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FOLHA 14

Após esta aula, os exercícios de nível 2 e 3 da lista "Movimento
Circular"podem ser feitos.

GRANDEZAS DO MOVIMENTO CIRCULAR
PERÍODO E FREQUÊNCIA

Frequência é de�nida como a razão entre o número de ciclos
n (voltas, no caso de movimento circular) pelo tempo que se
leva a realizar esse número de ciclos:

Q. 01 � FREQUÊNCIA

Período é o tempo que se leva para realizar um certo número
n de ciclos (voltas), assim:

Q. 02 � PERÍODO

No sistema internacional a unidade de medida do período é
o segundo. Note das duas equações acima que temos a seguinte
relação entre período e frequência:

Q. 03 � RELAÇÃO ENTRE PERÍODO E FREQUÊNCIA

Q. 04 � UNIDADE DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA NO SI

PERÍODO, FREQUÊNCIA E VELOCIDADES

Podemos relacionar estas grandezas da seguinte forma:

Q. 05 � RELAÇÃO ENTRE PERÍODO, FREQUÊNCIA,
VELOCIDADE LINEAR E VELOCIDADE ESCALAR

EXERCÍCIOS

TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO CIRCULAR

Vamos estudar transmissão de movimento circular, isto é,
vamos estucar sistemas que possuem movimento circular e es-
tão acoplados.

Temos três formas de acoplar dois sistemas em movimento
circular (uniforme ou não): (1) por contato; (2) por correias;
e (3) por eixo em comum. Vamos ver cada um deles.

TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO CIRCULAR
POR CONTATO

No esquema da �gura 1 vemos que duas polias, quando
em contato, giram com a mesma velocidade linear se elas não
escorregarem uma em relação à outra. Neste caso podemos
a�rmar que:

Q. 06 � POLIAS EM CONTATO

TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO CIRCULAR
POR CORREIA OU CORRENTE

No esquema da �gura 2 vemos duas polias,conectadas por
correias giram com a mesma velocidade linear, se elas não es-
corregarem em relação à correia. Neste caso podemos a�rmar
que:

1



PROF. DANILO MOVIMENTO CIRCULAR � CONTINUAÇÃO � TURMA ENG/TOP � 06/05/2016

RA
RB

ωB
ωA

Figura 1: Transmissão de movimento circular por contato
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Figura 2: titulo

Q. 07 � POLIAS CONECTADAS POR CORREIAS

Note a diferença entre estes dois primeiros casos: ambas as
polias conectadas possuem a mesma velocidade linear, porém
no primeiro caso giram em sentidos opostos e no segundo caso
giram no mesmo sentido.

TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO CIRCULAR
POR EIXO COMUM

No esquema da �gura 3 vemos duas polias conectadas por
um eixo comum à ambas. Note que quando uma da uma volta,
a outra também da uma volta, assim podemos a�rmar que
as frequências, períodos e, consequentemente, as velocidades
angulares são iguais.

Neste caso, temos que:

Q. 08 � POLIAS CONECTADAS POR EIXO COMUM
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Figura 3: titulo

EXERCÍCIO
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