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MOVIMENTO RELATIVO 

A velocidade relativa é um conceito cai bastante nas objetivas, então fica ligado! Ela trata estudar as 

relações de como um corpo, em movimento ou não, vê o outro se deslocar. Imagine em que, numa 

situação hipotética, você pega o 485 (B) bem de boa sem transito, trafegando a 50km/h na Linha 

Vermelha, e sentado ao lado da janela percebe que um carro (A) na velocidade de 55km/h ultrapassa o 

ônibus em que você está bem lentamente. Pois bem, em relação à Terra o carro A está percorrendo 

55km/h,  mas o ato de a ultrapassagem ser devagar  se deve ao fato que a diferença entre velocidades 

ser apenas 5km/h, ou seja, a velocidade relativa do carro em relação ao 485 é de apenas 5km/h. É bom 

ficar atento em qual referencial você via estar trabalhando,pois isso pode causar sempre muita confusão.  

     

      Figura 3.4.0 

Perceba a conta que você fez, pra saber a diferença de velocidade entre eles calculamos       

     , ou seja: 

                           

Ou generalizando para todos os casos: 

                                                                                      

E assim observaremos que para toda e qualquer questão de velocidade relativa, é só calcular a 

velocidade vetorial do objeto subtraído da velocidade vetorial do observador, que é o seu referencial. 

Simples assim!  

Esse conceito também se pode ser dado para deslocamento relativo. Na figura abaixo, vemos que 

depois corpos saíram da origem (O) se deslocando em direções e velocidades diferentes, o 

deslocamento relativo, será nada mais, nada menos entre o vetor deslocamento entre os dois, ou seja: 

    
                

                           
                        . 



 

Figura 3.4.1- (Curso de Física Básica - Moysés Nussenzveig-Vol.1-  4ª Edição). 

Bora Exercitar? 

E    [UFRJ-2013.1] Em um lago tranquilo três barcos A,B e C têm velocidades respectivas             

                                    ( v uma constante dada), todas relativas ao referencial constituído por um 

ônibus estacionado na margem com um sistema de eixos OXYZ, sendo OXY na horizontal, conforme a 

figura. Considere o barco A como um referencial com sistema de eixos         , cada um deles com 

mesma direção e sentido dos respectivos eixos OXYZ. Em relação ao referencial do barco A quais são as 

velocidades do ônibus, do barco B e do barco C respectivamente? 

 

Figura 3.4.2 

Resposta: 

Como vimos, para calcular a velocidade relativa, sabendo a velocidade do referencial, basta aplicarmos: 

                                                                        

Para o ônibus, teremos: 

                                                                        

Para o barco B, a gente tem: 

                                                 

E para C: 

                                                              

 



E    Na Engenharia Naval é comum todo o semestre acontecer o “batismo” dos calouros, onde os 

calouros vão até o Bar Mangue, situado nas margens da Baía de Guanabara, e são submetidos a um 

banho de mangue, para poder participar da Confraria dos Acadêmicos da Naval, a CANA. Um calouro, 

cheio das biritas, não satisfeito com o banho, decidiu atravessar a Baía de Guanabara até a Ilha do 

Catalão, como na figura abaixo. Sabendo que a velocidade da água corrente da Baía era de módulo   na 

horizontal,  que o calouro consegue se submeter a nadar com uma velocidade relativa a água constante 

de módulo    e que a distância do bar até a Ilha do Catalão é de d, a velocidade vetorial relativa à água 

o rapaz tem que nadar para chegar ao lado exatamente oposto a margem de onde saiu de forma mais 

rápida ? 

 

Figura 3.4.3 

 Resposta: 

Para ele chegar no lado exatamente oposto ele deve nadar em linha reta, e para isso a componente 

horizontal da velocidade relativa ao solo deve ser nula. Mas como ele está na água, para “vencer” a 

correnteza, sua componente horizontal deve estar na mesma direção , mas com sentido oposto e 

mesmo módulo da correnteza, logo, temos que             . Como, a velocidade relativa do carinha com a 

água é 2v, temos: 

                

         
  

           

              

Logo, a velocidade relativa entre do rapaz em relação a água é : 

                

 
Show! Então fechou! Agora é só resolver os exercícios e fazer as provas 

antigas e tudo certo na P1!  

 



 

Exercícios Recomendados (Apostilas 3.0, 4.0 e 5.0): 

1) [UFRJ- 2013.1-Adaptada] Dois carros A e B (considerados como partículas) partem da mesma 

posição no instante t=0 e percorrem estradas perpendiculares, seguindo para o norte e para o 

leste, respectivamente, com velocidades constantes                  . Qual a distância entre os dois 

carros no instante t? 

2)  [UFRJ-2014.2] Uma partícula executa um movimento pendular num plano vertical xy, oscilando 
entre duas posições extremas A e B, como mostra a figura. Considerando o trajeto A→B pode-se 
afirmar que: 

 

a) Nos pontos A e B a aceleração é nula; 

b) O vetor velocidade média entre A e B é nulo; 

c) O vetor velocidade média entre A e B tem a direção e o sentido do eixo x negativo; 

d) O vetor aceleração média entre A e B é nulo; 

e) O vetor aceleração média entre A e B tem a direção e o sentido do eixo y positivo. 

3) [Halliday] Uma roda gigante tem um raio de 15m e completa 5 voltas em torno do seu eixo 

horizontal a cada minuto. Qual a aceleração de um passageiro no ponto mais alto? e no ponto 

mais baixo? 

4) No Intereng (Jogos Integrados das Engenharias realizado em Vassouras-RJ), a equipe da UFRJ 

ganhava de goleada de outra universidade uma partida de futebol, quando um jogador do time 

originário do Fundão sofreu um pênalti. Ao cobrar, pra tirar onda, ele decidiu que iria chutar a 

bola na direção mais próxima possível do “L” (cruzamento da barra vertical com a horizontal da 

trave), e ainda quando a bola estivesse alcançando a sua altura máxima.Calcule o módulo da 

velocidade que o jogador deve colocar na bola, sabendo que a componente vertical vale v. 

Informações na figura abaixo: 

 
5) [Halliday] Um menino gira uma pedra em uma circunferência localizada em um plano horizontal 

a 2m acima do solo por meio de um fio de 1,5m de comprimento. Suponha que o fio arrebente e 



a pedra seja atirada horizontalmente, atingindo o chão a 10m de distância. Qual era a 
aceleração centrípeta da pedra enquanto estava em movimento circular uniforme? 

6) [UFRJ-2012.1] Um observador parado no solo vê um pacote caindo de um avião, com uma 
velocidade de módulo igual a   , mas que faz certo ângulo com a vertical; considere a Terra um 
referencial inercial. Simultaneamente o piloto do avião, que voa na horizontal com velocidade 
constante, vê o mesmo pacote caindo na vertical, com velocidade de módulo igual a   . O 
módulo da velocidade do avião em relação ao observador no solo. 

a)           b)           c)       d)       e)      

7)  [S.C.Zilio e V.S.Bagnato]Um corpo translada com velocidade v  sobre um plano horizontal 
sem atrito. Subitamente ele encontra pela frente um plano inclinado (também sem atrito) de 
ângulo   e altura H, conforme mostra a figura. Tomando-se g a gravidade local, pergunta-se: 
a) a que distância d do final do plano inclinado o corpo cairá? 
b) qual é a altura máxima que o corpo atingirá? 

 

8) [S.C.Zilio e V.S.Bagnato]Uma pedra é lançada com velocidade inicial de 20 m/s. Sabendo-se que 
ela ficou 2 s no ar, calcule: 

a) o ângulo de lançamento (com a horizontal) 
b) a altura máxima atingida 
c) o alcance 
d) outro ângulo de lançamento para o qual a pedra terá o mesmo alcance. 

 

9)  [S.C.Zilio e V.S.Bagnato]Dois corpos A e B estão em movimentos circular uniformes de 
trajetórias concêntricas com raios    e    e velocidades angulares    e   . Determine a 
velocidade relativa entre os dois corpos. 

10)  [ITA] Duas partículas idênticas, de mesma massa m, são projetadas de uma origem O comum, 
num plano vertical, com velocidades iniciais de mesmo módulo e ângulos de lançamento 
respectivamente α e β em relação à horizontal.Considere         os respectivos tempos de 
alcance do ponto mais alto de cada trajetória e    e    os respectivos tempos para as partículas 
alcançar um ponto comum de ambas as trajetórias. Assinale a opção com o valor da expressão 
          . 
a)                        b)        c)             

d)            e)                   

11)  [ITA] Um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer um mesmo trecho do rio 
Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo 
o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? 
a) 14 horas e 30 minutos 
b) 13 horas e 20 minutos 
c) 7 horas e 20 minutos 
d) 10 horas 
e) Não é possível resolver 

 



12)  [ITA]Um funil que gira com velocidade angular uniforme em torno do seu eixo vertical de 
simetria apresenta uma superfície cônica que forma um ângulo θ com a horizontal, conforme a 
figura. Sobre esta superfície, uma pequena esfera gira com a mesma velocidade angular 
mantendo-se a uma distância d do eixo de rotação. Nestas condições, o período de rotação do 
funil é dado por: 

 

a)    
 

     
 b)    

 

     
        c)    

 

     
       d)   

  

       
       e)   

     

    
 

13)   (Renato Brito-Adaptada)-Quando um trem viaja sobre trilhos retilíneos, de leste para oeste, 
a 80km/h, um passageiro no interior do trem sente o vento soprando do norte, Quando o trem 
passa a se mover a 20km/h, o passageiro no interior do trem sente o vento soprando 
proveniente do nordeste, numa direção que forma 45° com o eixo leste-oeste. Determine a 
velocidade do vento 

 

Gabaritos: 

1)                 2)D     |3)               |4)
               

  
       |5) 166,6rad/s    |6)B 

|7)  
       

  
  

 

 
   

       

  
       ,        

       

  
  |8)              , 

                        |9)                                                   
|10)B   11)B    12)C   |13)100km/h 
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Bons Estudos!!  

Dúvidas?  

Acesse o Solucionador na página www.engenhariafacil.net ou mande email para 

contato@engenhariafacil.net . 



Curtam o Engenharia Fácil no Facebook . 

 


