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FOLHA 15

EXERCÍCIO

ROLAMENTO
TRAJETÓRIA DE UM PONTO PRESO À RODA
QUE GIRA SEM DESLISAR EM RELAÇÃO AO

SOLO

Q. 01 � CICLOIDE

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTO E
MOVIMENTO CIRCULAR

Seja uma roda girando (rolando) no solo sem deslisar so-
bre ele (imagine, para contextualizar, que é a roda de uma
bicicleta). Podemos dizer que o movimento de cada ponto da
roda é composto de dois movimentos: um de rotação e outro
de translação.

Q. 02 � MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DA RODA DA
BICICLETA

Q. 03 � MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO DA RODA DA
BICICLETA

Q. 04 � MOVIMENTO TOTAL DA RODA DA BICICLETA
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UM PASSO ALÉM
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Figura 1: Uma carretilha girando em um suporte estreito

Seja uma carretilha sobre um suporte estreito como na �-
gura anterior. Relacione as velocidades de cada ponto indicado
na carretilha, sabendo o seu raio interno, externo e a veloci-
dade de translação de seu centro em relação ao solo.

Q. 05 � RELAÇÃO ENTRE AS VELOCIDADES DE
ALGUNS PONTOS EM UMA CARRETILHA

EXERCÍCIO

EFEITO ESTROBOSCÓPICO

Você já deve ter ido em algum lugar onde haja uma luz
piscante e intensa, certo? Se sim, lhe será familiar a seguinte
situação: imagine você em uma sala completamente escura
onde há apenas uma lâmpada que �ca piscando rapidamente.
Se uma pessoa se move em sua frente você terá a impressão
que o movimento da pessoa é �aos trancos�, ou seja, não é um
movimento suave.

E o que isso tem de mais? Essa luz piscante é chamada
de luz estroboscópica e a posição que você vê de um corpo
iluminado com esse tipo de luz é chamado de posição estrobos-
cópica de um corpo. O curioso é que câmeras �lmadores em
geral na verdade são câmeras fotográ�cas que registram muitos
quadros por segundo e essas fotogra�as são registradas em in-
tervalos de tempos constantes, assim se você �lmar um objeto
em movimento circular você poderá ter algumas impressões
meio estranhas. Vamos entendê-las.

Seja o ventilador abaixo, de seis pás. Uma delas é pintada:
se o ventilador girar no sentido horário e uma câmera �lmadora
registra o ventilado num intervalo de tempo pouco menor que
o período do ventilador, teremos a impressão de que o corpo
se move para trás.
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Figura 2: Ventilador girando no sentido horário mas sendo
fotografado antes de completar uma volta
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