 
(a) Que poreentagem da energia einetica do carro c transformada 
pela eolisao em outras formas de energia? Acidcntes semclhan
tes acontecem na Arabia Saudita. nas chamadas eve (colis6es 
entre urn vefculo e urn cameJo). (b) Que porcentagem da energia 
cinetica do carro e perdida se a massa do camelo e de 300 kg? (c) 
No casu gem!. a perda percenlual aumenta ou diminui quando a 
massa do animal diminui? 

"52 Na siluao;ao "antes" da Fig. 9-60, 0 carro A (com uma 
massa de 1100 kg) esta parado em urn sinal de transitu quando 
c atingido na traseira pelo carro B (com uma mass!! de 1400 kg). 
Os dois carros derrapam com as rodas lravadas ate que a for~a de 
atrito com 0 asfallo rnolhado (com urn coeficientc de alrito Jik de 
0.13) os leva ao repouso depois de perconer as distancias do-! 

Antes 

J -

FIG. 9-60 Problema 52. 
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8.2 m e (IB = 6,1 m. Qual e a velocidadc escalar (a) do carro A c 
(b) do carro B no inicio da derrapagcm.logo ap6s a colisao? (b) 
Supondo que 0 momenta linear c conscrvado na colisao. delt"r
mine u velocidade escalar do carro Jj pouco antes da colisao. (d) 
Explique por que esta suposi(fao pode mio ser valida. 

"53 Na Fig. 9-61a uma bala de 3.50 g e dispurada hori.wnlal
menle contra dois blocos inicilllmente em repouso sobre um a 
meSH scm atrito. A bal a atravessa 0 bloco 1 (com 1.20 kg de 
ma'Ssa) c fica alojada no bloco 2 (corn 1,80 kg de massa). Os blo
cos terrninam com \'elocidades VI = 0.630 mise "l = 1,40 mls (Fig. 
9-61b). Desprezando 0 material removido do bloco 1 pela bala. 
encontre a ... eiocidade da baln (a) ao sair do bloco 1 e (b) ao en
trar no bloco 1. 

- ;' Scm aUito s. -
{'I 

- ,.] - .. ~ 

(' ) 

FIG. 9-61 Problema 53. 

.. 54 Na Fig. 9-62. uma bala de 
10 g que sc move verticalmente 
para cimn a 1000 mfs se ehoc3com 
um bloco de 5.0 kg inieialmente 
em repouso. passando pelo seu 
cenlro de massa. A bala deixa a 
bloco mo\endo-sc venical menle 
para cima a 400 mls. Que altura 
rn6li:irna 0 bloco atinge em rcla(fao 
11 posi(fiio inicial? 

··55 Na Fig. 9-63, uma bola de 
massa m = 60 g e disparada com 
vclocidade VI = 22 mls para den
Iro do cano de urn canhilo de mola 

FIG. 9-62 

.11 

FIG. 9·63 

&" 
Problema 54. 

Problema 55. 

de massa M = 2·tQ g inicialmenle em repouso sobre uma superH
cie sem atr ilo. A bola fica presa no cano do canhao no ponto de 
maxima compressao da mola. Supon ha que 0 aumento da ener
gia Icrmica devido ao alrilo da bola com 0 cano e despre7fwl. 
(a) Qual e a \elocidade escalar do canhao dcpois que a bola p<'iril 
denlro do c.1no? (b) Que fra(fao da energia einetica inkial da bohl 
fica armazenada na mola '! 

.. 56 Uma colisao perfeitamellle inelastica ocorre entre duas 
bolas dc massa de modelar que sc movem direlamente uma con
Ira a Oulra ao longo de urn ei.~o vertical. Imedialamente antes da 
colislio uma das bolas. de massa 3.00 kg. eSla se movendo para 
cima 11 20 mfs e a outra bola. de massa 2.0 kg. esla se movendo 
para baixo a 12 m/s. Que altura aeima do ponto de eolisao as duas 
bolas unidas alingem? (Despreze a resistcncia do ar.) 

.. 57 Urn bloco de 5.0 kg. com uma velocidade escalar de 3.0 
mls.colide com urn bloco de 10 kg com uma velocidade escalarde 
2.00 mls na mesma dire~ao e sentido. Ap6s a colisilo. 0 bloco de 
10 kg passa a sc mover no meslIlo sentido com uma velocidade de 
2.5 m/s. (a) Qual c a velocidade do bloco de 5.0 kg imediatamenle 
up6s a colisi1o? (b) Dc quanlO varia a cnergia cinelica lola! do 

sistema dos dois blocos por causa da colisilo? (c) Suponha que a 
~'eJocidade do bloco de 10 kg apOs 0 choque c de 4.0 mls. Qual e, 
nesse caso. a varia~ao da energia cint lica tolal? (d) Explique 0 
resu ltado do item (e) . 

···58 Na Fig. 9-64 0 bloeo 2 
(com uma massa de 1,0 kg) eSla 
em repouso sobrc uma superffcie 
sem alrilO e em contalo com uma 
eXlremidade de uma mola re la-

, 
FIG. 9-64 Problema 58. 

,<ada de constante claslica 200 N/m.A outra eXlrcmidade da mola 
esla pres..1 em uma parede. 0 bloco I (com uma massa de 2,0 kg). 
que M! move com uma \'c1ocidade V I = 4.0 mls.colide com 0 bloco 
2 e os dois blocos permanecem junlos. No inslanle em que as blo
cos param momentancamcnlc.qual e a compressao da mala? 

···59 Na Fig. 9-65. 0 hloco I 
(com uma massa de 2.0 kg) eSla 
se mo\'endo para a direita a 10 
m/s e 0 bloco 2 (com uma ma~sa 
de 5.0 kg) eSla se movcndo para a 
direita a 3.0 mls. A supcrficie nllo 

-
FIG. 9-65 Problemus 

5ge126. 

le m alrilo. e uma mola com uma conSlan le elaslica de 1120 N/m 
eSla presa no bloco 2. Quando as blocos colidcm, a compressllo 
dOl mala e maxima no inslante em que os blocos tern a mesma ve
locidade. Delennine a maxima compressaoda rnola. 

se~ao 9-10 Colisoes Elasticas em Urna Dirnensao 
·60 Duas esferas de tilfinio se aproximam com a mesma vcloci
dade cscalar e sofrem uma colisiio elastica frontal. Ap6s a co li s~o, 

uma da~ esferas. cuja massa e de 300 g. pcrmanece em repouso. 
(a) Qual c a massa da outra esfcm? (b) Qual e a ve locidade do 
cenl ro de massa das duas esfe ras se II vclocidade escalar inicial de 
cada esfern c de 2,00 m/s? 

·61 Um carrinho com 340 g de massa, que se move em uma 
pista sem alrito com uma vclocidade inieial de 1.2 mls.sorre uma 
colblio elastica com OUlro carrinho inieialmente em rcpouso de 
mas~a desconhecida.ApOs a col i~ao 0 primeiro carrinho continu!! 
a se mover na mesma dire~ao e ~ent ido com uma velocidadc es
ca lar de 0,66 m1s. (a) Qual e a ma~sa do segundo carrinho? (b) 
Qual e a velocidade do segundo carrinho ap6s a colisao? (c) Qual 
e a velocidadc do centro de massu do sistema dos dois carrinhos? 

·62 Na Fig. 9-66.0 bloco A (com 
uma mass..1 de 1,6 kg) des liza em 
dirc~1I0 ao bloco B (com uma 
massa de 2A kg) ao longo de uma 
superficie sem alrilo. Os senlidos 
de tres velocidades antes (i) c de
pois if) da colisao estao indicados: 
as velocidades escalares corres
pondentes silo vA.; = 5.5 m/s. vi/, :: 

'. ---<> 

2.5 m/s c 1'8f = 4.9 mf~. Delerm ine FIG . 9-66 Problema 62. 
(a) 0 m6dulo e (b) 0 sentido (para 
a esquerda ou pura a dire ita) da \elocidade i! AI" (c) A colis1l0 e 
elastica? 

.. 63 Um carpo com 2.0 kg de Illas.~a sorre uma colisilo elaslica 
com oulro corpo em repouso e conlinua a se mover na mesma 
dire(fllo e senlido. ma~ com urn quarlo da \elocidade inicial. (a) 
Qual c a massa do oUlro corpa? (b) Qual e a velocidade do cen
tro de massa dos dois corpos se a \clocidade inieial do corpo de 
2.0 kg era 4.0 m/s? 

.. 64 Urn bloco L de rnasslI /TIl e velocidade 4.0 mls. que desliza 
no longo de urn eixoxsobre urn piso scm atrilO.sofre uma coli5110 



cl<'istica com urn bloco 2 de massa mz = OAOm l' inicialmente em 
repouso. Os dois blocos deslizam para uma regiiio onde 0 codi
ciente de atrito cinetico e 050, onde aeabam panmdo. Que dis
tiincia dentro desta regiao (a) 0 bloeo I percorre e (b) 0 bloco 2 
percorre? 

"65 Na Fig. 9-67. a particula 
I. de massa mt = 0.30 kg. desliza 
para a direita ao longo de urn 
eixo x sobre urn piso sem atrito 
com uma velocidade csealar de 
2,0 m /s. Quando ehega ao ponto 
x = 0 sofre uma eolisiio e1<'i~tie<l 

-
FIG. 9-67 Prob1cm<l65. 

unidimensional com a particula 2 de massa m~ = DAD kg, ini
cialmente em repouso. Quando a part1cula 2 se choca com uma 
parede no ponto xp = 70 cm ricocheteia sem perder velocidade 
esealar. Em que ponto do eiw x a pan1cula 2 volta a colidir com 
a partieula l? 

"66 Uma bola de w;;o de massa 
0,500 kg est<'i presa em uma extre
midade de uma corda de 70,0 cm de 
eomprimento.A outra extremidade 
esta fixa. A bola e liberada quando 
a corda esta na horizontal (Fig. 
9-68). Na park mais baixa da traje
t6ria a bola se choca com urn bloco 
de metal de 250 kg inicialmente FIG. 9-68 Problema 66. 
em repouso sobre uma superlfcie 
sem atrito. A colisao e elastica. Determine (a) a veloeidade esea
lar da bola e (b) a velocidade esealar do bloco. ambas imedial<l
mente apas a colisao. 

"67 0 bloco 1 de massa 1111 desliza sobre um piso sem atrito e 
sofre uma colisii.o elastica unidimensional com 0 bloco 2 de massa 
1112 = 31111' Antes da eolisao. 0 centro de massa do sistema de dois 
blocos tinha uma velocidade de 3JlO mls. Quais as vclocidades (a) 
do centro de massa e (b) do bloco 2 ap6s a eolisiio? 

"68 Na Fig. 9-69. 0 bloco 1 de massa 1111 desliza sem veloci
dade inieial ao longo de uma rampa sem atrito a part ir dc uma 
altura Ii = 2.50 m e colide com 0 hloeo 2 de massa 1112 = 2JXJml' 
inicialmente em repouso. Apas a colisao 0 bloeo 2 desliza em 
uma regiao onde 0 coeficiente de atrito cinetieo PI. e 0.500 c 
para depois de pereorrer uma distfincia d nessa rcgiiio. Qual e 
o valor da distancia d se a eolisao e (a) elastica e (b) perfeita
mente inelastiea? 

Sew atrito 11. , 
FIG. 9-69 Problema 68. 

".69 Uma pequena esfera de massa m esta vertiealmente 
acima de uma bola maior de massa M = 0.63 kg (com uma pe
quena separar;iio, como no easo das bolas de bei~ebol e basquete 
da Fig. 9-70a), e as duas bolas silo deixadas c<lir simultaneamente 
da altura II = 1.8 m. (Suponha que os raios das bolas sao despre
ziveis em relar;:10 a h.) (a) Se a bola maior ricocheteia elastiea
mente no chao e depois a bola menor ricocheteia elasticamente 
na maior. que valor de III faz com que a bola maior pare no mo-

menta em que eolide com a me
nor? (b) Nessc caso. que altura 
atinge a bola menor (Fig. 9-70b)? 

Problemas __ 

1 ~ D &,1" " I)<:'is .. bol 

."70 Na Fig. 9-71 0 disco L de 
massa 1111 = 0.20 kg, desliza sem 
atrito em uma baneada de labo
ratario ate sofrer uma colisiio 
unidimensional com 0 disco 2. 
inicialmente em repouso. 0 disco 
2 e arremessado para fora da ban
eadll e vai cair a uma distancia d 
da base da bancada. A colisiio faz 
o disco 1 inverter 0 movimento 
e cle e arremessado para fora da 

a 
(a) ,'..ntes 

FIG. 9-70 

(b) Dcpois 

Problema 69. 

extremidade oposta da baneada, indo cair a uma distfincia 2d da 
base oposta. Qual e a massa do disco 2'1 (Sugestiio:Tome cui dado 
com os sinais.) 

-I" " ,- -

FIG. 9-71 Problema 70. 

se~ao 9-11 Colisoes em Duas Dimensoes 
"71 0 pr6ton 1, com uma velocidade de 500 mls. eolide clas
ticamente com 0 pr6ton 2, inicialmcnte em repou~o. Depois do 
choque os dois pr6tons se movem em trajet6rias perpendiculares. 
com a trajet6ria do pr6ton 1 fazendo 60° com a dire~iio inicial. 
Apas a colisao, quais sao as velocidades escalares (a) do pr6ton 1 
e (b) do pr610n 2? 

.. 72 Dois corpos de 2.0 kg, A e B, sofrem uma eolisiio.As velo
cid~des antes da colisiio sao VA = (15i, + 30]) mls c v ~ = (-Wi + 
5.0j) mls. Ap6s a coiisao, V'A = (- 5,Oi + 20j) m/s. Determine (a) 
a velocidade final de B e (b) a variar;ao da energia cinetiea IOtal 
(ineluindo 0 sinal). 

··73 Na Fig. 9-23 a particula 1 e uma particula alfa e a partieula 
2 c urn nueleo de oxigenio. A particula alfa e espalhada de urn 
Jngulo 91 = 64,00 e 0 nueleo de oxigenio rceua com vclocidade 
1.20 x 1 ()'i mls e urn angulo ~ = 51.0". Em unidades de ma~sa ato
mica, a massa da particula alfa e 4,00 u e a massa do nueleo de 
hidrogenio e 16,0 u. Quais sao as velocidades (a) final e (b) inicial 
da particula alfa? 

"74 A bola 13. que se move no sentido positivo de urn eixo x 
com velocidade v, colide com a bola A inicialmentc em repou~o 
na origem. A e B tern massas diferentes. Ap6s a eolisilo, B se 
move no sentido negativo do eixo y eom vc10cidade escalar v12. 
(a) Qual e a orientar;ao de A ap6s a eolisilo? (b) Mostre que a ve
loci dade de A nao pode ser determinada a partir das informa<;:6es 
dadas. 

... 75 Ap6s uma colisiio perfeitamente inelastica, dois objetos 
de mesma massa e mesma velocidade escalar desloeam-se juntos 
com metade da velocidade inicial. Determine 0 ungulo entre as 
velocidades iniciais dos objetos. 

se~ao 9-12 Sistema s de Massa Variiivel: Urn Foguete 
-76 Considere urn foguete que est;'i no espar;o sideral e em re
pouso em rela~iio a urn referencial inercial. 0 motor do foguete 
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deve seT acionado por urn certo intervalo de tempo. Determine a 
raziio de massa do fogue!c (Tazae entre as massus inicial c final) 
neste intervalo para que a velocidade original do foguetc em reo 
lar;iio ao referendal inertial seja igual (a) a \clocidade de exaus
tao (velocidade dos produlOs de cxauslao em rela"llo ao foguete) 
c (b) a duas VC7CS a vclocidade de exaustao. 

-77 Urn fogucte que se encontra no espaiWO sideral e csla ini
cialmente em repouso em relar;uo a urn referencial inercial tern 
uma massa de 2.55 )( lW kg. da quall.Sl x IO~ kg s:io de combus
tive!. 0 motor do rogucte e acionado poT 250 s. durante OS quais 
o combustive! e consumido a taxa de 4M kg/s. A velocidade dos 
produlOs de exaustilo em relaifao ao fogue!c e de 3,27 km/s. (a) 
Qual e 0 cmpuxo do foguete? Ap6s os 250 ~ de futlcionamento 
do motor. quais sao (b) a massu c (e) a velocidade do foguete? 

-78 lJma sonda espacial de 6090 kg. movendo-se em dirc~.lo a 
Jupiter a uma velocidade de 105 mls em relac;.1o ao Sol, aciona 0 

motor, ejctando 80.0 kg de produtos de combustlo a Uffill veloci
dade de 253 mls em rela~ao a sonda espacial. Qual e a vcloeidnde 
final da sonda? 

-19 Na Fig. 9-72 duas longas barcac;as estiio se mm'cndo na 
mesma di rcc;ao em aguas tranqUillls' uma a 10 kmlh e a outra a 20 
km/h. Quando estiio passando uma pela outra. operarios jogam 
carvao da mais lent a para a mais nipida a uma taxa de 1000 kg/ 
min. Que forc;a adicional deve ser fornecida pclos motorcs (a) da 
barcac;a mais rapida e (b) da barcac;a mais lenla para quc suas \"e
locidades nao mudem? Suponha que a transfer!ncia de carvao e 
perpendicular n direc;ao do movimento das barca~as c que a fo r~n 

de alrito en tre as barcac;as e a lIgua nao depende de suas massns. 

FIG. 9·72 Problema 79. 

Problemas Adidonais 
80 Amplijiclulor de \·elocidade. -
:-.Ia Fig. 9-73 0 bloco L de massa 
mI' dcsliza ao longo de urn eixo.r 
sobre urn piso sem alrilo eom uma 
\"elocidade VI . = ·too mls. ate 50-

FIG, 9·73 Problema 80. 

frer uma colis:'io c1<islica unidimensional com 0 bJoco 2. de massa 
m~ = 0.5(X)1II 1' inicialmente em repouso. Em seguida, 0 bloco 2 
sofre uma colisao elastica unidimensional com 0 bloco 3 de massa 
IIIl = 0.5001112' inicialmente em repouso. (a) Qual ~ a vclocidade 
do bloco 3 ap6s a colisao'l (b) A velocidade. (e) a energia einelica 
c (d) 0 momento do bloco 3 silo maiores. menores ou iguais aos 
\alores iniciais do bloco I? ~ 

81 Redll/or de I'elocidode. Na Fig. 9-7-1 0 bloco I. de massa mI. 
dtslil,a ao longo de urn eixo ,t ~obre urn piso sem alrito com uma 

vclocidade de 4.00 mls, aH~ sofrer 
um<l colisllo elastica unidimensio
nal com 0 bloco 2, de massa mz = 
2.00111[. inicialmente em repouso. 

-
FIG. 9·74 Problema 81. 

Em seguida. 0 bloco 2 sofre uma colis1l0 elastica unidimensional 
com 0 bloco 3. de massa "'.\ = 2.001112' inicialmente em repouso, 
(a) Qual e a vclocidade final do bloco 3'1 (b) A velocidade. (c) a 
energia cinetica e (d) 0 momento do bloco 3 sao maiores-meno

resou iguais aos valores iniciais do bloco I? ~ 

82 A Fig. 9-75 moslra uma vista superior 
de duas parHculas deslizando com \·e loci
dade constante sobre uma superfkie sem 
alrilo. A s particulas tern a mesma massa e 
a velocidade escalar inicial v = 4,00 m/s. e 
colidem no ponto em que suas Irajct6rias 
se interecptam. Urn eixo x coincide com a 
bissetriz do lingulo entre as trajct6rias inci
dentes; e:z 40.00

• A regi lo 11 dire ita da coli
sao esla dividida em quatro paries. identifi

FIG. 9·75 
Problema 82. 

cadas por letras. pelo eixo x e qualro retas tracejadas numeradas. 
Em que regi1l0 ou ao longo de que reta as partfculas viajam se a 
colisao e (a) perfeitamente inelastica. (b) elastica e (c) inelastica? 
Quais siio as velocidades escalares finais dus partfculas sc a coli
sao e (d) perfeitamente inelastica e ( e) elastica? 

83 "Re!tUil'umente" Ii lima po· 
hn'ro illlJ)Qrtlllr/e. Na Fig. 9·76 0 

bloco E de massa III,. = I.()() kg e 
o bloco D de massa "' D = 0.500 FIG. 9·76 Problema 83. 

kg sao manlidos no lugar com uma mola eomprimida enlre eles. 
Quando os blocos silo liberados a mola os impulsiona e des pas
sam a desli7..ar cm urn pise scm al rito. (A mola tern massa despre
zfvcl c cai no pisodepois de impulsionar os blocos.) (a) Sc: a mola 
imprime ao bloco E uma vclocidadc de 1.20 m/s refatil'omeme 
ao piso. que distfincia 0 bloco D pereorre em 0.800 s? (b) Se. em 
veL disso. a mola imprime ao bloco E uma vclocidade de 1.20 mls 
relOliromellle ao bJoco D. que distfincia 0 bloco D pereorre em 
0.800s7 

84 Des"bomenlO de 11m ellificio, 
Na sec;iio re ta de urn edificio que 
apareec na Fig. 9-77a a infra-es
trutura de um lIndar qualqucr. K. 
devc ser capaz de suSlentar 0 peso 
P dc todos os andares que cstiio 
aeima. Normalmenle. a infra-c:s
trutura e projetada com um fa tor 
de seguranc;a s e pode sustcntar 
urna forya para baixo sP > 1'. Se. 
porem. as eolunas de SUSIenlaC;30 

I d.L 

(II) 

FIG. 9-77 

N 

, 
L 

J 

I 

E3 
E3 

(h) 

Problema 84. 

entre K e L cedcm bruscamente e permitem que os andares mais 
altos caiam em queda livre sobre 0 andar K (Fig. 9-77b). a forc;a 
da eolis3o pode cxeeder sP e fazer eom que. depois de um breve 
periodo de lempo. 0 andar K eaia sobre 0 andar J, que cai sobre 
o andar I. e assim por diantc, a te 0 andar terreo. Suponha que a 
distancia entre os andares e d = 4.0 m c que lodos tern a mesma 
massa. Suponha tambCm que quando os andares que est:'io acima 
do andar K caem sobre 0 andar K em qucdll livre a colisiio leva 
1,5 ms. Nessas condi~i'\es simplificadas. que vllior deve tcr 0 eoeti
cicnte de seguranc;a~' para que 0 edificio n1l0 desabe? ~ 

85 Um vagao de trem se move sob uma csteira transponadora 
de grilos com uma velocidadc de 3.20 mls. Os gr;los cacm no \'a
gao a uma taxa de 540 kg/min. Qual e 0 m6dul0 da forc;a neces-



~aria para manter 0 vngllo em movimento com velocidade cons
tante se 0 atrito e desprezivel? 

86 0 Tirallos.f(Juro rex devc ter apreodido com a experiencia a 
oiio correr muito depress..'l por causa do risco de IropcCiar. situa
CiaO na qual as curtas patas diantciras nao seriam de muita ajuda 
para amorteeer a queda. Suponhll que urn T rex de mllssa In IrO
peee ao eaminbar. tombando de modo que seu centro de massa 
de~a em queda livre uma disUncia de 1.5 m_ 0 eerllrO de massa 
desce mais 0,30 m quando 0 corpo do ltnimal e comprimido con
tra 0 solo. (a) Qual e, aproximadamcnte, 0 m6dulo da forCia vcr
tical mMia exercida sobre 0 dinossauro durante a colisilo com 
o ch1lo (na descida de 0.30 em), em mu lt iplos do peso do dinos
sauro? Suponha agora que 0 dinossauro estii correndo com uma 
vclocidade de 190111. (bern depressa) quando trope~a. cai no chilo 
e desliza ate parar com um coeficiente de atrilo cinetico de 0_6. 
Suponha tambem que a forCia vertical media na colis1l0 e durante 
o dcslizamento e a que foi ca!culada no item (a). Quais sao, apro
'\;imadumente, (b) 0 m6dulo da for"a mMia total exercida pelo 
chao sobre 0 dinossauro (novamcnte em multiplos do seu peso) 
e (c) a dislancia que ele desliza? Os m6dulos das for'ias ca!cula
dos em (a) e (b) sugerem que a colis30 produ7iria ferimentos no 
troneo do dinossauro. A cabe'ia, que percorreria uma dislancia 
maior na queda, cstaria sujeita 11 ferimentos ainda mais graves. 

87 Urn homem (com 915 N de peso) esta em pC em urn vagao 
de Irem (com 2415 N de peso) enquaoto este se move a 18,2 mls 
no senlido positivo de urn eixo x. com atrilO del>prezlvel. 0 he
mem come'ia a correr no sentido negativo do eixox II 4,00 mls em 
rela'illo ao vllgiio. Qual e 0 aumento na velocidade do vagiio'? 

88 A Fig. 9-78 mostra uma plaea 
quadrada uniforme de lade 6d = ...-
6.0 m da qual urn peda'io quadrado 
de lado 2lJ foi rctirado. Quais sao 3d 
(a) a coordenada x e (b) a COOf
denada y do centro de massa da 
parle reslante? 

3d 
89 0 ultimo eSlagio de urn fo-
guete,que estii viajando a uma vc- ....l...

locidnde de 7600 mls. c composto 

, 

2d -

3d1-j-- 3d-l 
de duas partes prcsas por uma 
Ira va: 0 inv61ucro do foguele. com FIG. 9-78 Problema 88. 

um:1 massa de 290.0 kg. c uma capsula de carga, com uma rnassa 
de 150,0 kg. Quando a trava e aberta uma mola inicialmente com
primida faz as duas partes se separarem com uma velocidade re
lativa de 910,0 m/s. QU:lis sao as vclocidades (a) do inv6lucro do 
foguete e (b) da capsula de carga depois de separados? Suponha 
que lodas as velocidades estiioao longode uma mesma lin ha rela. 
Determine a energill cinbica total d'ls duas partes (c) antes e (d) 
depois de separadas. (e) Explique a diferen'ia. 

90 Urn objeto c rastreado por uma estarrao de radar. c se ve
rifica que seu vetor pasiCiaO e dado por r = (3500 - 160r)i + 
2700j + JOOk. com r em metros e r em segundo$. 0 eixo .f da 
eSlaCi30 de radar aponta para lesle,o y para 0 norle eo;: \ertical
mente para cima. Se 0 objelo e urn foguete meteorol6gico de 250 
kg, quais sao (a) 0 momento linear do foguete, (b) a dire'iiio do 
movimenlO do fogucte e (c) a forrra que age sobre 0 foguete'? 

91 Uma metralhadora de chumbinho dispara dez balas de 2.0 g 
por segundo com vclocidade de 500 mls. As balas sao paradas por 
uma parede rigida. Quais sao (a) a m6dulo do momento de cada 
bala. (b) a energia cinetica de cada bala e (c) 0 m6dulo da forCia 
media exercida pelas balas sobre a parede? (d) Se cada bala per-

Problemas 

manece em contato com a paredc por 0.60 ms.qunl e 0 m6dulo da 
forrra media excrcida por uma bala sobre a parede? (e) Por que 
essa forrra m6Jia e tiio diferente da fOf'ia media calculada em (c)'! 

92 Urn corpo esta se movendo a 2,0 mls no senlido posilivo de 
um eixo x: nenhuma for~a agt: sobre 0 corpo. VOla explosiio in
lerna separa 0 corpo em duas partes. ambas de 4,0 kg, e aumenta 
a energia cinctica em 161. A parte da frente continua a se mover 
na mesma dire'iilo e sentido que 0 eorpo original. Qual e a ve
locidade escalar (a) da parle de tras e (b) da parle da frente do 
corpa? 

93 Um carro de 1400 kg est6 se movendo iniciulmcnte para 0 
norte a 5.3 mis, no sentido positivo de urn eixo y. Depois de fazer 
Uffia curva de 900 para a direita em 4,6 s, 0 motoriSla desalento 
bale em uma :in'ore, que p:ira 0 carro em 350 ms. Na nola'i30 
de velores unit:irios. qual e 0 impulso sobre 0 carro (a) devido a 
curva e (b) devldo a colisao? Qual e 0 m6dulo da for'ia media que 
age sobre 0 carro (c) duranle a curva c (d) durante a colisiio? (c) 
Qual e a dire<;ilo da fOf'ia media que age sobre 0 carro durante :t 
curva? 

94 lJma espll'i0nave e separada em duas paries pela detona~ao 
dos rebites cxplosivos que as mantcm unidas. As massas das par
tes sao 1200 kg e 1800 kg; 0 m6dulo do impulso que a explos1l0 
dos rebites excrce sobre cada parte e 300 N· s. Com que vcloci
dade relativa as duas partes se scparam? 

95 Uma bola com uma maSS:l de 150 g se choca com uma pa
rede a uma vclocidade de 5,2 mls e ricocheleia com apenas 50% 
da energia cinc:tica iniciaL (a) Qual c a velocidade escalar da bola 
imediatamentc ap6s 0 choque? (b) Qual e 0 rn6dulo do impulso 
da bola sobre a parede? (c) Se a bola permanece em eontato com 
a paredc por 7.6 ms-qual e 0 m6dulo da for'ia media que a parede 
cxerce sobre a bola durante esse intervalo de tempo? 

96 Urn vclho Chrysler com 2400 kg de massa csta viajando em 
uma estrada retilfnea a 80 kmlh. Ele e seguido por urn Ford com 
1600 kg de massa a 60 krnlh. Qual e a vclocidade do centro de 
massa dos dois carros? 

97 Uma locomotivacom uma massa de 3.18)( 10" kgeoJide com 
urn vagilo inicialmente em repouso. Eles permanccemjuntos ap6s 
it colisiio e 27% da energia cinetica inicial silo transform ados em 
energia t..~rmiea. sons. vibra'iOes. e assim por diante. Determine a 
massa do vagao. 

98 Dais blocos de massas 1,0 kg e 3.0 kg eMilo Jigados por uma 
mola e repousam em uma superficie sem atrilo. Eles adquirem 
vclocidades urn em dire'iao ao outro de modo que 0 bloco de 1.0 
kg viaja inicialmcnte a 1.7 m/s em direCiao ao centro de massa, 
que permanece em rcpouso. Oual c a velocidade inicial do oulro 
bloco? 

99 Urn homern de 75 kg eslii andando em urn carrinho de golfe 
de 39 kg a 2.3 m/s. Ele pula do carrinho com velocidade horizon
tal nula em rela<;ao ao chao. Qual c a varia<;llo da velocidade do 
carrinho. incluindo 0 sinal? 

100 Urn ccno nueleo radioativo (pai) se transforma em urn 
nuc1eo diferente (mho) emitindo urn eh!!tron e urn neutrino. 0 
nucleo-pai estavu em repouso na origem de um siMema de coor
denadas Xv. 0 detron se afaslll da origem com um momento li
near (-1.2 x 10-12 kg . m/s)i: 0 neutrino se afaSla da origem com 
momenlo linear ( - 6,4 x 10-1) kg· m/s)]. Ouail> sao (a) 0 m6dulo 
e (b) a orienta'illo do momento linear do nucleo-filho? (c) Se 0 
nuc1eo-filho tcm uma massa de 5,8)( 10-26 kg. qual e sua energia 
cineticu? 

• 
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101 No arranjo da Fig. 9-23 a bola de sinuca 1. que se move a 
2.2 mls. sofre uma colisao obliqua com a bola de sinuca 2, que es!a 
inicialmente em repouso. Ap6s a colisao a bola 2 se move com 
uma velocidade escalar de 1.1 m/s e urn angulo e;,. = 60°. Quais 
sao (a) 0 m6dulo e (h) a orien!a~ao da velocidade da bola 1 ap6s 
a colisao? (c) Os dados fornecidos mostram que a colisao c elas
tica ou ineJas!ica? 

102 Urn foguete esta se afastando do sistema solar com uma 
velocidade de 6.0 x 1()l m/s. Ele aciona 0 motor, que ejeta pro
dutos de combustao com uma velocidade de 3.0 x 1(}.1 m/s em re
la~ao ao foguete. A massa do foguete neste momenta e 4.0 x 10; 
kg e a acelera~ao e de 2,0 m/s2. (a) Qual e a empuxo do motor do 
foguete? (b) A que taxa. em quilogramas par segundo. os produ
tos de combustao sao ejetados? 

103 As tres bolas vistas de 
cima na Fig. 9-79 sao iguais. 
As bolas 2 e 3 estao se to
cando e alinhadas perpen-
dieularmente a trajetdria da FIG. 9·79 Problema 103. 
bola I.A vc10cidadc da bola I tern m6dulo Vo = 10 mls e eMa diri
gida para 0 ponto dc contato das bolas 2 e 3. Ap6s a colisao, quais 
silo (a) a m6dulo e (b) a oricnta<;ilo da vclocidade da bola 2.(c) a 
m6dulo e (d) a orientao;ao da vclocidade da bola 3 c (c) 0 m6dulo 
e (f) a orienta~iio da velocidade da bola I? (SJlgestdo: Scm atrito. 
eada impulso esta dirigido ao longo da nota que Jiga o~ eentros 
das bolas envolvidas na colisiio e e perpendicular as superficie~ 
que se tocam.) 

104 Em urn jogo de sinuca a bola branca se choca com outra 
bola inicialmente em repouso. Ap6s 0 choque. a bola branca sc 
move a 3.50 mls ao longo de uma reta que faz urn angulo de 22.00 

com a dire((iio do movimento da bola branca anles do choque. e a 
segunda bola tern uma velocidade escalar de 2.00 mls. Determinc 
(a) a angulo entre a dire((ao do movimento da segunda bola e a 
dire~ao do movimento da bola branca antes do choque e (b) a 
vc10cidade escalar da bola branca antes do choque. (c) A energia 
cinetica (dos centros de massa. nao considere as rota((oes) e con
servada? 

105 Na Fig. 9-80. dais baldes com a~ucar estiio 
ligados por uma corda que passa por uma polia 
sem atrito. A corda e a polia tem massas des
prczfveis. cada balde tern uma massa de 500 g 
(incluindo 0 a~ucar) , os centros dos baldes es
tao separados por uma distfmcia de 50 mm e as 
baldes silo mantidos a mesma allUra. Qual e a 
distancia horizontal entre 0 centro de massa do 
balde 1 eo centro de massa do sistema de dais 
baldes (a) inicialmente e (b) apds 20 g de a<;u
car serem transferidos do balde I para 0 balde 
2? Ap6s a transferencia e ap6s os baldes serem 

FIG. 9-80 
Prohlema 105. 

liberados a partir do repouso. (c) em que sentido e (d) com que 
acciera<;ilo a centro de massa se move'! 

106 Uma bola de 0.15 kg se choca com uma parede com uma 
vclocidade dc (5.00 m1s)i + (6.50 m/s)] + (4,0 m/s)k. Ela ricoche
leia na parede e pass~ a ter uma velocidade de (2.00 m/s); + (3.50 
m/s) J -I- (-320 m/s) k. Determine (a) a vari:u;:ilo do momenta da 
bola. (b) 0 impulso excreido pela parede sobre a hola e (c) 0 im
pulso exercido pela bola sabre a parede. 

107 No instante t = 0 a [oro;a PI = (- 4,001 + 5,ooj) 1'\ age sa
bre uma partfcula de massa 2,00 x 10-3 kg. inicialmente em re
pouso, e a for<;a PI = (2.001 - 4.ooj) N age sobre uma partfcula 

de massa 4.00 x 10 3 kg, tambem inicialmente em repouso. Do 
instante 1= 0 ao instante 1= 2.00 ms quais sao (a) 0 m6dulo e (b) 
o angulo (em rela~ao ao semi-eixo x posilivo) do deslocamenta 
do centro de massa do sistema das duas partfculas'! (c) Qual e a 
energia cinetica do centro de massa em I = 2.00 ms'! 

108 Uma bola de 0.550 kg cai verticalmente sobre urn piso de 
concreto, atingindo-o com uma velocidade escalar de 12.0 mls e 
ricocheteando vertical mente para cima com uma velocidade es
calar de 3.00 mls. Defina um eixo y vertical. com 0 sentido posi
tivo para cima. Em termos dos vetores unitarios. quais sao (a) a 
varia~ao do momento da bola, (b) 0 impulso que a piso exerce 
sobre a hola e (c) 0 impulso que a hola exerce sabre 0 piso? 

109 Uma colisilo ocorre entre urn corpo de 2.00 kg que se 
move com uma vc10cidade VI = (-4,00 m/s); + (-5,00 m/s)j e 
urn corpo de 4.00 kg que se move com uma velocidade 1'1 = (6,00 
mls); + (-2.00 m/s») . Os dais corpos permanecem unidos ap6s a 
colisao. De!ennine a velocidade comum dos dais corpos ap6s a 
colisao (a) em termos dos vetores unitarios e como (b) urn m6-
dulo e (c) urn angulo. 

110 Urn nudeo atomico em repouso na origem de um sistema 
de coordenadas xy se tran~forma em tres partfculas. A particula 
L de massa 16.7 x iO 2J kg. sc afasta da origem com uma veloci
dade de (6,00 x 1<t m/s)i; a partlcula 2. de massa 8,35 x 10-27 kg 
se afasta com uma velocidade de (-8.00 x lri' m/s)}. (a) Qual e a 
momenta linear da !erceira panieula, de massa 11.7 x 10- 27 kg. 
em termos dos vetores unitarios? (b) Qual e a aumenlO de ener
gia cinetiea associ ado a esta transforma~ao? 

111 Urn eletron sofre uma colisiio elastica unidimensional com 
urn atomo de hidrogenio inicialmente em repouso. Que porcen
tagem da energia cinbica inicial do elerron e transferida para a 
energia cinetica do Momo de hidrogenio? (A massa do atomo de 
hidrogenio e IR40 vezes maior que a massa do e1etron.) 

112 o roteiro de um filme de 
a~ao requer que urn pequeno 
carro de corrida (com uma massa 

( I 

de 1500 kg e urn comprimento de FIG. 9-81 Problema 112. 
3.0 m) acelere ao longo de uma barca~a (com uma massa de 4000 
kg e um comprimcnto de 14 m). de uma extremidade a outnl da 
embarea~iio. e salte para urn cais urn pouco mais ahaixo. Voce c 
o consultor tecnico do filme. No momenta em que 0 carro en
tra em movimento a barco est:i eneostado no eais, como na Fig. 
9-81: 0 barco pode deslizar na agua sem resist2ncia significativa: a 
distribuio;ilo de massa do carro e da bareao;a pode ser considerada 
uniforme. Ca1cule qual sera a distancia entre 0 barco e 0 cais no 
instante do saito. 

113 Urn tren6-foguete com uma massa de 2900 kg se move a 
250 mls sabre dais !rilhos. Em urn certo ponto um tubo a bordo 
do tren6 e mergulhado em urn canal situado entre os trilhos c 
passa a transferir agua para um tangue do trend. inicialmente 
vazio. Aplicando a lei de conserva<;ao do momenta linear. deter
mine a velocidade do trend depois que 920 kg de agua sao trans
feridos do canal para a trend. Ignore 0 atTito do tubo com a agua 
do canal. 

114 Uma bola de 140 g com uma velocidade escalar de 7.8 mls 
se choca perpendicularmente com uma parede e ricocheteia no 
sentido oposto com a mesma velocidade escalar. 0 choque dura 
3.80 ms. Quais sao as m6dulos (a) do impulso e (b) da for<;a me
dia que a bola exerce sabre a parede? 

115 (a) A que distancia do centro da Terra se encontra a centro 
de massa do sistema Terra·Lua? (0 Apendiee C fornece as mas-
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