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FOLHA 07

Após esta aula, os exercícios da lista "Movimento Uniforme-
mente Variado"podem ser feitos.

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO

Um corpo em movimento uniformemente variado (MUV),
possui sua aceleração constante. Com isso vamos dar uma
pincelada na próxima aula.

Nós vimos que a derivada permite calcular, por exemplo, a
velocidade instantânea de um corpo quando temos o grá�co da
posição em função do tempo. Seria possível fazer o contrário?
Digamos, tendo a velocidade em função do tempo, encontrar
a posição?

A resposta é sim e o método é calculando a área do grá�co.
Vamos então começar com a aceleração:

Q. 01 � ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA

Sabendo esta equação então temos conhecimento para con-
cluir que o signi�cado da inclinação de um grá�co de v vs t é
a aceleração. Isto é:

Q. 02 � ACELERAÇÃO INSTANTÂNEA
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Figura 1: Grá�co de v vs t

Digamos agora que você tenha o grá�co de a(t) vs t, a área
sai ser o ∆v.

Q. 03 � ∆v OBTIDO DO GRÁFICO DE a vs t

Note que o que encontramos é a área de um pequeno retân-
gulo de base dt e altura a = a(t) cuja área é a pequena variação

de velocidade dS. Basicamente se somarmos estas áreas minús-
culas (chamamos estas variações minúsculas de in�nitesimais)
obtemos a área total sob o grá�co. Assim, podemos extrapo-
lar e a�rmar que a área do grá�co a vs t é ∆v. De fato isto
é verdade sempre! Vamos então usar esta propriedade para
encontrar as equações do MUV.

Vamos começar determinando a função horária da veloci-
dade.
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Figura 2: Grá�co de a vs t para o MUV

Q. 04 � ÁREA DO GRÁFICO DE a vs t

Q. 05 � EQUAÇÃO HORÁRIA DA VELOCIDADE v(t)
PARA O MUV

Podemos com isso montar o grá�co da velocidade em fun-
ção do tempo v vs t para um corpo em MUV. Note que a
equação obtida é a equação de uma reta então:
A �gura obtida para se determinar a área é um trapézio. Lem-
brando da área de um trapézio:

Q. 06 � ÁREA DE UM TRAPÉZIO

Com isso a área do grá�co, que é igual a variação da velocidade,
é:

Q. 07 � ÁREA DO GRÁFICO DE v vs t

Isolando a posição, obtemos a equação horária da posição:
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Figura 3: Grá�co de a vs t para o MUV

Q. 08 � EQUAÇÃO HORÁRIA DA POSIÇÃO

Para treinar, que tal usarmos a regra do tombo para vol-
tar da equação horária da posição para a equação horária da
velocidade e, por �m, concluir que a velocidade é constante?

Q. 09 � EQUAÇÕES DO MOVIMENTO
UNIFORMEMENTE VARIADO

EXERCÍCIOS

2


