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Primeira Lista de Exercícios de Física II 

1. Suponha que dois corredores, 1 e 2, são capazes de correr com velocidades angulares constantes, 
mas diferentes uma da outra, em uma pista circular. As equações de movimento para cada um 
deles são, portanto 

d!1
dt

="1   e  
d!2
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="2 . 

Nestas equações, ω indica a velocidade angular e θ indica a fase do corredor (o ângulo formado 
pela linha que o une ao centro do círculo com a linha que une o ponto de partida/chegada com o 
centro do círculo). Considere que o corredor 2 é mais rápido que o corredor 1 (ω2 > ω1). Suponha 
que um treinador queira formar uma equipe de corrida e peça para que os dois corredores se 
esforcem para se manter sempre à mesma distância um do outro numa corrida (para que os dois 
formem um grupo). O treinador pede aos corredores para que sempre que um deles veja o outro à 
sua frente com uma diferença de fase entre 0 e π em relação a ele (isto é, em algum ponto da pista 
entre ele e o ponto diametralmente oposto à sua posição), o corredor acelere para tentar se 
aproximar do outro. De maneira oposta, o treinador pede aos corredores para que sempre que um 
deles veja o outro atrás dele com uma diferença de fase entre π e 2π em relação a ele (isto é, em 
algum ponto entre o ponto diametralmente oposto à sua posição e ele), ele desacelere para 
permitir que o outro se aproxima dele. Uma maneira de modelar o que os corredores devem fazer 
é introduzir um acoplamento entre suas equações de movimento. Suponha que o acoplamento é 
tal que as novas equações diferenciais para os movimentos dos corredores sejam: 

d!1
dt

="1 + ksen(!2 !!1)   e  
d!2
dt

="2 + ksen(!1 !!2 ) . 

a. Interprete os significado dessas equações, isto é, explique em palavras (com possível uso de 
desenhos) o que elas implicam. Elas correspondem ao que o treinador pede aos corredores? 

b. A diferença de fase entre os dois corredores será definida aqui como φ ≡ θ2 − θ1. Combinando 
as duas equações acima, obtenha a equação diferencial para φ . 

c. Desta equação diferencial, obtenha a condição para que para φ não varie no tempo (dφ/dt = 0). 
Analise essa condição. Existe algum caso em que é impossível para os dois corredores 
satisfazer o pedido do treinador? 

 
2. Considere a interação entre dois átomos que formam uma molécula diatômica. Quando os dois 

átomos estão separados por uma distância da ordem de alguns diâmetros atômicos, eles exercem 
entre si uma força de atração. Por outro lado, quando eles estão suficientemente próximos a força 
entre eles passa a ser repulsiva. Entre essas duas situações existe uma distância de equilíbrio para 
a qual a atração e a repulsão se anulam e os dois átomos constituem uma molécula. Suponha 
agora que os dois átomos sejam ligeiramente deslocados dessa posição de equilíbrio. Quando isso 
acontece, eles começam a oscilar em torno da posição de equilíbrio. O objetivo deste problema é 
verificar se essas oscilações podem ser modeladas como um MHS. Suponha que o centro de 
massa de um dos átomos seja a origem e que o centro de massa do outro átomo esteja a uma 
distância r da origem, como na figura abaixo. Na figura, a força F(r) feita pelo átomo onde está a 
origem sobre o outro átomo está mostrada como positiva (força repulsiva). O desenho foi feito 
assim apenas porque não se pode mostrar as duas direções da força ao mesmo tempo. Note, 
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porém, que F(r) pode ser negativa (força atrativa) e, neste caso, ela estaria apontando em direção 
ao átomo da esquerda.   

 
Considere que a distância de equilíbrio entre os dois átomos é dada por r = R0. Supondo que a 
força de interação entre os átomos depende apenas da distância r, esta força é conservativa e pode 
ser representada em termos de uma energia potencial U(r). Um modelo simples para essa energia 
potencial foi proposto pelo físico inglês John Lennard-Jones (1894-1954) em 1924. O chamado 
potencial de Lennard-Jones é dado por 
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onde U0 é uma constante com unidades de energia. 
a. Faça o gráfico do potencial de Lennard-Jones. 
b. Obtenha a expressão para a força F(r) usando a fórmula F(r) = −dU(r)/dr. Faça o gráfico de 

F(r).  
c. Você acha que a força F(r) é uma força restauradora? Explique sua resposta. 
d. Defina a variável x = r − R0 para descrever o deslocamento dos átomos em relação à posição 

de equilíbrio. Reescreva a expressão para F em termos da variável x/R0 e obtenha a sua forma 
aproximada para o limite em que x/R0 << 1.  

e. As oscilações de uma molécula diatômica em que a interação entre os átomos é modelada 
pelo potencial de Lennard-Jones podem constituir um movimento harmônico simples como o 
de uma massa presa a uma mola? Em que condições? 

f. Caso a sua resposta ao item anterior seja positiva, obtenha a expressão para a constante k da 
lei de Hooke correspondente ao caso das oscilações da molécula diatômica. 

g. Para a molécula de argônio Ar2, as constantes U0 e R0 do potencial de Lennard-Jones são, 
respectivamente: U0 = 1,68 × 10-21 J e R0 = 3,82 × 10-10 m (a propósito, U0 é a chamada 
energia de dissociação da molécula e R0 é o chamado raio molecular). Calcule o valor da 
constante k para a molécula de argônio. Como esse valor se compara com valores de k para 
molas mecânicas macroscópicas? 

h. Procure em uma tabela periódica dos elementos a massa atômica média do argônio (dada em 
unidades de massa atômica, u) e multiplique por 1,66 × 10-27 kg para obter a massa média de 
um átomo de argônio em kg. Considere que quando uma molécula diatômica com dois 
átomos iguais como a molécula de Ar2 oscila, os dois átomos oscilam com amplitudes iguais, 
mas sentidos opostos em relação ao seu centro de massa. Isso implica que o potencial de 
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Lennard-Jones pode ser interpretado neste caso como relativo a um único “átomo” com 
metade da massa de um dos dois átomos oscilando em torno da posição de equilíbrio. Calcule 
o valor da frequência das oscilações da molécula de argônio. 

i. No caso de uma molécula diatômica composta por dois átomos diferentes, com massas m1 e 
m2, respectivamente, o modelo de Lennard-Jones pode ser interpretado como relativo a um 
único “átomo” com massa reduzida m1m2/(m1 + m2) oscilando em torno da posição de 
equilíbrio. Calcule então o valor da frequência de oscilações para a molécula de CO. Dados: 
U0 = 1,6 × 10-18 J e R0 = 1,1 × 10-10 m.  

 
3. Considere um oscilador harmônico bidimensional movendo-se no plano (x, y). O oscilador está 

sujeito a uma força restauradora F(r) proporcional ao deslocamento em relação à posição de 
equilíbrio estável (tomada como a origem): F(r) = −kr. 
a. Supondo que o oscilador tenha massa m, escreva a equação de movimento (vetorial) para o 

oscilador. 
b. Decomponha o movimento do oscilador ao longo dos eixos x e y e escreva as equações de 

movimento para as duas componentes (x e y). 
c. Considere que a fase inicial da oscilação ao longo da direção x é φ0x = 0 e que a fase inicial ao 

longo da direção y é φ0y = δ, ou seja, δ é a defasagem entre as componentes x e y. Elimine t do 
sistema de equações para x(t) e y(t) e obtenha a equação que representa a trajetória do sistema 
no plano x-y. 

d. Determine a forma da trajetória e o sentido de percurso ao longo dela para os seguintes casos: 
i. δ = 0; 

ii. δ = π/2; 
iii. δ = π; 
iv. δ = 3π/2; 
v. δ = π/4. 

Para cada um dos casos acima, entregue junto com sua resposta um gráfico (por exemplo, 
gerado no Excel) mostrando a trajetória correspondente. 
 

4. Um sismógrafo simples consiste de uma massa M pendurada por uma mola presa a um 
referencial rígido na superfície da terra, como mostrado na figura (a) abaixo. Suponha que a 
constante da mola é k e que o ar exerce uma força de resistência sobre a massa M do tipo F = −bv, 
onde v é a velocidade vertical da massa e b é uma constante. A força da mola e a força de 
resistência do ar dependem do deslocamento e da velocidade relativa à superfície da terra, mas a 
aceleração dinâmica importante é a aceleração da terra em relação à sua posição de equilíbrio. 
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a. Denotando o deslocamento de M em relação à terra por y e o deslocamento da superfície da 

terra em relação à sua posição de repouso por η (veja a figura (b) acima), mostre que a 
equação de movimento é 
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b. Obtenha a solução de estado estacionário da equação acima quando tC ωη cos= , onde C 
é uma constante. 

c. Esboce o gráfico da amplitude A do deslocamento y como função de ω. 
d.  Um sismógrafo típico de período longo tem período de aproximadamente 30 s e Q de 

aproximadamente 2. Como resultado de um violento terremoto, a superfície da terra pode 
oscilar com período de aproximadamente 20 min e com amplitude tal que a aceleração 
máxima seja de aproximadamente 10-9 m/s2. Qual deve ser o menor valor perceptível de A 
para que ele seja detectado? 

 

Data de entrega da lista resolvida: 25/04/2011 (até a meia-noite) 

As discussões entre os alunos sobre as questões da lista são benvindas, mas cada aluno deve 
entregar sua resolução independentemente. 


