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MOVIMENTO CIRCULAR 
UNIFORME (MCU)



Os efeitos do movimento circular
apresentam interesses tanto do ponto
de vista lúdico, na concepção de
brinquedos dos parques de diversões,
quanto do ponto de vista tecnológico e
científico.

INTRODUÇÃO AO MCU



MOVIMENTO CIRCULAR NO COTIDIANO



COMO ACONTECE O MOVIMENTO CIRCULAR?

Um corpo se move ao longo de uma
trajetória dita circular mas mantém uma
distância sempre fixa em relação a um
determinado ponto, sendo este o
centro do movimento.



GRANDEZAS ANGULARES
Posição Angular
Velocidade Angular Média
Aceleração Angular Média

GRANDEZA LINEAR = GRANDEZA ANGULAR * RAIO
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POSIÇÃO ANGULAR

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

Vale lembrar que a medida
da posição angular é dada
em radianos.



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.



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
O movimento é dito uniforme pois percorre espaços escalares iguais
para intervalos de tempos iguais;
No MCU o intervalo de tempo será o mesmo para cada volta
completada;
O MCU é dito periódico pois, a cada volta completada, o movimento
se repete com as mesmas características.



COMPONENTES DA ACELERAÇÃO NO MCU
+



COMPONENTES DA ACELERAÇÃO NO MCU
+



COMPONENTES DA ACELERAÇÃO NO MCU
+



PROPRIEDADES DO MOVIMENTO CIRCULAR 
UNIFORME

Velocidade escalar possui módulo constante e diferente de zero;
A aceleração escalar, correspondente ao módulo da aceleração
tangencial, é nula.



PERÍODO E FREQUÊNCIA

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.



RELAÇÃO ENTRE AS VELOCIDADES, O PERÍODO E 
A FREQUÊNCIA NO MCU



TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
Movimentos concêntricos

- Polias com acoplamento por correia e engrenagens:
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TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
Movimentos concêntricos

- Polias com acoplamento com mesmo eixo:



EXERCÍCIO
1. As polias indicadas na figura têm raio Ra = 60 cm e Rb = 10

cm. Sabendo-se que fA = 20 rpm, determine o número de
rotações da polia B.



EXERCÍCIO
2. As polias indicadas na figura giram coaxialmente.
Sabendo-se que Ra = 20 cm e Rb= 60 cm, e que a velocidade
escalar de um ponto periférico da polia A é 50 cm/s, calcule a
velocidade do ponto X



LANÇAMENTO 
OBLÍQUO



lançamento oblíquo 
▪Consideremos uma bola chutada por um jogador de futebol, durante
um lançamento para um colega.



▪ O movimento pode ser considerado uma superposição de um
lançamento vertical para cima e de um movimento horizontal.

lançamento oblíquo 

A trajetória é uma 
PARÁBOLA



▪ 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.

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

lançamento oblíquo



lançamento oblíquo
▪ Utilizando o princípio da simultaneidade dos movimentos, podemos trabalhar
com as componentes da velocidade inicial do movimento (Vo).



EXERCÍCIO
1. Marque a alternativa incorreta a respeito do lançamento oblíquo:

a) O ângulo que fornecerá o maior alcance horizontal possível é o de 45°
b) Ao chegar na altura máxima a componente da velocidade do móvel é nula.
c) A componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada, uma vez que no eixo x

o movimento é classificado como retilíneo e uniforme.
d) A componente vertical da velocidade diminui desde o solo até se tornar nula na

altura máxima, o que classifica o movimento como sendo acelerado.
e) A componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto da

velocidade do objeto com o cosseno do ângulo com o qual o corpo abandona o solo.



EXERCÍCIO
1. Marque a alternativa incorreta a respeito do lançamento oblíquo:

a) O ângulo que fornecerá o maior alcance horizontal possível é o de 45°.
b) Ao chegar na altura máxima a componente da velocidade do móvel é nula.
c) A componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada, uma vez que no eixo x

o movimento é classificado como retilíneo e uniforme.
d) A componente vertical da velocidade diminui desde o solo até se tornar nula na

altura máxima, o que classifica o movimento como sendo acelerado.
e) A componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto da

velocidade do objeto com o cosseno do ângulo com o qual o corpo abandona o solo.



EXERCÍCIO

2. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 500m/s (em
módulo), a 45° com a horizontal. Desprezando o atrito e considerando g =
10m/s², determine o alcance máximo horizontal da bala.



EXERCÍCIO

2. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 500m/s (em
módulo), a 45° com a horizontal. Desprezando o atrito e considerando g =
10m/s², determine o alcance máximo horizontal da bala.

X = 25000m



EXERCÍCIO
3. Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30° com a horizontal, com uma
velocidade de 200m/s. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e
desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo entre as passagens do projétil
pelos pontos de altura 480 m acima do ponto de lançamento, em segundos, é:

(DADOS: sen 30° = 0,50 e cos 30° = 0,87)

a) 2,0 d) 8.0

b) 4,0 e) 12

c) 6,0
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EXERCÍCIO

4. (CEFET-CE) Um aluno do CEFET em uma partida de futebol lança uma bola
para cima, numa direção que forma um ângulo de 60° com a horizontal.
Sabendo que a velocidade na altura máxima é 20 m/s, podemos afirmar que
a velocidade de lançamento da bola, em m/s, era:

a) 10 d) 30

b) 17 e) 40

c) 20
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Obrigado pela 
atenção!
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