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Por que os gatos sobrevivem a grandes quedas?
Gatos são animais incríveis, dóceis e exímios caçadores. Um fato

curioso está relacionado à incrível capacidade de conseguirem virar
sua estrutura dorsal em plena queda e cair de pé, necessitando de
apenas 30 cm para isso. Você deve estar se perguntando agora como
eles conseguem fazer esse tipo de movimento. Isso ocorre devido à
existência de estruturas muito sensíveis na rreeggiiããoo aauurriiccuullaarr dos gatos
chamadas de rreecceeppttoorreess vveessttiibbuullaarreess, responsáveis pelo seu equilíbrio.
Quando os gatos entram em posições desconfortáveis, há um aumento
de pressão na região auricular que funciona como uma espécie de
alarme mandando um estimulo para o sistema nervoso central, que por
sua vez, envia vários sinais elétricos para o aparelho locomotor do
felino, fazendo com que o gato vire, respectivamente, sua cabeça e seu
dorso retornando assim a sua posição de equilíbrio.

O risco de lesão em quedas do segundo ao
sexto andar, para os gatos, chega a ser maior do que
em alturas elevadas, pois eles não atingem sua
velocidade terminal. No entanto, em quedas
superiores, o gato atinge tal velocidade relaxando sua
musculatura e instintivamente alinhando suas patas na
horizontal. Essa posição faz com que a força de
arrasto aumente e desacelere o gato.

Essa força depende de dois fatores: a área
ocupada e a rapidez do corpo. Quanto maior sua
rapidez maior será também o número de moléculas de
ar que entram em contato com o corpo, porquanto a
força resultante diminuirá até chegar a zero.

Quando a velocidade de queda aumenta, a
força de resistência do ar também aumenta se opondo
a força gravitacional. Chega um dado instante de
tempo em que essas forças se igualam, logo a força
resultante será zero e não haverá mais aceleração no
objeto, alcançando a sua vveelloocciiddaaddee tteerrmmiinnaall. Se no
momento da queda o objeto ocupa uma área maior,
sua velocidade terminal acaba sendo menor, pois
quanto maior a área de contato com o ar, mais
rápido as forças de arrasto e peso se igualam, fazendo
o impacto com o solo ser menor.

Magno Leal

Matheus Gonçalves

Matheus Louzada

Pedro Fassarella

Autores:

Entenda um pouco sobre queda dos corpos.



No dia 11 de setembro de 2001, às 08:45h
em Nova York, a Torre Norte do World
Trade Center fora atingida por um avião,
18 minutos depois o mesmo acontecera
com a Torre Sul. Em ambas ocorreu um
incêndio e aproximadamente às 10:00h da

manhã a Torre Sul
entrou em colapso...
quatro minutos depois
o mesmo aconteceu
com a Torre Norte.
Porém, o mais curioso
foi a maneira na qual
essas torres desabaram,
pois ambas caíram em
queda livre. Isso foi
definido pela FFEENNAA
(Na época do ataque)
como “efeito
panqueca”. As Torres
não caíram para o
lado, pois edifícios
com mais de 60 metros de largura
precisam se inclinar cerca de 30 metros
para mover seu centro de gravidade. Cada

avião, que atingiu as torres, liberou mais
de 35 mil litros de combustível aeronáutico
causando um incêndio e a partir disso
foram desenvolvidas duas grandes hipóteses
quanto a essa tragédia: que a colisão e

a liberação de combustível...

(1) provocaram um
incêndio que passou
dos 800 °C e como o
impacto do avião
removeu o isolamento
térmico dos pilares do
edifício, a estrutura
metálica amoleceu e
envergou sob a massa
dos pilares superiores.
Quando alguns desses
pilares colapsaram,
parte do andar de
cima cedeu e esmagou
os inferiores.

(2) fizeram expandir as vigas de sustentação
de um ou mais andares e como elas
estavam amarradas puxaram os pilares.

O COLAPSO EM QUEDA LIVRE DA ESTRUTURA DAS TORRES GÊMEAS

QUEDA DOS CORPOS

POR QUE A LUA NÃO CAI NA TERRA?

Há 300 anos a.C, Aristóteles disse que se dois objetos fossem
abandonados de uma mesma altura o mais massivo chegaria ao solo
mais rápido. Como nada foi provado cientificamente, essa hipótese foi
levada como verdadeira por muito tempo. No Século XVII, Galileu
Galilei rebateu a hipótese de Aristóteles com um famoso e lendário
experimento em Pisa na Itália. O experimento consistiu em abandonar do
alto da Torre de Pisa, várias vezes, dois objetos de massa diferente.
Observando as quedas, foi verificado que ao final do movimento os dois
chegavam juntos ao chão independente de suas massas.

Quando um canhão lança uma bala, esta descreve uma trajetória parabólica no ar e
consequentemente cai. O que aconteceria, porém, se um canhão muito potente estivesse

fora da atmosfera terrestre e lançasse um tiro? Dependendo
da velocidade inicial da bala, ela poderia cair na Terra ou
continuar orbitando-a. A Terra sempre atrairá a bala para seu
centro, de acordo com a lei de atração gravitacional de
Newton, porém, por causa da vveelloocciiddaaddee ttaannggeenncciiaall da bala,
que precisa ser acima de um limite estabelecido, a trajetória
passa a ser uma circunferência, fazendo com que ela se mova
para o lado. Em outras palavras podemos dizer que a Lua
está sempre caindo na Terra, porém devido a curvatura
terrestre e de sua velocidade tangencial, a trajetória deixa de
ser parabólica e passa a ser circular.


