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Resumo com exercícios resolvidos do assunto: 

Dinâmica do Movimento de Rotação 

(1)- TORQUE, CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 Já estudamos que a atuação de forças em um corpo altera o movimento retilíneo, 

neste módulo, estudaremos, paralelamente, as alterações geradas por uma força no 

movimento rotacional de um corpo, ou seja, estudaremos o TORQUE. 

 Podemos definir o torque como o quanto uma força é eficiente para alterar ou gerar 

movimento rotacional em um corpo. 

 Um exemplo bastante intuitivo para o estudo do torque é a chave de boca (imagem 

abaixo), nós percebemos que é a força      aplicada perpendicularmente no ponto A é mais 

eficiente para apertar a porca do que essa mesma força aplicada no ponto B. Também é 

evidente que aplicar      no ponto C não gera rotação da porca, da mesma forma que aplicar      

paralelamente à ferramenta. 

 



(2)- CALCULANDO O TORQUE: 

 Como podemos perceber pela imagem, o torque em um ponto, representado pela 

letra grega “Tau”    , depende diretamente do módulo da força e da distancia    , 

perpendicular à linha de aplicação da força    (linha na qual    atua). Após essa discussão, 

podemos afirmar: 

(2.1)      

 O sinal do torque é definido pela rotação gerada ou modificada por ele, assim como o 

movimento rotacional no sentido anti-horário era positivo, o torque que geral tal rotação 

também é positivo. Analogamente, o torque que gera rotação no sentido horário é negativo. 

 Vamos avaliar o sistema abaixo e calcular o seu torque: 

 

Podemos calcular o torque de algumas maneiras: 

 Primeiro, definimos   como o menor ângulo entre     e a linha de ação de    

 Descobrir   e calcular     , resultando em           

 Decompor a força em duas, uma perpendicular à R e outra paralela à R, chegando 

          e         . Concluindo que,                 ,           . 

Somando as duas,         . 

 Em resumo, definimos a equação para calcular o torque de uma força qualquer, sendo 

aplicada em um ponto de um corpo: 

(2.2)                

(3)- TORQUE COMO VETOR: 

 Exatamente como fizemos para a velocidade e aceleração angular, é interessante 

avaliar o torque como uma grandeza vetorial. Se prestarmos atenção na formula (2.2), 

percebemos que: 



(3.1)               

 Portanto pela regra do produto vetorial o torque é perpendicular tanto à trajetória 

circular, quanto à força aplicada sobre ela, ou seja, aponta para fora do papel, quando 

representamos o movimento em 2D. 

(4)- SEGUNDA LEI DE NEWTON PARA ROTAÇÕES: 

 Agora que conhecemos o conceito de torque, podemos deduzir a regra que será usada 

para resolver quase todos os problemas relacionados à rotação com ação de forças. 

 Em primeiro lugar, precisamos pensar em um corpo extenso como um conjunto de 

pontos. Então, imaginemos uma força    atuando sobre esse ponto, fazendo com que gire em 

torno de um eixo, como representado na figura abaixo: 

 

Partiremos da 2ª lei de Newton para o ponto P: 

            

 Substituindo       e multiplicando por R de ambos os lados: 

          
    

 Contudo, o lado esquerdo da equação é a formula do torque no ponto P, enquanto o 

lado direito não passa do momento de inércia do ponto P em relação ao eixo O multiplicado 

pela aceleração angular, por fim, fazendo isso para todos os pontos do corpo: 

        

Segunda lei de Newton para rotações 

 

(5)- ROTAÇÃO COM EIXO MÓVEL: 

 Olhando pela primeira vez, esse nome pode assustar, entretanto, esse tipo de 

movimento não passa de uma combinação de dois outros: (I) movimento de rotação do corpo 



em torno do seu centro de massa e (II) movimento de translação do centro de massa do 

corpo. 

 Se pensarmos dessa forma, definir, por exemplo, a energia cinética desse sistema é 

bastante simples, basta somar energias cinéticas de rotação e de translação: 

(5.1)   
 

 
      

  
 

 
    

  

 

 Estudaremos agora um caso de rotação com eixo móvel, muito cobrado nas provas, o 

ROLAMENTO SEM DESLIZAMENTO:  

 Esse tipo de movimento acontece quando a velocidade do centro de massa possui o 

valor específico de:       , observe o esquema: 

 

Conclusões: 

(I) As velocidades nos pontos 2 e 3 são de mesmo módulo e possuem inclinação de 45 graus 

para baixo e para cima respectivamente. 

(II) O ponto 1 possui o dobro da velocidade de deslocamento do centro de massa. 

(III) O ponto 4 está ,instantaneamente, EM REPOUSO. 

 

 Calculando a energia cinética: 

 Para esse calculo, pensaremos no ponto 4 como um eixo instantâneo de rotação, de 

uma forma que o centro de massa gire em relação a 4 com velocidade angular igual a que 4 

gira em torno do centro de massa. Dessa forma: 

 

  
 

 
   

  

Mas, pelo teorema dos eixos paralelos,            : 

 



 

  
 

 
    

   
 

 
      

 

Substituindo           
  : 

 

  
 

 
    

   
 

 
      

  

Exatamente como (5.1)!!!! 

Obs.: Caso a altura do centro de massa varie durante o movimento (esfera girando sem 

deslizar, enquanto desse uma rampa) também devemos considerar a variação de energia 

potencial gravitacional, usando a formular que já conhecemos:        . 

 

 (6)-TRABALHO E POTÊNCIA  

 Exatamente como fizemos para o movimento linear, é interessante determinar o 

trabalho realizado por uma força que modifica ou gera um movimento rotacional, ou seja, 

determinar o trabalho do torque. 

 Em primeiro lugar, começamos com a clássica definição de trabalho infinitesimal: 

           

Substituindo (       : 

            

Como podemos observar            : 

 

(6.1)       

Integrando para todo um movimento de    até    e considerando o torque uma constante, 

 

      
  
  

, chegamos em:               (6.2)       

 Podemos, também, escrever o trabalho de outra maneira, levando em conta, claro, a 

variação de energia cinética, observe: 

Começamos com a integral que gera a equação (6.2): 



      
  

  

 

Subst.              , troque          
  

  
    e reescreva   

  

  
          : 

       
  

  

 

Como o momento de inércia é constante: 

  
 

 
    

     
   

Como esperado, trabalho é igual à variação de energia cinética do corpo. 

 A potência, ou o quão rápido o torque realiza trabalho é facilmente encontrado 

dividindo (6.1) pelo infinitesimal de tempo   : 

  

  
  

  

  
 

Ou seja, a potência (Pot.): 

       

 

(7)- MOMENTO ANGULAR DE PARTICULAS E DE CORPOS RÍGIDOS: 

 Se você chegou a esse ponto do resumo e ainda n percebeu que para cada grandeza 

linear existe uma análoga rotacional, aqui, iremos introduzir o análogo ao momento linear, o 

chamado Momento Angular. 

 O cálculo do momento angular é feito de forma análoga ao calculo do torque, 

observando a formula (3.1), definimos que para uma partícula: 

(7.1)               

Sendo:    = vetor momento angular,   = vetor momento linear (      ) e   = distância entre 

uma origem e a partícula, note que podemos escolher diferentes posições para a origem, 

alterando o vetor    , além disso,      é perpendicular, tanto à    , quanto à     . 

 Pela figura abaixo, podemos observar o cálculo do momento angular de uma partícula 

(B) com velocidade qualquer: 



 

Podemos facilmente relacionar essa nova grandeza com o grande objeto de estudo desse 

módulo, basta derivar com relação ao tempo a equação (7.1), observe: 

    

  
 
        

  
 

Pela regra da derivada do produto, desenvolvemos: 

    

  
  

   

  
           

   

  
  

Resolvendo as derivadas acima, obtemos: 

    

  
                   

Note que o produto vetorial de vetores de mesma direção é igual a zero e       : 

(7.2) 
     

  
                

 Com esse resultado chegamos a uma relação muito utilizada para resolver exercícios. 

Posteriormente, falaremos de forma específica das consequências dessa equação. 

  Tomando como objeto de estudo um corpo rígido, podemos novamente pensar em 

um conjunto de pontos girando com velocidade        tangente ao raio.  Com isso temos: 

                   
   

Somando para todos os pontos do corpo: 

  

        
     



Como     e     possuem a mesma direção em todos os pontos de um corpo simétrico 

(perpendiculares tanto ao raio quanto à velocidade), podemos escrever: 

  

(7.3)             

 

Podemos também pensar em (7.2) para um corpo rígido, somando os torques de todos os 

pontos do corpo, gerando: 

(7.4)           
  
  

 

(8)- CONSERVAÇÃO DE MOMENTO ANGULAR 

 Dizemos que algo de mantém constante no tempo quando sua derivada temporal é 

igual à zero. Evidentemente, isso também se aplica ao momento angular. Dizemos: 

               
    

  
   

 Tendo isso em mente, podemos afirmar, por (7.4): 

(8.1)        
     

  
   

 Analisando (8.1), podemos chegar à conclusão que se o somatório dos torques sobre 

um sistema é igual à zero, seu momento angular permanecerá constante, e o contrario 

também é valido, se seu momento angular permanece constante, o somatório dos torques 

sobre um sistema é nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXERCICIOS: 

 (UFRJ) P2-(2013.1) Um aro elíptico homogêneo de massa M é posto para girar com 
velocidade angular ω ao redor do seu eixo maior, em relação ao qual tem momento de 
inércia I1. Em seguida, é colocado para girar com mesma velocidade angular ao redor 
de seu eixo menor, em relação ao qual tem momento de inércia I2. Veja as figuras. 
Sobre os m´módulos dos momentos angulares L1 e L2 dos aros nas respectivas 

situações 1 e 2, podemos afirmar que:  

 
 
 
 
(a) L1 < L2, pois o momento de inércia I1 < I2; 
(b) L1 = L2, pois se trata do mesmo sistema girando com a mesma velocidade 

angular; 
(c) L1 > L2, pois o momento de inércia I1 > I2; 
(d) L1 > L2, pois o momento de inércia I1 < I2; 
(e) L1 < L2, pois o momento de inércia I1 > I2. 

Resposta: A 

 

(UFRJ) P2-(2013.1) Um disco homogêneo de massa M e raio R encontrasse sobre 
uma mesa horizontal completamente lisa, sem estar preso a ela. Em um dado instante 
duas forcas estão aplicadas tangencialmente na beirada do disco, uma em um ponto 
diametralmente oposto ao ponto de aplicação da outra. Sabendo que o momento de 
inércia do disco relativo ao eixo perpendicular a ele que passa pelo seu centro de 
massa é MR2/2, e denotando por acm e α os m´módulos respectivos da aceleração do 

centro de massa do disco e da aceleração angular de rotação em torno do eixo no 
instante considerado, podemos dizer que: 

 
 
(a) acm = F/M e α = 2F/(MR); 
(b) acm = F/M e α = 6F/(MR); 
(c) acm = 2F/M e α = 2F/(MR); 
(d) acm = 3F/M e α = 6F/(MR); 
(e) acm = F/M e α = 0. 

Resposta: B 



(UFRJ) P2-(2012.2) Um disco de massa M rola sem deslizar, com velocidade angular 

constante, sobre uma superfície horizontal, mantendo-se sempre alinhado 
verticalmente. Nos diagramas abaixo, (I), (II), (III) e (IV), aquele que representa 
corretamente os vetores velocidades (indicados por setas) dos pontos A e C, da 
periferia do disco e B o seu centro, em relação a um observador parado na Terra é: 

 
(a) nenhum deles 
(b) I 
(c) II 
(d) III 
(e) IV 

Resposta: E 

 

 

(Y.F.) - A peça de uma máquina tem o formato de uma esfera maciça e uniforme de 

massa 225g e diâmetro de 3 cm. Ela está girando em torno de um eixo com atrito 

desprezível que passa pelo seu centro, mas em um ponto, no seu equador, ela está 

roçando contra uma peça metálica, resultando em uma força de atrito de 0.02 N nesse 

ponto. 

a)Ache a aceleração angular. 

b)Quanto tempo levará para a velocidade escalar rotacional ser reduzida em 22.5 

rad/s? 

Resposta: a) 14,8 rad/s^2, b)1,52s . 

(Y.F) – Um pequeno bloco apoiado sobre uma mesa horizontal sem atrito possui, 

massa de 0,025kg. Ele está preso a uma corda sem massa que passa através de um 

buraco na superfície. No início, o bloco está girando a uma distância de 0,3 m do 

buraco com uma velocidade angular de 1,75 rad/s. A seguir a corda é puxada por 

baixo, fazendo com que o raio do circulo se encurte para 0,15 m. O bloco pode ser 

considerado uma partícula. 



a) O momento angular é conservado? b) Qual é a nova velocidade angular? c) Calcule 

a variação de energia cinética do bloco. d) qual foi o trabalho realizado ao puxar a 

corda? 

Resposta: a)Sim, b)7 rad/s, c) 10,36*10^-3 J, d)10,36*10^-3 J . 

Bons Estudos!! 

 

Dúvidas?  

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

contato@engenhariafacil.net . 


