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1 Introdução e Contextualização

Trata-se de um estudo teórico-prático sobre a física do movimento de veículos movidos

exclusivamente a vento, inclusive sob o ponto de vista de seus mecanismos gerais de fun-

cionamento. Nesse âmbito, e notadamente para veículos terrestres, é pertinente o seguinte

fato/problema: “Como é possível que um carro movido exclusivamente a vento, na direção

do vento, consiga fazê-lo mais rápido que o vento?”.

Dentre outras ocasiões, isso foi alcançado em 2021 pelo veículo movido a vento Blackbird

[1] e também por outro veículo em escala reduzida cujo projeto está disponível de forma

gratuita na web [2, 3]. A despeito de discussões e repercussões recentes a esse respeito [4],

vale ressaltar que o problema já foi analisado em várias publicações que remontam ao ano

1969 [5]. Há também versões não-aerodinâmicas do problema down-wind faster than the

wind [6]. Exemplos delas são os problemas along the paper faster than the paper [7, 8] e

under the ruler faster than the ruler [9, 10, 11], que inclusive possui uma versão equivalente

com engrenagens [12]. O objetivo de estudar primeiramente as versões não aerodinâmicas

do problema é que elas são relativamente mais simples de ser entendidas e explicadas, além

de serem mais fáceis de ser elaboradas. Esse é o propósito do trabalho relatado neste resumo.

2 Fundamentação Teórica e Aspectos Práticos

Entre as versões reportadas foi estudado a versão under the ruler faster than the ruler

[9, 10, 11]. Essencialmente, essa versão trata de um conjunto de rodas conectadas, em que

uma roda de maior tamanho é ligada diretamente aos eixos das rodas menores, as quais
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estão posicionadas em contato com o solo, enquanto a roda maior possui contato com a

régua. As referidas montagens desenvolvidas são exibidas nas Figuras 1 e 2.

Figura 1: Montagem inicial e montagem melhorada.

Figura 2: Movimento ilustrado do veículo.

O fato de o carrinho mover-se mais rapidamente da régua que o impulsiona pode ser

explicado por um mecanismo de alavanca, devido a um efeito chamado de vantagem me-

cânica. O resultado desse efeito é que se obtém um aumento na intensidade da força, e,

consequentemente, um aumento na velocidade. Antes de sua explicação, porém, é necessá-

rio que sejam explicados os tipos de alavancas e suas especificidades.

Essencialmente, uma alavanca consiste em três elementos:

• Ponto de Apoio;

• Força Potente;

• Força Resistente.

Esses elementos são pontos relativos, onde as forças são aplicadas, e relativos ao ponto

de apoio. O que define esses tipos de alavancas é a posição desses elementos. Os tipos de

alavanca são:
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• Alavanca Interfixa;

• Alavanca Inter-resistente;

• Alavanca Interpotente.

Sendo assim, o primeiro tipo de alavanca conhecida é a interfixa. Nesse caso, o ponto de

apoio está entre a força resistente e a força potente. Um exemplo de objeto que possui esse

tipo de alavanca é a tesoura. Nesse objeto, o ponto de apoio está entre a lâmina e o apoio

das mãos. Entre as lâminas existe a força resistente e no apoio das mãos é aplicada a força

potente. Este tipo de alavanca geralmente produz uma força relativamente grande.

O segundo tipo de alavanca é conhecido como inter-resistente. Nesse caso, o ponto onde

a resistente existe está entre os pontos da força potente e de apoio. Um exemplo de alavanca

inter-resistente seria um carrinho de mão. No carrinho, a força potente é aplicada no apoio

das mãos para levantar a carga, a força resistente é o peso da carga na caçamba e o ponto

de apoio é a roda. Esse tipo de alavanca possui pequena amplitude de movimento, mas gera

muita potência.

O terceiro tipo de alavanca, e o mais relevante para o estudo do veículo, é a alavanca

interpotente. Nesse caso, o ponto onde a força potente é aplicada está entre os pontos de

apoio e de força resistente. Um exemplo dessa alavanca é a vassoura. Nesse objeto, a força

resistente é apresenta-se no atrito com o chão, o ponto de apoio é a mão que segura a parte

de cima do cabo da vassoura e a força potente é a outra mão, que a empurra. Esse sistema

de alavanca produz grandes velocidades e possui grande amplitude de movimento. Isso im-

plica um efeito de vantagem mecânica, que é justamente o princípio de funcionamento dos

veículos ilustrados nas Figuras 1 e 2.

O efeito de vantagem mecânica gera um aumento da intensidade na força e, consequen-

temente, de velocidade. Um exemplo da vantagem mecânica ocorre justamente no exemplo

citado anteriormente, da vassoura. Portanto, enquanto o chão é varrido, no cabo da vas-

soura, onde é aplicada a força potente, há uma velocidade vp . Já na parte que tem contato

com o chão, onde ficam as cerdas da vassoura, há uma velocidade vr . A mesma vassoura

possui diferentes velocidades em diferentes pontos ao longo de seu cabo, tendo em vista

que a parte das cerdas precisa percorrer uma distância maior comparado ao ponto de apli-

cação da força potente. Assim sendo, vp < vr .

Além do exemplo da vassoura, é possível observar o efeito de vantagem mecânica no veí-

culo exibido na Figura 2. O sistema veículo-régua funciona como uma alavanca. A régua é

responsável pela força potente, os eixos são o ponto de apoio e nas rodas menores são apli-

cadas as forças resistentes. Enquanto a régua se move por um trecho relativamente pequeno,

o veículo percorre um trecho bem maior que o da régua [4, 9]. Outro ponto relevante é que

as rodas giram em um sentido contrário ao que inicialmente se espera. Espera-se que a roda

maior gire no sentido horário, pois o movimento da régua propiciaria isso. No entanto, ela
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gira no sentido anti-horário. Isso ocorre porque a régua, na verdade, movimenta todo o veí-

culo para frente, não apenas a roda maior. Desse modo, as rodas menores giram no sentido

horário. Sendo assim, a roda maior precisa girar no sentido anti-horário. Seja como for, o

efeito da vantagem mecânica é o responsável pelo carrinho se mover mais rapidamente do

que o deslocamento da régua que o impulsiona.

3 Considerações Finais

Em suma, esse trabalho tratou de um estudo teórico-prático sobre veículos terrestres

movidos exclusivamente a vento, com a intenção de entender a problemática de como um

veículo movido a vento pode locomover-se mais rápido do que o próprio vento. Para en-

tender melhor essa questão, primeiramente foram estudadas versões não aerodinâmicas. O

intuito de estudar essas versões é que elas são mais simples de serem entendidas e elabora-

das. Mais especificamente, foi estudada a versão conhecida como under the ruler faster than

the ruler [9, 10, 11], em que o carrinho move-se mais rapidamente do que o deslocamento

da régua que o impulsiona.

Para compreender essa versão do problema, foi necessário conhecer os tipos de alavan-

cas, especialmente a interpotente, e também o efeito de vantagem mecânica. Esses concei-

tos é que permitem explicar grandes velocidade e grandes amplitudes de movimento ob-

servadas no caso do problema under the ruler faster than the ruler. Dado que os estudos

referentes ao trabalho iniciaram-se em março de 2022, ainda não houve tempo hábil para o

desenvolvimento de estudos quantitativos a respeito do tema, os quais pretendemos realizar

nas próximas etapas do projeto de pesquisa.
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