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RESUMO 

 

O presente projeto de PIBIC tem o como objetivo estudar o movimento 
relativístico sob a ação de resistência do ar de um oscilador harmônico. Inicialmente, 
estudamos os casos clássicos com resistência proporcional a velocidade, para poder 
ver a diferença do movimento pro outro quando e mudado a ordem de velocidade. 
Mas o movimento relativístico tem que usar técnicas de aproximação para poder 
encontrar resultados Sendo a massa dependente da velocidade, m(v), então a 
solução deste problema geral só vai ser possível de forma aproximada. Uma solução 
numérica pode ser feita e comparada com a aproximada, analisando, assim, a 
veracidade da aproximação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O movimento é um dos fenômenos mais fundamentais na natureza, cuja 
classificação é extremamente ampla, abrangendo todos os limites: do mundo 
microscópico, macroscópico e planetário. A idéia de movimento é bastante relativa, 
pois depende de um referencial. Quando dizemos que certo objeto está se movendo 
é porque sua posição varia com relação a um ponto fixo. 

Quando analisamos um movimento cuja posição varia apenas nas 
proximidades de uma região tomada como ponto inicial (referencial), estamos 
tratando de uma oscilação. Um pêndulo, um corpo preso a uma mola, a corda de um 
violão, são exemplos simples de oscilações no nosso cotidiano. 

Se um movimento, além de periódico, apresentar sentido de movimento 
regularmente invertido, ele se enquadra no modelo geral das Oscilações e será 
denominado movimento oscilatório ou vibratório. O mais simples deles e, portanto 
básico é estudado mediante uma função periódica harmônica (em seno ou cosseno) 
e, a partir dele pode-se estudar todos os demais movimentos oscilatórios. Esse 
movimento fundamental é o movimento harmônico simples (m.h.s.). 

CONTEXTO HISTORICO 

- Criador do Movimento Harmônico: No final do século XVI o físico e 
astrônomo italiano Galileu Galilei, supostamente observando o lustre da catedral de 
Pisa, concluiu que o período do pêndulo parece independer da intensidade. 
Percebeu assim que o pêndulo poderia ser um instrumento importante para medir o 
tempo. 

- Desenvolvedores do Movimento Harmônico: Mas foi um jovem astrônomo e 
matemático holandês, Christian Huygens, quem projetou o primeiro relógio de 
pêndulo em 1656. Huygens percebeu melhor que Galileu que o pêndulo, quando 
atravessam um arco circular, completa as oscilações de menor intensidade mais 
depressa do que as de intensidade maiores. Concluiu assim que qualquer variação 
na intensidade do movimento do pêndulo faria um relógio adiantar ou atrasar. Mas 
manter uma intensidade constante de oscilação para oscilação seria impossível, por 
causa do atrito. Huygens então projetou uma suspensão que permite à ponta do 
pêndulo movimentar-se formando um arco ciclóide. Pode-se provar que assim a 
oscilação passa a se completar sempre no mesmo período de tempo, de forma 
independente da intensidade. 

Tendo conhecimento dos outros conceitos e fórmulas dentro da ondulatória, 
para calcular o Movimento Harmônico Simples (M.H.S.), devem-se levar em conta a 
fórmula proveniente da mecânica: a da 2º Lei de Newton (F = m.a). 

- Utilização do Movimento Harmônico: 



A medição do tempo surgiu a partir da comparação com sistemas periódicos, 
tendo surgido a nossa noção de tempo que temos hoje, e tantas técnicas e 
invenções para medir esse tempo. A periodicidade dos astros fora usada como um 
dos nossos primeiros calendários, dando origem ao nosso sistema de tempo. A 
ondulatória pode ser usada para compreender e ser aplicada nas transmissões via 
satélite, nos Raios X, nos Lasers, no amortecedor de um carro, na construção civil, 
na televisão e no rádio, no celular, no computador, no estudo de terremotos e em 
muitos outros setores e campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. REVISÂO BIBLIOGRÀFICA 

Diversos exemplos têm sido estudados no curso introdutório de Física [1] 
onde temos desprezado a resistência do ar.  Como primeiro exemplo que foi 
estudado pelo estudante, temos o problema do movimento dos projéteis no vácuo, 
onde os cálculos do tempo de vôo (To), alcance (Ro) e altura máxima (Ho) são os 
principais objetivos. A condição inicial do problema consiste na velocidade inicial Vo 
que faz um ângulo  com a horizontal. No vácuo, o movimento na vertical (eixo y) 
tem uma aceleração ay=-g=-9,8m/s2 e na horizontal (eixo x) tem velocidade 
constante (ou ax=0). Usando as respectivas equações horárias do movimento nos 
eixos x [i.e., x(t)=Vocos()t] e y [i.e., y(t)=Vosin()t-gt2/2], mostra-se, facilmente, que 

To=2Vosin()/g; Ro=Vo
2sins(2)/g e To=Vo

2sin2()/2g. 

 Por outro lado, o movimento dos projéteis (caneta, bola, bala de fuzil ou 
canhão, etc) não ocorre da forma como idealizada acima no vácuo, ou seja, o 
alcance real (R) difere do valor Ro, a altura máxima (H) difere do valor Ho,  e assim 
por diante. O principal fator que interfere nos valores de R, H e T é certamente à 
força da resistência do ar (Fa), que se opõe ao movimento dos projéteis. Para 
velocidades da ordem de alguns m/s, até suficiente inferior à velocidade do som, 
Isaac Newton percebeu que Fa é proporcional ao quadrado da velocidade. 

 

 

Desta maneira, temos a seguinte expressão para Fa: 

 

  

 

onde Ca é o coeficiente de arraste, alguns valores estão listados abaixo [2], 
ar=1.22kg/m3 é a densidade do ar, A corresponde a área frontal e V o módulo da 
velocidade do projétil. 

 



Alguns coeficientes de arraste (Ca) 

 

 Veremos que muitas vezes esse tipo de resistência é fundamental para 
ocorrência de situações específicas como a queda de um pára-quedista, o 
surgimento da força de sustentação de aviões ou a minimização dos efeitos 
catastróficos da entrada de meteoros em nossa atmosfera. 

Na natação, os atletas usam tocas e raspam os pelos do corpo para 

diminuir a força de resistência com a água da piscina. 

 

 Um pára-quedista ao saltar de um avião (velocidade inicial nula), devido à 
força peso (atração gravitacional entre Terra-homem) ele desce, tendo a sua 
velocidade na vertical incrementada rapidamente. Durante a queda, devido ao 
movimento relativo do pára-quedista em relação ao ar, surge a força de resistência 
em sentido contrário ao peso do pára-quedista. Como essa velocidade ainda é muito 
grande para que o pára-quedista chegue ao solo com segurança, deve-se diminuir 
sua intensidade, aplicando uma desaceleração.  A forma mais simples de realizar 
esse procedimento é aumentando a área de contato com o ar, através da abertura 
de um pára-quedas. Com isso a força de resistência do ar tornasse maior que o 
peso do pára-quedista, fazendo com que a resultante das forças sobre ele tenha 
sentido para cima. A partir daí a velocidade tende a diminuir, e em aproximadamente 
cinco segundos após a abertura do pára-quedas, a intensidade da força resistente 
do ar é igualada novamente ao peso do pára-quedista.  Nessa situação a resultante 
das forças sobre o pára-quedista torna-se novamente nula, porém  a velocidade 
terminal do pára-quedista cai de 50m/s (180km/h) para 5 m/s (18km/h), permitindo 
uma queda segura. Na figura abaixo temos o comportamento da velocidade do salto 
de um pára-quedista como uma função do tempo. 

 



 

 

 Em 1719, Johann Bernoulli obteve uma solução aproximada do problema [3], 
válida para trajetórias achatadas (<20o), cuja expressão é dada por 

 

 

Sendo 

 

 

 

onde z=2kx/m, m é a massa do projétil e k=CaarA/2. Note que para z=0, meio sem 
resistência, F(0)=1 e reduzimos ao limite ideal (vácuo). Uma expressão exata, mas 
escrita na forma de integral, tem sido obtida por Ferreira [4] para qualquer ângulo , 
onde a solução aproximada de Bernoulli foi obtida no limite de pequenos ângulos. 

 Um problema clássico estudado na disciplina de física geral 2 no segundo 
período do curso de física é o movimento de um corpo preso a uma mola, de tal 
maneira que esta exerce uma força dada pela lei de Hooke que é proporcional (para 
pequena deformação) a deformação da mola. Sendo o corpo colocado numa mesa 
horizontal, sem atrito e na ausência da resistência do ar, ao darmos uma pequena 
deformação da mola de uma distância x=A (amplitude) e soltarmos percebemos que 
o corpo executa um movimento sobre a mesa de vai e vem (oscilatório) com uma 
frequência igual a w=(k/m)1/2, onde k é a constante da mola (depende das 
propriedades de que é feita a mola). O efeito da resistência do ar sobre este 
movimento faz com que no decorrer do tempo à coordenada x(t) decresça, e para 
certo intervalo de tempo cessa de vez o movimento. Este problema tem sido 
estudado, no caso em que a resistência do ar é proporcional à velocidade, no curso 
de física geral 2 do curso da graduação de física. Desejando analisar agora o caso 
em que o corpo ligado a mola faça um movimento cuja velocidade seja da ordem da 

y(x)=tan ()x-gx2F(z)/(2Vo
2cos2()) 

F(z)=2(ez-1-z)/z2 



velocidade da luz, temos da teoria da relatividade especial que a massa da partícula 
varia com a velocidade e desta maneira, na ausência de resistência do ar, uma 
solução aproximada [6] e exata [7] foram obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 Nesse projeto usaremos métodos de resolução de equação diferencial, onde 
no parte clássica trabalharemos com equações homogenias de segunda ordem com 
coeficientes constantes onde serão possíveis solução analíticas para os diversos 
casos de resistência e depois com um programa gráfico será reproduzido os 
movimentos clássicos num mesmo gráfico. 

 Na parte relativística usaremos técnicas de resoluções de equações 
diferencias e também usaremos técnicas de expansão de funções, sendo que para o 
caso relativístico ideal teremos uma solução analítica e para o caso de resistência do 
ar vamos buscar soluções aproximadas utilizando métodos perturbatórios e métodos 
de resoluções numéricas para calcular a equação do movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 .RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para poder estudar os osciladores relativísticos foi de suma importante 
analisar o sistema clássico; as aplicações de osciladores harmônicos clássicos são 
muitas em nosso dia como nas construções de prédios e na indústria 
automobilística. Para analisar o comportamento clássico de tais sistemas oscilantes, 
adotamos um sistema físico simples chamado sistema massa-mola, onde através 
desse sistema conseguimos generalizar para situações reais como amortecedores 
de um carro, construções de relógios, ferramentas e muitas outras.  

• Foram analisadas duas situações diferentes no sistema massa-mola, na 
primeira situação o sistema massa-mola foi submetido ao um meio ideal, onde 
não existem forças resistivas, onde nesse caso ele possui um movimento 
periódico e oscilante descrito pela seguinte equação:	 Acos +	 ), 

	 	 	 	  
•    A próxima situação e quando existe uma força resistiva, considerei que a 

força resistiva e linear a velocidade. Nessa situação obtive três casos 
diferentes. Na primeira situação considerei que a força resistiva da natureza 
era maior que a força restauradora da mola nesse tipo de movimento não há 
movimento periódico e partícula tende a parar na sua posição de equilíbrio 
sem oscilar, esse movimento e descrito pela equação abaixo. (Super 
amortecimento)  

℮ ℮ ,	 ,	

,	 	 =  

 

 

•   Nesse caso a força que a mola faz e muito, mas importante e muita, mas 
intensa que a força de dissipação do sistema. Assim fazendo que o sistema 
oscile, mas com o passar do tempo sua amplitude vai diminuindo graças a 
forca de dissipação, ate entra na sua posição de equilíbrio esse movimento e 

descrito pela equação(Sub Amortecimento) .  ℮ cos ′ +	 ),

²,	  

• Esse movimento ocorre quando a força da natureza que esta agindo no 
sistema e igual a forca da mola. E um amortecimento onde não há oscilações 
e chega no seu estado de equilíbrio muito rápido, comparador  ao movimento 
super amortecido que demorar um logo tempo até entrar em equilíbrio. 
Graças à velocidade que esse movimento ele possui muitas aplicações 
praticas. Ele é o princípio da construção de ponteiros de instrumentos 
analógicos como amperímetro, voltímetros etc., a equação que descreve esse 
movimento e a seguinte(super critico).  ℮ ℮ , =  , 

=  



 esse grafico 
mostra o comportamento mostra o comportamentos de cada um dos casos 
dos osciladores harmonicos(vicoelastico). 

   Depois de estudar o movimento oscilatório harmônico clássico e suas aplicações, chegou o 

momento de mostrar meus resultados obtidos do oscilador harmônico relativístico sob ação da 

resistência do ar. Para analisarmos o movimento relativístico utilizaremos um sistema físico chamado 

massa‐mola, onde pode representar uma molecular oscilando com velocidade próxima da luz 

(v>0,6c), e com pequenas amplitudes, e sob a forca de resistência do ar que depende dos parâmetros 

físicos da molécula sendo ainda essa forca de resistencia proporcional a velocidade. 

Primeiramente utilizaremos a segunda lei de newton, levando em conta que a velocidade de 

oscilação da molecular esta alta(v>0.6c) como consequência da alta velocidade a massa passa a ser 

uma função da velocidade(M(v)); e que essa molecular oscilar em pequenas amplitudes podendo 

assim utilizar a lei de hooke F= ‐kx ; e tendo em vista que a resistência do ar é uma força resistiva 

proporcional a velocidade F= ‐	 v.	Gerando	a	seguinte	equação	:	

																															 1 	

														Resolvendo	essa	equação	ordinária	obteremos	uma	incógnita		

 ,  onde utilizaremos diversas técnicas pra podermos chegar na equação t(X) 

                          (2) 



                   Primeiramente vamos achar o oscilador relativístico de ordem zero( 0 	a	partir	da	
equação	 2 	obtendo	assim	a	a	equação	 3 ;	uma	das	técnicas	usadas	para	encontrar	a	equação	
3 	através	da	equação	 2 	foi	a	tecninca	de	expansão	binomial. 

																															 3 	

Tendo	em	vista	a	equação	 3 	utilizaremos	técnica	de	resolução	de	equação	do	2	grau	para	
podermos	encontrar	a	função	de	ordem	zero	  

4 	

																									Ordem primeira relativística ,tendo encontrado     vamos encontrar um novo 

valor de a que esta sendo mostrado na equação (4) e chamaremos ele de b , para isso vamos utilizar 

a equação (3) mas acrescentando uma forca resistiva de ordem zero gerando uma equação (5)	

	 (5) 

                Fazendo uma analogia da equação (5) com a equação 

(3)	 	 	 	 	que	o	chamaremos	de	  

(6) 

7  

Agora fazendo uma analogia com a equação (4), mas agora utilizando b(X) obtivemos a velocidade na 

ordem primaria, e com isso e só integrar	

(8) 

 

 

  

 



CONCLUSÃO 

Esse projeto mostra as técnicas de resolução e as aplicações de cada 
movimento oscilatório harmônico, tanto clássico como relativístico pode ajudar 
futuros alunos de físicas de graduação ao tentarem resolverem as equações 
clássicas. 

Conseguir resultados aproximados satisfatórios relativistico onde poderão ser 
usados em problemas físicos reais onde não vai ser necessário considerar um meio 
ideal para efeito de conta. 
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7. Cronograma de Atividades 

 

 

Nº Descrição Ago

2012 

Set Out Nov Dez Jan

2013

Fev Mar Abr Mai Jun Jul

              

1 Levantamento bibliográfico X            

4 Estudar tópicos de física 
computacional a fim de 
adquirir habilidade na 
elaboração de programas de 
cálculos de integrais, raízes 
de equações, etc. 

X X X X x        

5 Calcular o vetor posição em 
função da coordenada x 
para o problema proposto 

     X X X     

6 Estudar o trabalho da Ref. 7 
e aplicar uma resistência do 
ar linear 

     x X x X X   

7 - 

- Elaboração do Resumo e 
Relatório Final (atividade 
obrigatória) 

          X  

8 - 

- Preparação da 
Apresentação Final para o 
Congresso (atividade 
obrigatória) 

           X 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


