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Questão: Considere um pêndulo de comprimento l, massa m na superfície da Terra. O fio do pêndulo é inextensível. A massa do pêndulo é abandonada depois de ser deslocada de um ângulo  ( < 5) da sua posição de equilíbrio.
(a)	(10%) Faça um esquema das forças de interação existentes no pêndulo, desprezando a resistência do ar e o atrito no suporte que segura o pêndulo.
(b)	(15%) Escreva a equação completa para a aceleração do pêndulo do ponto de vista de um observador na superfície da Terra, não desprezando a rotação da Terra em torno do seu eixo Norte-Sul. Justifique seu procedimento.
(c)	(25%) Fazendo a aproximação de movimento plano, ou seja, desprezando o movimento do pêndulo na direção vertical, e desprezando também o termo de aceleração centrífuga, determine as equações do movimento no plano, explicitando todas as aproximações feitas para chegar nas suas equações. Comente porque você pode desprezar a aceleração centrífuga e ainda ter um resultado próximo do real.
(d)	(30%) Resolva o sistema de equações para o movimento plano, ou seja, determine file_0.unknown
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 para um observador na superfície da Terra.
(e)	(10%) Faça um esboço da trajetória do pêndulo se ele estiver na cidade de São Paulo, sabendo que a latitude da cidade é 2333'S (S de hemisfério Sul).
(f)	(10%) Determine o período no movimento do pêndulo de Foucault em São Paulo (um pêndulo de comprimento l = 67 m e de  massa  m = 30 kg), e o quanto ele se desloca de um plano vertical, em termos de ângulo.

Observação : Este trabalho deve ser o seu entendimento das soluções encontradas nos textos! O Marion e o Nussenzveig são boas referências para seu trabalho.


