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FOLHA 10

Após esta aula, nenhuma lista estará liberada ainda.

DESLOCAMENTO VETORIAL

Agora vamos utilizar o que aprendemos em vetores para es-
tudar o deslocamento vetorial de um móvel. Para isso, devemos
representar a posição de um móvel em determinado sistema de
referência. Digamos, para simpli�car, que um corpo se move
em um plano cartesiano com coordenadas x e y, conforme o
esquema da �gura 1.
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Figura 1: Vetor posição vetorial

Digamos que um móvel esteja se movendo através da linha
indicada na �gura 1. Dizemos que a posição inicial do móvel
é a posição ~Si e a �nal é ~Sf , então o vetor deslocamento será
∆~S dado na �gura 2 e representado no quadro 1.
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Figura 2: Vetor variação da posição vetorial

Q. 01 � VARIAÇÃO DA POSIÇÃO VETORIAL

Como exemplo, digamos que um corpo sai da posição xi = 2
m e yi = 3 cm e vai para a posição xf = 5 m e yf = 7, então
podemos dizer que o vetor posição inicial é:

Q. 02 � VETOR POSIÇÃO INICIAL ~Si

Prosseguindo este raciocínio, podemos escrever que o vetor po-
sição �nal é dado por:

Q. 03 � VETOR POSIÇÃO FINAL ~Sf

Assim o vetor deslocamento é:

Q. 04 � VETOR DESLOCAMENTO VETORIAL ∆~S

O
módulo do vetor deslocamento será portanto:

Q. 05 � MÓDULO DO VETOR DESLOCAMENTO
VETORIAL ∆~S

VELOCIDADE VETORIAL

Da mesma forma que de�nimos a velocidade (escalar) mé-
dia, podemos de�nir a velocidade vetorial média. Esta é dada
por:

Q. 06 � VELOCIDADE VETORIAL MÉDIA

Digamos, por exemplo, que no caso tratado anteriormente
(seção anterior) o móvel tenha gasto 2,5 s para de deslocar
da posição inicial até a posição �nal. Determine a velocidade
vetorial média e o módulo da velocidade vetorial média.
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Q. 07 � VELOCIDADE VETORIAL MÉDIA (EXEMPLO)

Q. 08 � MÓDULO DA VELOCIDADE VETORIAL MÉDIA
(EXEMPLO)

VELOCIDADE VETORIAL INSTANTÂNEA

Da mesma forma que de�nimos velocidade vetorial instan-
tânea (na cinemática escalar) vamos agora de�nir o que seria
velocidade vetorial instantânea.

Da mesma forma que antes, escrevemos

~v = lim
∆t→0

∆~S

∆t

Aqui, o que importa é o conceito matemático para se enten-
der velocidade instantânea, e não o processo matemático. Por
exemplo, estudaremos movimento circular em breve, e neste
caso a velocidade vetorial instantânea terá um valor que muda
com o temo, pois o vetor velocidade muda de direção e sentido.

Vamos falar um pouco mais sobre isso: um vetor estará no
mesmo sentido que outro vetor se ambos forem paralelos entre
si, independente para onde apontam.

Q. 09 � VETORES PARALELOS (MESMA DIREÇÃO)

Q. 10 � VETORES ANTI-PARALELOS (DIREÇÃO
OPOSTA)

Q. 11 � VETORES TRANSVERSAIS

Q. 12 � VETORES ORTOGONAIS (SÃO VETORES
TRANSVERSAIS QUE FORMAM 90o ENTRE SI)

Q. 13 � VETORES COM MESMA DIREÇÃO SÃO
VETORES PARALELOS E/OU ANTI-PARALELOS

Q. 14 � EXEMPLO DO VETOR VELOCIDADE
INSTANTÂNEA NO MOVIMENTO CIRCULAR
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