
Exercícios da 9a aula

1. Uma colisão inelástica.
Um corpo de massa de repouso m0, caminhando inicialmente com uma velocidade
de 0, 6c, efetua uma colisão completamente inelástica com um corpo idêntico, inici-
almente em repouso.
(a) Qual é a velocidade do único corpo resultante?
(b) Qual é a sua massa de (*** repouso??)
Respostas: (a) 0, 333c, (b) 2, 12mo

2. Decaimento do píon
Um píon carregado em repouso no laboratório decai: π → µν, onde µ é o múon
(energia de repouso de 105, 7MeV ) e ν um neutrino (energia de repouso nula). Se a
energia cinética medida do múon é de 4, 1MeV , (a) qual é a energia ν e (b) a energia
de repouso do π?
Resposta: (a) 29, 7MeV ; (b) 139, 5MeV . Supor que o neutrino não tem massa.

3. Desexcitação do12C
Um núcleo de um átomo de carbono inicialmente em repouso no laboratório, passa
de um estado a outro eminitindo um fóton de energia 4, 43MeV . O átomo no seu
estado �nal tem uma massa de repouso de 12, 0000u.
(a) Qual é o momento do átomo de carbono após a desintegração, quando medido
no laboratório?
(b) Qual é a energia cinética em eV do átomo de carbono, depois do decaimento,
quando medida no sistema do laboratório?
Resposta: (a) 4, 43MeV/c; (b) 880eV

4. A água é mais pesada que o gelo (mas não muito)
Encontre o aumento relativo em massa quando o gelo derrete. A energia necessária
é de 3, 35× 105J/kg.
Resposta:3, 7× 10−12

5. Uma fonte de energia enorme
Quasares podem ser os núcleos de galáxias ativas no início de sua formação. Um
quasar típico irradia energia numa taxa 1041W . Com qual taxa a massa de um
quasar deve diminuir para fornecer esta energia? Dê sua resposta em termos da
massa solar por ano.
Resposta:

dE

dt
= 1041W = c2dm

dt
dm

dt
=

1041W

(3× 108)2kg/s = 1024kg/s
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portanto

dm

dt
= 1024kg/s×

(
3, 16× 107s/ano

)
= 3, 16× 1031kg/ano

=
3, 16× 1031M�

2× 1030ano
≈ 18M�/ano

onde M� é a massa solar.

6. Evidência experimental da expressão para energia cinética relativística
(a) Escreva a expressão clássica para a velocidade quadrada de uma partícula, v2,
em função da energia cinética. Escreva também a expressão relativística para a ve-
locidade quadrada de uma partícula, v2, em função da energia cinética. Plote estas
duas funções num grá�co.

(b) Assista o �lme 83 da videoteca e explique em 15 linhas (no máximo), como foi
medida experimentalmente a velocidade dos elétrons para vários valores de sua ener-
gia cinética. [Veja também: W. Bertozzi, Ann. J. Phys. 32 (1964) 551.]
(c) O dados a seguir são do �lme 83. Coloque-os também no grá�co do ítem (a)
acima e compare-os com as curvas teóricas. O que se podeconcluir deste grá�co?

Energia cinética dos elétrons (em MeV) Velocidade quadrada (em 108m/s)
0,5 2,6
1,0 2,8
1,5 2,9
4,5 3,0
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7. Um trabalho de detetive
Um feixe de partículas chamadas káons, com carga negativa, denotadas por K−,
entram num detetor do tipo câmara de bolhas. Os K− colidem com prótons em
repouso dentro da câmara. Diferentes partículas podem ser criadas nessas colisões.
A câmara está sujeita a um campo magnético que curva as trajetórias das partículas,
antes e depois da colisão. Além disto, as partículas perdem energia ao longo de sua
trajetória (por exemplo, elas emitem radiação).
Um físico acredita que a seguinte reação ocorreu:

K− + p → π+ + X ,

onde π denota a partícula chamada de píon e prótons são denotados por p.
Esta reação deixou traços na câmara, que são mostrados na �gura abaixo. A letra
O indica o ponto de colisão, i.e onde o káon colide com o próton em repouso. Estes
traços são as trajetórias das partículas carregadas. Em qualquer lugar da sua traje-
tória, o momento de uma partícula é dado por p = qBR, com q a carga em Coulomb
da partícula, B = 1, 7T , o campo magnético e R o raio de curvatura da trajetória.
No caso da �gura R = 34cm.

(a) Por que os traços na �gura mostram que o káon estava em repouso no momento
da colisão? (Qual é a relação entre o momento do píon e de X?)
(b) Calcular o momento multiplicado por c em MeV para o píon e para X. (1, 6 ×
1, 7× 34× 3× 6, 242 ≈ 1732)
(c) Como a carga tem que ser a mesam antes e depois da reação, X deve ter carga
negativa. Queremos identi�car: qual é a energia em MeV e a massa própria em
MeV/c2 de X?√

1732 + 1402 ≈ 223√
12092 − 1732 ≈ 1197

Usar a tabela ao �nal do próximo exercício para identi�car a partícula X
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8. Outro trabalho de detetive

Um feixe de partículas chamadas kaons com carga negativa, denotadas
por K−, entram num detetor do tipo câmara de bolhas. Os K− colidem
com protons dentro da câmara. A �gura representa os traços de várias
partículas na câmara. En particular, acredita-se que a reação seguinte
ocorreu:

K− + p −→ p′ + π−

onde π denota a partícula chamada de pion e protons são denotados por
p (estado inicial) e p′ (estado �nal).

a) As componentes do momento de cada uma destas partículas são medidas
e apresentadas na tabela abaixo.
- Mostrar em ordem de grandeza como obter uma das energias a partir das
componentes do momento (massas de repouso em MeV na outra tabela).
- Completar a tabela.
- Mostrar que o momento não é conservado.
- Mostrar que a energia não é conservada

px(GeV/c) py(GeV/c) pz(GeV/c) energia (GeV) E
K− 8,26131 -0,15642 0,01320 8,27753
p 0 0 0 0,9383
π− 4,49326 0,73621 -0,51122 4,58391
p′ 0,32496 -0,45360 -0,04282 1.09251

px(K−) + px(p)− px(π−) py(K−) + py(p)− py(π−) pz(K−) + pz(p)− pz(π−) E(K−) + E(p)− E(π−)
−px(p′) =? −py(p′) =? −pz(p′) =? −E(p′) =?
b) Supõe-se então que havia na realidade uma partícula que não foi detec-

tada:
K− + p −→ p′ + π− + X
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Como a carga tem que ser a mesma antes e depois da reação, X deve ter carga
neutra. Queremos a identi�car.
- Qual é a energia de X?
- Qual é o módulo do momento de X (em ordem de grandeza)?
- Qual é a massa de X?
(
√

3.542 − (3.442 + 0.442 + 0.572) ∼ 0.5)
- Usar a tabela abaixo para identi�car X.

Nome massa de repouso (MeV/c2) carga (unidade de e)
Positron, eletron 0,511 ±1
Muon 105,7 ±1
Pion (neutro) 135,0 0
Pion (carregado) 139,6 ±1
Kaon (carregado) 493,6 ±1
Kaon (neutro) 497,6 0
proton 938,3 +1
neutron 939,6 0
lambda 1115,4 0
sigma + 1189,4 1
sigma 0 1192,3 0
sigma - 1320,8 -1
xi 0 1314,3 0
xi - 1320,8 -1
omega - 1675 -1
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