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FOLHA 06

Após esta aula, os exercícios de nível 1 e 2 da lista "Movimento
Relativo"podem ser feitos.

VELOCIDADE RELATIVA: MÉTODO COMUM

Vamos ver movimento relativo de duas formas: uma mais tra-
dicional, que veremos agora, e outra bem geral. Deixaremos
para rever Velocidade Relativa quando já tivermos visto cine-
mática vetorial, quando vermos mudança de referencial.
Vamos começar então com as regrinhas clássicas de movimento
relativo:

1o Quando dois corpos se aproximam:

2o Quando dois corpos se afastam:
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Um problema comum é o tempo de ultrapassagem e distân-
cia percorrida durante uma ultrapassagem.

VELOCIDADE RELATIVA: MÉTODO

ANALÍTICO

Já podemos fazer alguns exercícios com esta ideia simples. Mas
podemos ainda ter as seguintes dúvidas: os corpos estão se
aproximando ou afastando?; quando falamos de velocidade re-
lativa sempre devemos dizer em relação à que, assim em relação
à qual dos corpos estamos falando de velocidade relativa?.
Vamos estudar o seguinte problema:
� digamos que temos dois móveis: um móvel A com velocidade
vA e um móvel B com velocidade vB em relação à um mesmo
referencial;
� queremos saber a velocidade do corpo B em relação ao corpo
A;
A velocidade relativa SEMPRE será calculada subtraindo-se a
velocidade do corpo no referencial no qual queremos ir. Neste
caso, no referencial do corpo A:

VB A = vB − vA

Sempre entenderemos VB A como sendo a velocidade de B em
relação à A da mesma forma que VA B é a velocidade de A em
relação à B.
Vamos resolver os exercícios abaixo usando este método:

Os exercícios de nível 3 serão feitos em aula após a aula de
cinemática vetorial (3a lista da apostila 2).
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