
CINEMÁTICA 4
Mateus Marques e Mariana Loz

AULA 06:



FALAREMOS HOJE SOBRE:

#1 Lançamento Oblíquo

#2 Movimento Circular Uniforme (MCU)



Lançamento Vertical para
Cima

+
MRU

Esse movimento pode ser
considerado como a junção
de dois movimentos ao
mesmo tempo:

LANÇAMENTO OBLÍQUO
#1



LANÇAMENTO OBLÍQUO
#1

Lançamento Vertical
para cima

MRU+



LANÇAMENTO OBLÍQUO
#1

A trajetória é uma PARÁBOLA

ts = td



LANÇAMENTO OBLÍQUO
#1



LANÇAMENTO OBLÍQUO
#1

▪ Tempo de voo (Ttotal): tempo durante o qual o móvel realiza o
movimento até atingir o plano de lançamento. 

▪Ângulo de tiro (θ): ângulo formado entre Vo e o eixo x.
 

▪ Alcance horizontal /Deslocamento horizontal (A): distância entre o
ponto de lançamento (O) e o ponto onde a partícula volta ao plano de

lançamento. 
 

▪ Flecha (Hmáx): altura máxima atingida.
 

▪ Velocidade de lançamento (Vo): velocidade inicial de lançamento.
 

 



#1
EQUAÇÕES (Horizontal)

Vox = Vx



#1
a = g = 10m/s²

EQUAÇÕES (Vertical)
Vy = 0



MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
(MCU)#2



O MCU acontece quando um
corpo se move ao longo de uma
trajetória dita circular mantendo
sempre uma distância fixa em

relação a um determinado
ponto, sendo este o centro do

movimento.

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
#2 COMO ACONTECE?



MOVIMENTO CIRCULAR NO
COTIDIANO#2



POSIÇÃO ANGULAR 

É a medida do ângulo central em radianos que é definida pela
razão entre a medida algébrica do arco orientado que
corresponde a esse ângulo, e a medida do raio da circunferência.

 

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
#2 GRANDEZAS ANGULARES



VELOCIDADE ANGULAR MÉDIA 

De forma semelhante ao cálculo da velocidade escalar média
(Vm=deslocamento/tempo), podemos definir a velocidade angular
média como o quociente entre o deslocamento angular e o tempo
gasto para realizar o movimento.

 

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
#2 GRANDEZAS ANGULARES



ACELERAÇÃO ANGULAR MÉDIA 

De forma semelhante ao cálculo da aceleração escalar média
(Am=variação de velocidade/tempo), podemos definir a aceleração
angular média como o quociente entre a variação da velocidade
angular e o tempo gasto para realizar o movimento.

 

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
#2 GRANDEZAS ANGULARES



COMPONENTES DA ACELERAÇÃO ANGULAR NO MCU

Em um movimento circular uniforme um corpo está sujeito à uma
aceleração que possui duas componentes: a aceleração tangencial
e a aceleração centrípeta.

 

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
#2 GRANDEZAS ANGULARES



COMPONENTES DA ACELERAÇÃO ANGULAR NO MCU

Um corpo em movimento circular está necessariamente sujeito à
ação da aceleração centrípeta. Essa aceleração aponta para o
centro e o valor é dado pela equação abaixo.

 

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
#2 GRANDEZAS ANGULARES

OBS: A aceleração escalar correspondente ao módulo da
aceleração tangencial é nula!!



PERÍODO (T):  é o intervalo de tempo necessário para que o móvel
efetue uma volta completa na circunferência.

 

FREQUÊNCIA (f):  é o número de voltas que o móvel realiza por
unidade de tempo.

 

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
#2 PERÍODO E FREQUÊNCIA



RELAÇÃO ENTE VELOCIDADE, PERÍODO E
FREQUÊNCIA NO MCU

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
#2



TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO
CIRCULAR UNIFORME#2 MOVIMENTOS CONCÊNTRICOS

Polias com acoplamento por correia e engrenagens



TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO
CIRCULAR UNIFORME#2 MOVIMENTOS CONCÊNTRICOS

Polias com acoplamento com o mesmo eixo



Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque,
arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre, então, uma
trajetória parabólica, conforme representado na figura, em 4 segundos.

APLICAÇÃO 1



Desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas,
podemos concluir que os módulos da velocidade V, de lançamento, e da
velocidade VH, na altura máxima, são, em metros por segundos, iguais a,
respectivamente,
Dados: senβ = 0,8; cosβ = 0,6.

APLICAÇÃO 1

a)  15 e 25
b) 15 e 50
c) 25 e 15
d) 25 e 25
e) 25 e 50



APLICAÇÃO 1
a)  15 e 25

b) 15 e 50

c) 25 e 15

d) 25 e 25

e) 25 e 50



Uma roda d’água efetua 8 voltas em 25 segundos. Sabendo que o raio da
roda d’água é de 0,5 m e utilizando π = 3, determine a velocidade linear da
roda em m/s.

APLICAÇÃO 2

a)  0,96
b) 0,85
c) 0,20
d) 0,50
e) 0,55
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MUITO OBRIGADA
PELA ATENÇÃO!

 
#fiqueemcasa


