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Tipos de Aceleração 
 Tabela:

Aceleração Centrípeta (ac) Aceleração Tangencial (at)
• Serve para variar a direção e o

sentido do vetor velocidade.
• Serve para variar o módulo do vetor 

velocidade.
• É uma grandeza vetorial:
(módulo, direção e sentido).

• É uma grandeza vetorial:
(módulo, direção e sentido).

• O vetor ac é representado sempre
para o centro da trajetória circular
ou é perpendicular ao vetor
velocidade.

• O vetor at é representado sempre 
tangente a trajetória da partícula.

• Módulo: • Módulo:

• É característica de movimentos 
curvilíneos.

• É característica de movimentos 
acelerados e retardados.



Tipos de Aceleração 
 Desenho vetor ac:

O vetor ac é sempre para o centro
da curva ou perpendicular ao vetor
velocidade.

 Desenho vetor at:

Acelerado: mesma direção 
mesmo sentido 

Retardado: mesma direção
sentido oposto 



Exemplos:
 Questão 01:



Exemplos:
 Resolução:
Como o ventilador acaba de ser
desligado pode-se afirmar que o
movimento é retardado logo , os
vetores velocidade e aceleração
tangencial devem ter:

Mesma direção 
 Sentido oposto 

E a trajetória circular do ponto P
exige uma aceleração centrípeta:

 centro da trajetória circular.

 Desenho:

Logo:
Gabarito → letra d.



Exemplos
 Questão 02:

(ENEM-2014) Um professor utiliza essa história em
quadrinhos para discutir com os estudantes o
movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que
analisem o movimento do coelhinho, considerando o
módulo da velocidade constante.

Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor
aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro
quadrinho, é

A) nulo.

B) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo
sentido.

C) paralelo à sua velocidade linear e no sentido.

D) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido
para o centro da terra.

E) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido
para fora da superfície da Terra.

 Desenho:



Exemplos:
Resolução:
Como a partícula descreve uma trajetória circular com
velocidade constante o movimento é CIRCULAR
UNIFORME. Logo, a única aceleração que atua no
corpo é a aceleração centrípeta.
Dessa forma, o vetor ACELERAÇÃO TANGENCIAL da
partícula é nula.

at = 0

Gabarito → letra a.



Transmissão de Movimentos
(eixos diferentes)

Correia ou polia: Engrenagens:



Transmissão de Movimentos
 Então, pode-se concluir que:
Eixos diferentes:
• Quando a transmissão de movimentos ocorre em eixos diferentes

(correia/ polia ou sistema de engrenagens) pode-se afirmar que a
velocidade linear, escalar ou tangencial são iguais.

• Dessa forma, a polia menor deve girar mais e, portanto apresentar
uma velocidade angular e uma frequência maior.

• Já o período dessa polia deve ser menor pois a relação entre
período e frequência é inversamente proporcional.



Transmissão de Movimentos
(mesmo eixo)

Disco:



Transmissão de movimentos
 Então, pode-se concluir que:
Mesmo eixo:
• Quando a transmissão de movimentos ocorre no mesmo eixo (disco) pode-

se afirmar que a velocidade angular é igual para ambos os discos.

• Dessa forma, as duas polias, mesmo com tamanhos diferentes, possuem a
mesma frequência e o mesmo período (giram juntos).

• Porém, as velocidades lineares, escalares ou tangenciais são diferentes.

Como a velocidade angular é constante, a relação entre o raio e a
velocidade linear é de proporção direta. Logo, quanto maior a polia maior a
velocidade linear.



Relação entre o tamanho da polia e o 
número de dentes 

 Desenho: A relação entre o tamanho
(raio) da polia e o número de
dentes que ela possui é de
proporção direta ou seja:
 quanto maior o raio da esfera 

maior o número de dentes.
Então:

6 dentes → raio = R
12 dentes → raio = 2R 



Classificações dos Movimentos da 
Cinemática 

Movimento Retilíneo Uniforme      
(MRU)
• Velocidade constante 

(módulo, direção e 
sentido)

• Trajetória linha reta.

Dessa forma pode-se afirmar
que o MRU não possui
nenhum tipo de aceleração:

Aceleração centrípeta:
ac = 0 

Aceleração tangencial:
at = 0



Classificações dos Movimentos da 
Cinemática 

 Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 
(MRUV) acelerado ou retardado Dessa forma pode-se

afirmar que o MRUV possui
um tipo de aceleração:
Aceleração centrípeta:

ac = 0 
Aceleração tangencial:

at ≠ 0



Classificações dos Movimentos da 
Cinemática 

Movimento Circular Uniforme 
(MCU)

• Velocidade constante em 
módulo.

Dessa forma pode-se
afirmar que o MCU possui
um tipo de aceleração:

Aceleração centrípeta:
ac ≠ 0 

Aceleração tangencial:
at = 0



Classificações dos Movimentos da 
Cinemática 

Movimento Circular Variado (MCV)
• Velocidade VARIA                                     

(módulo, direção e sentido)
• Trajetória circular

Dessa forma pode-se afirmar
que o MCV possui DOIS tipos
de aceleração:

Aceleração centrípeta:
ac ≠ 0 

Aceleração tangencial:
at ≠ 0



Conclusão
 Existem DOIS tipos de acelerações:
• ACELERAÇÃO CENTRÍPETA (ac) → serve

para variar a direção e o sentido do
vetor velocidade ( mov. Circulares)

• ACELERAÇÃO TANGENCIAL (at) → serve
para variar o módulo do vetor
velocidade (mov. Acelerado e
retardado).

 Transmissão de movimentos:
• Existem dois tipos de transmissão de

movimentos:

EIXOS DIFERENTES
MESMO EIXO 

 TRANSMISSÃO DE MOVIMENTOS:
1) EIXOS DIFERENTES:

Na transmissão em eixos diferentes as
polias devem ter a mesma velocidade
linear, escalar ou tangencial (v=const).

2) MESMO EIXO:

Na transmissão no mesmo eixo as
polias devem ter a mesma velocidade
angular (w=const).
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