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Centro de massa e o seu significado físico
Os objectos podem ter os mais variados movimentos: de translação, de rotação
ou movimentos combinados de translação e de rotação. Os corpos formados por
partículas que mantêm sempre as suas posições relativas durante o movimento dizem-se
rígidos (não são deformáveis). No movimento de translação destes corpos todas as suas
partículas têm a mesma velocidade. Na Fig. 13.1 mostram-se dois objectos, um com
movimento de translação pura e outro só com movimento de rotação. No caso das
rotações puras, os pontos sobre o eixo de rotação mantêm-se fixos.

No estudo dos movimentos apenas de translação, não é necessário considerar
cada ponto do sistema, pois todos têm a mesma velocidade. Basta, por isso, considerar o
movimento de um ponto chamado centro de massa. É como se o corpo se pudesse
reduzir a esse ponto. Por outras palavras, o corpo extenso é substituído por uma só
partícula que ocupa a posição do centro de massa.
O centro de massa de um sistema de partículas é um ponto onde se supõe estar
concentrada toda a massa e onde se considera aplicada a resultante das forças que
actuam nesse sistema.
Quando um corpo só tem movimento de translação (e não interessa considerar as
variações da sua energia interna), pode ser simplesmente representado pelo seu centro
de massa (CM), como mostra a fig.

A representação pelo centro de massa é um modelo simplificado que reduz um objecto
extenso a uma só partícula ou ponto material.

Referencial
O movimento de um corpo tem de ser estudado relativamente a um sistema de referência. O
referencial está associado a outro corpo. Deste modo, por exemplo, o movimento de um barco
pode ser estudado em relação ao referencial água ou em relação ao referencial margem.
Quando o movimento do corpo decorre num plano, basta considerar um sistema de dois eixos de
referência. A posição da partícula é dada pelas coordenadas ( x,y ) em relação a um sistema de
eixos x0y.
Quando o movimento do corpo é rectilíneo, basta considerar um eixo do sistema. A posição da
partícula é dada, por exemplo, pela coordenada x ou pela coordenada y.
Um corpo está em movimento relativamente a um referencial quando a sua posição se altera ao
longo do tempo relativamente a esse referencial. Se a posição do corpo, relativamente a esse
referencial, não se alterar, o corpo está em repouso.
Trajectória
A trajectória descrita por uma partícula material, em relação a um referencial, é a linha obtida
quando se unem todos os pontos ocupados pela partícula durante o seu movimento ao longo do
tempo.
Deslocamento
Quando uma partícula se desloca entre um ponto P1 e um ponto P2, podemos representar a
variação da sua posição através de um vector, vector deslocamento, com origem em P1 e
extremidade em P2, como mostra a figura.

A norma do vector deslocamento é diferente da grandeza do deslocamento escalar, no caso do
movimento curvilíneo.

Só no caso do movimento da partícula ser rectilíneo, indicado na figura, é que se verifica a
igualdade:

Movimento rectilíneo
Deslocamento escalar
A partícula move-se segundo a direcção de uma recta, que podemos considerar coincidente com
o eixo dos xx, com origem em 0, como mostra a figura, sendo a posição da partícula, num dado
instante t, dada pela coordenada x, que pode ser um valor algébrico positivo ou negativo.

O deslocamento escalar de uma partícula num dado intervalo de tempo é a diferença entre a
posição final, xf, e a posição inicial, xi, como indica a figura.

O deslocamento escalar é: ∆ x = xf - xi
O deslocamento escalar pode ser positivo, negativo ou nulo.
Se:
xf > xi , então ∆ x > 0
xf < xi , então ∆ x < 0
xf = xi , então ∆ x = 0
A posição da partícula é uma função do tempo x = x ( t ), designada por lei do movimento.
O espaço percorrido pela partícula é o percurso realmente efectuado por ela.
O espaço percorrido é igual à soma dos módulos dos deslocamentos escalares.

Velocidade média
A velocidade média é uma grandeza vectorial, tal como o deslocamento, e é caracterizada por
um vector, vector velocidade média, que, num intervalo de tempo ∆ t é igual ao quociente entre o
vector deslocamento, correspondente a esse intervalo de tempo, e o intervalo de tempo, tal que:

O vector velocidade média é um vector que tem a mesma direcção e o mesmo sentido que o
vector deslocamento.
A unidade SI de velocidade é o m s-1. Significa que, se a partícula, durante um segundo, sofrer
um deslocamento, de um metro, no sentido positivo do movimento, então a sua velocidade tem o
valor de um metro por segundo.
Velocidade escalar média
Se o movimento é rectilíneo, a velocidade escalar média é dada pela expressão:

Rapidez média
Quociente entre o espaço percorrido pela partícula, durante um certo intervalo de tempo, e o
intervalo de tempo durante o qual o espaço foi percorrido. A unidade SI é também o m s-1.
Velocidade
A velocidade (instantânea) é uma grandeza vectorial que é caracterizada por um vector, vector
velocidade, tangente à trajectória descrita pela partícula, nesse instante, tal que:

Em todas as situações o vector velocidade é um vector sempre tangente à trajectória da
partícula.

Velocidade escalar instantânea
A velocidade escalar instantânea é a velocidade que a partícula tem num dado instante, ou seja,
no movimento rectilíneo:

Quando vamos de automóvel, o velocímetro indica o módulo da velocidade escalar instantânea,
no instante em que olhamos para o velocímetro.

Análise gráfica do movimento
Gráfico da posição da partícula em função do tempo quando o movimento é rectilíneo
Na figura está representado um exemplo de um gráfico da posição de uma partícula, animada de
movimento rectilíneo, em função do tempo.

A análise do gráfico posição – tempo permite determinar:
•
•
•

A posição da partícula num instante determinado por leitura no gráfico da ordenada
correspondente ao valor desse instante no eixo das abcissas.
A velocidade escalar média da partícula entre dois instantes determinados, por leitura das
posições correspondentes, usando a definição de velocidade escalar média.
A velocidade escalar da partícula num determinado instante através do declive da tangente
ao gráfico no instante considerado, como mostra a figura seguinte.

Exemplos possíveis de gráficos posição-tempo quando a trajectória da partícula é rectilínea:
Os gráficos representados na figura correspondem a situações em que o movimento se dá no
sentido positivo da trajectória, ou seja, quando o valor algébrico da velocidade é positivo.

Os gráficos representados na figura correspondem a situações em que o movimento se dá no
sentido negativo da trajectória, ou seja, quando o valor algébrico da velocidade é negativo.

Gráficos velocidade-tempo
Porque no movimento rectilíneo uniforme a velocidade é constante, o gráfico v = f ( t ) é uma
recta paralela ao eixo dos tempos, como mostra a figura ( valor algébrico positivo da velocidade,
deslocando-se a partícula no sentido positivo da trajectória )

e a figura ( valor algébrico negativo da velocidade, deslocando-se a partícula no sentido
negativo da trajectória ).

Determinação gráfica do deslocamento escalar a partir do gráfico v = f ( t )
O deslocamento escalar, ∆ x, pode ser calculado, num gráfico v = f ( t ), a partir da área
sombreada, uma vez que ∆ x = v ∆ t, como mostram a figura ( velocidade escalar positiva e
consequentemente deslocamento escalar positivo )

e a figura ( velocidade escalar negativa e consequentemente deslocamento escalar negativo ).

Aceleração média
A aceleração média de uma partícula material em movimento é igual ao quociente entre a
variação da velocidade da partícula, durante um certo intervalo de tempo, e o intervalo de tempo
em que essa variação ocorre, isto é:

O vector aceleração média é um vector que tem a mesma direcção e o mesmo sentido que o
vector que caracteriza a variação da velocidade.
A unidade SI de aceleração é o m s-2. Significa que, se a partícula, em cada segundo, sofrer uma
variação da velocidade, de um metro por segundo, no sentido positivo do movimento, então a sua
aceleração tem o valor de um metro por segundo ao quadrado.
Aceleração
A aceleração (instantânea) é uma grandeza vectorial que é caracterizada por um vector, vector
aceleração, que nesse instante é:

