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FOLHA 35

EQUILÍBRIO DE CORPO EXTENSO

EXERCÍCIOS

01. O tipo de luminária ilustrada na �gura foi utilizado na
decoração de um ambiente. A haste AC, presa à parede, é
homogênea, tem secção transversal constante e massa 800 g.
Quando o lampadário, pendente em A, tem massa superior a
500 g, o �o ideal AB arrebenta.

Nesse caso, podemos dizer que a intensidade máxima da
força tensora suportada por esse �o é:
a) 15 N
b) 13 N
c) 10 N
d) 8 N
e) 5 N

02. A �gura abaixo mostra um homem de massa igual a 100
kg, próximo a um trilho de ferro AB, de comprimento e massa
respectivamente iguais a 10 m e 350 kg. O trilho encontra-
se em equilíbrio estático, com 60% do seu comprimento total
apoiados sobre a laje de uma construção. Estime a distância

máxima que o homem pode se deslocar sobre o trilho, a par-
tir do ponto P, no sentido da extremidade B, mantendo-o em
equilibrio.

03. Um Jovem e sua namorada passeiam de carro por uma
estrada e são surpreendidos por um furo num dos pneus. O
jovem, que pesa 75 kgf, pisa a extremidade de uma chave de
roda, inclinada como na �gura 1, mas só consegue soltar o
parafuso quando exerce uma força igual ao seu peso.

A namorada do jovem que pesa 51 kgf, encaixa a mesma
chave, mas na horizontal, em outro parafuso, e pisa na extre-
midade da chave, exercendo sobre ela uma força igual ao seu
peso, como mostra a �gura 2.

Supondo que este segundo parafuso esteja tão apertado
quanto o primeiro, e levando em conta as distancias indicadas
nas �guras, veri�que se a moça consegue soltar esse parafuso.
Justi�que sua resposta.

04. Uma barra prismática homogênea AB de comprimento
igual a 4 m e peso 100 N apoia-se sobre a cunha C, colocada
a 0,5 m de A. A barra �ca em equilíbrio, como representa a
�gura, quando um corpo X é suspenso em sua extremidade A.

Calcule:
a) O peso do corpo X;
b) A reação da cunha C sobre a barra.

RESPOSTAS

01. A 02. 3,5 m
03. Consegue, pois o torque da moça é mais intenso que o do
rapaz
04. a) 300 N b) 400 N
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Quando  um  sistema  está  em   equilíbrio,   ele   pode   estar  numa
situação  instável, ou seja,  uma pequena força aplicada na direção
adequada  no  sistema, por menor que esta força seja, o sistema sai
da situação de equilíbrio.
Um  exemplo clássico disso é uma esfera no alto de uma montanha:
uma pequena perturbação e a  esfera
rola montanha  abaixo  e  nunca mais
retorna  à  sua posição (Figura 1).
Uma  outra  possibilidade   é   o   dito
equilíbrio    estável:   como   exemplo
imagine    que    no    vale    de   uma
montanha seja colocada  uma esfera.
Se    sobre    ela   for   aplicada   uma 
pequena   força,   ela   retorna  à  sua
posição  inicial  e  fica  oscilando   em
torno  da posição de equilíbrio.  À  isso damos o nome de equilíbrio
                                       estável (Figura 2).
                                           Podemos adicio à esta lista uma terceira
                                           situação    dita    equilíbrio    indiferente:
                                           digamos   que   agora   colocamos   esta
                                           esfera em um plano horizontal.
                                           Observamos  agora  que  qualquer força
                                           aplicada   na   esfera   a    faz    ter    um
                                           movimento  com  velocidade  constante.
                                           Não     chamamos    esta    situação    de
                                           equilíbrio instável porque o sistema não
                                           tem sua energia cinética  aumentada.  À
                                           este  terceiro  caso  damos  o  nome de
                                           equilíbrio indiferente (Figura 3).
Podemos então classificar sistemas estáticos em três tipos: 

ESTÁTICA

EQUILÍBRIO INSTÁVEL/ESTÁVEL

Figura  1:  Um  objeto no alto
     de   uma montanha está
     em equilíbrio instável.

Figura  2:  Um  objeto no
     vale        de        uma
     montanha   está   em
     equilíbrio estável.

Figura  3:   Um   objeto  em
     um plano  horizontal  se
     encontra  em  equilíbrio
     indiferente.

 
  EQUILÍBRIO INSTÁVEL: o sistema
não retorna à posição  inicial  quando
lhe  é submetida  uma  força,  por
menor que seja;
  EQUILÍBRIO    ESTÁVEL:   quando
deslocado  da  posição  de  equilíbrio,
o sistema retorna  à  sua  posição  de
equilíbrio;
  EQUILÍBRIO    INDIFERENTE:    o
objeto  em   estudo   permanece   em
equilíbrio em qualquer posição, mas uma pequena força aplicada no
sistema faz com que o objeto pemaneça com velocidade constante.

 

ESTÁTICA

BINÁRIO DE FORÇAS

Digamos que sobre um sistema sejam aplicadas
duas forças  (por  isso  chamamos  de  binário).
Mesmo  se  as  duas  forças  tiverem  o  mesmo
módulo,  portanto  a resultante for nula, ainda é
possível  que  tenha  um  torque  (ou  momento)
resultante, o que  faz  com  que  o  sistema  seja
gire. Observe esta  situação na Figura 4, em que
duas  forças   atuam   em   um   sistema   sendo
apresentada uma  situação de equilíbrio estável
(Figura 5) e instável (Figura 6).

 

Figura  4:   Um
     binário

 
O   João Teimoso é  um exemplo    de   equilíbrio
estável. Veja na Figura 7. Um  outro exemplo de
binário   pode   ser,   por exemplo,    um    navio
flutuando: nele  há  pelo menos     duas    forças
(empuxo   e   peso);  é necessário  que  o   peso
seja   aplicado  em  um  ponto mais baixo que o
empuxo.

Figura 5: Um binário
     produzindo    um
     equilíbrio estável 

Figura 6: Um  binário
     produzindo     um
     equilíbrio instável 

Figura 7: a) O João Teimoso em pé, em equilíbrio estável;  b)  o  João
     Teimoso é deslocado da posição de equilíbrio; c)  como  o  centro
     de gravidade está próximo à base,  surge  um  binário  de  forças
     fazendo com que  o  sistema  retorne  e  oscile  (d)  em  torno  da
     posição de equilíbrio.

          a)                  b)                         c)                                d)

                                  EXEMPLO:
(UNESP-SP) Num sapinho de  madeira  cujo
centro   de   gravidade   situa-se    no    seu
próprio  corpo,  fixamos   um   arame   com
duas bolas de madeira. Apoiando-se a base
do sapinho num  suporte  de  madeira,  ele
permanece em equilíbrio estável, porque o
centro  de gravidade  do  sistema (sapinho
e fio com bolas) situa-se:
a) no  pescoço  do  passarinho,   por   onde
    passa o fio.
b) na barriga do passarinho     
c) no bico do passarinho     
d) entre os olhos do passarinho     
e) abaixo do ponto de apoio do passarinho, no suporte.

RESPOSTA:
O  sistema  é  um  binário,  como  na  figura  5 ( equilíbrio  estável), 
portanto  o  centro  de  massa  do  sapinho  (ponto  onde  podemos 
considerar  que atua a força peso) deve estar alinhado com o ponto
de apoio.
Por esta razão a resposta é a letra E.
Tente fazer o diagrama no espaço abaixo.
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07. E.

EXERCÍCIO DO LIVRO:

GABARITO:


