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Características
O movimento circular uniforme (MCU) ocorre

quando um móvel qualquer movimenta-se sobre
uma trajetória circular com velocidade de módulo
constante.

MCU → V = const e trajetória circular
 A importância do estudo desse movimento está na

compreensão do funcionamento de motores,
sistemas compostos por engrenagens e roldanas,
podendo ser aplicado até no movimento de satélites
naturais e artificiais.

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/velocidade-escalar-media.htm


Características
 Imagens:



Características 
 Imagem:  O vetor velocidade de um objeto

que executa movimento circular
uniforme é sempre tangente à
trajetória e possui módulo (valor
numérico) constante.

 Ao executar uma curva, o vetor
velocidade sofre alterações de
direção e sentido, portanto,
existe uma variação no VETOR
velocidade da partícula.

 Dessa forma, pode-se afirmar que
existe uma aceleração especial no
MCU:

ACELERAÇÃO CENTRÍPETA 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/conceito-vetor.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/velocidade-vetorial.htm


Características 
 Imagem: Definição:

Aceleração Centrípeta (ac) 
→ Serve para variar a direção e 
o sentido do vetor velocidade.
→ É uma grandeza vetorial:

• Módulo
• Direção
• Sentido 



Características
 Imagem: →O vetor aceleração centrípeta

aponta sempre para o centro da
trajetória circular ou é
perpendicular ao vetor
velocidade.
→ A ac é característica de
movimentos curvilíneos.

Curva: ac ≠ 0
Unidade SI:



Exemplos
1)Um carro de fórmula 1 entra em uma curva a 108 km/h (30 
m/s). Sabendo que o raio da curva em questão é de 90,0 m, a 
aceleração centrípeta sentida pelo piloto é igual a:
a) 5 m/s²
b) 10 m/s²
c) 3 m/s²
d) 8 m/s²
e) 3 m/s²



Exemplos
2)(Enem 2019) O Brasil pode se transformar no primeiro pais
das Américas a entrar no seleto grupo das nações que
dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê̂ o
lançamento do edital de licitação internacional para a
construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A
viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no
Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1
hora e 25 minutos.
Devido à alta velocidade, um dos problemas a serem
enfrentados na escolha do trajeto que será́ percorrido pelo
trem é o dimensionamento das curvas.



Exemplos
Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os
passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a
aceleração da gravidade (considerada igual a 10 m/s2) e que a
velocidade do trem mantenha-se constante em todo o percurso,
seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter
raio de curvatura mínimo de, aproximadamente:
a) 80 m
b) 430 m
c) 800 m
d) 1600 m
e) 6400 m



Exemplos



Conceitos Básicos
 Período (T): é o tempo necessário para que um objeto

em movimento circular complete um giro.
O Sistema Internacional de Unidades estabelece que a
unidade de medida para o período deve ser o segundos (s).
 Frequência (f): é o número de voltas executadas em um

intervalo de tempo.
As unidades utilizadas para frequência são o RPM (rotações por
minuto) e o Hz (rotações por segundo). O Sistema Internacional
de Unidades estabelece que a unidade de medida para a
frequência deve ser o Hertz (Hz).

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/periodo-frequencia-no-movimento-circular-uniforme.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/periodo-frequencia-no-movimento-circular-uniforme.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades.htm


Conceitos Básicos
 Velocidade linear, escalar ou tangencial: É a velocidade que

tangencia a trajetória circular da partícula (velocidade
horizontal da roda).

O Sistema Internacional de Unidades estabelece que a unidade de medida
para ao velocidade linear deve ser o metros por segundos (m/s).

 Velocidade angular (ω) é a razão entre o deslocamento angular sofrido
por um móvel em relação ao tempo.

 É a velocidade de giro da partícula ou a rapidez com que descreve um
certo ângulo.

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/velocidade-periodo-frequencia-no-mcu.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/deslocamento-angular.htm


Conceitos Básicos
Relação entre as velocidades linear e angular:
 Sabendo que a velocidade linear pode ser definida como a

razão entre o espaço percorrido (Δs) e o intervalo de tempo
(Δt), podemos determinar uma relação entre velocidade
angular e velocidade linear para um objeto que executa
movimento circular.

 Para isso, é preciso entender que, em um giro completo, o
espaço percorrido corresponde ao comprimento da
circunferência (c = 2.π.R) e que o tempo gasto para uma volta
completa é justamente o período (T) do movimento. Sendo
assim, podemos escrever:

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/comprimento-circunferencia-1.htm


Conceitos Básicos
Assim temos:
A velocidade linear (V) de um móvel que executa
movimento circular é dada pelo produto da
velocidade angular (ω) com o raio da trajetória.



Conclusão 
 No movimento circular uniforme (MCU) a partícula descreve

uma trajetória circular com velocidade constante em módulo.
 A direção e os sentido do vetor velocidade variam com o

decorrer do tempo. Logo, no MCU atua uma aceleração:
aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta aponta
para o centro da trajetória circular ou é perpendicular ao vetor
velocidade.

 Equações importantes:
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