
Cinemática Unidimensional  

 

1 INTRODUÇÃO 

Na Cinemática Unidimensional vamos estudar o movimento de corpos e partículas , analisando termos 

como deslocamento, velocidade, aceleração  e tempo.Os assuntos que se cobram  são iguais aos que a 

gente viu no ensino médio, só que cobrados de uma forma um pouco mais pesada nas provas. Vamos lá! 

2 MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME 

Como o nome já diz, o MRU é um movimento que se move em linha reta e de forma constante. Se 

mover de forma constante significa que a para cada instante de tempo ele percorre o mesmo caminho, 

ou seja, ele tem velocidade constante. 

A velocidade nada mais é que “o quanto um corpo percorre em função de um intervalo de tempo dado” 

e pode ser calculada por: 

Velocidade escalar média:                                
  
  

 

Outra forma de escrever essa equação é: 

  
    
    

 

Considerando que o     , e passando o tempo pro outro lado, temos: 

                     

 

Mas a velocidade não é uma grandeza vetorial? 
 

Sim, todavia aqui na cinemática unidimensional só trabalharemos com movimentos em uma direção, ou 
seja, não é necessário representar os vetores unitários, pois sabemos que só o movimento sempre 
percorrerá em uma reta, daí definimos o nome velocidade escalar média, mas é necessário sim dizer 
sem o sentido do movimento é positivo ou negativo (+ ou -). No caso do MRU a velocidade escalar 
média é igual a velocidade do corpo durante todo o movimento. 
 

Simples? Simples! 



3 MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

É aquele movimento em que a velocidade varia, simples assim. O responsável por essa mudança de 
velocidade é a chamada aceleração. A aceleração, nada mais, nada menos é que a taxa de variação da 
velocidade, na forma: 

   
   

  
 

Podemos também definir, a velocidade instantânea , como o espaço percorrido em um curto intervalo 
de tempo dt. Um exemplo de como determina-la é utilizando o velocímetro, aqueles mesmos, os dos 
carros, que medem a velocidade que o carro está percorrendo naquele instante, ou seja, mede a 
velocidade instantânea do carro. Para determinar, temos: 
 

                
   

  
 

 
Relaxa!! Precisamos saber pra Física I apenas que a derivada é a reta tangente de uma curva . Nesse 
caso, a velocidade é a o coeficiente angular da reta que fica tangente a uma curva de deslocamento. 
Saca só nos graficos abaixo! 

 
         Note que na figura da esquerda a curva ta aumentando no ponto   , logo a derivada e a velocidade 
são positivas, pois      . Já na figura da direita, a curva no mesmo ponto está diminuindo, logo a 
        e a velocidade é negativa. A mesma coisa pode se aplicar para a aceleração. 
 



Tranquilo, né? 
 
Voltando lá pra equação da aceleração, a gente considera o dv uma variação de velocidade em um 
tempo dt, que é beem pequeno. Mas se considerarmos pra um intervalo de tempo maior,   , teremos: 
 

  
  

  
 

               

               
 

 
Obs: Não coloquei a representação vetorial por causa de que estamos trabalhando movimentos retilíneos, e não há a necessidade de por na 
forma vetorial. 

Considerando           . A gente tem: 
 

                        

Ou melhor: 
 
 

        
Essa equação, a gente utiliza pra quando queremos calcular a aceleração ou o tempo em função da 
variação de velocidade, ou vice versa.  Vamos calcular o gráfico que essa equação nos dá.  
Pelo equação, a gente sabe que o gráfico é linear. Logo, temos: 

 
 
Se calcularmos a área abaixo do gráfico, encontramos o espaço percorrido. Bora calcular? 
 A área desse gráfico é um trapézio deitado. Sabemos que a área do trapézio é: 

  
      

 
 

Fazendo uma analogia, a gente vai ter: 

   
       

 
 

Substuindo        , vai ficar: 

   
   

 
 

 

 
            

   

 
 

Logo, o espaço percorrido por um objeto com aceleração constante pode ser calculada por: 
 

         
   

 
 

 
Tá, e se a gente não tiver o tempo? Como calcular só com a variação das velocidades? 

Simples! A gente pega aquela equação da área do trapézio     
       

 
   e substitui o t por alguma 

coisa que só dependa da velocidade e da aceleração. 



 
Isolando o t em          a gente vai ter: 
 

  
    

 
 

 
Substituindo na do   , a gente vai ter: 
 

   
      

 
 
    

 
  

Ajeitando isso aqui, a gente fica com: 

            
 
Que é a famosa equação de Torriceli.  
 
O BIZU daqui é ver quais as variáveis você sabe e o que você quer calcular, e daí é relacionar com uma 
das três equações! 
 
 
Tranquilin?  Vamos exercitar, então!! 

4 QUEDA LIVRE E LANÇAMENTO VERTICAL 

É um tipo de Movimento Retilíneo Uniformemente Acelerado só que vertical. Vamos pensar,se tu largar 

numa altura H, qual a velocidade que ela vai atingir o chão? 

 

Podemos utilizar Torricelli, para calcular isso aí. Pois, temos a velocidade inicial      , aceleração da 

gravidade g e altura H. Assim, teremos: 

               

       

E se eu quisesse saber o tempo até tocar o chão? 



        
   

 
        

  

 
 

(Consideramos a aceleração –g pois adotamos o referencial para cima e a gravidade é para baixo.) 

 

 

Boa! Pra calcular é mais ou menos a mesma coisa! Sabendo que a velocidade no topo é nula, temos, 

pela equação de Torriceli: 

     
      

        

Mas também sabemos que        .       , logo: 

         

Por fim, ajeitando os termos: 

  
   

 
 

Daí, reajeitando os termos, também da pra ver que o tempo de subida é igual ao de descida. Ou seja, o 

tempo em que um lançamento vertical fica no ar é sempre 2 vezes o tempo de descida. 

    
  

 
   

    

   
  

  
 

 

Depois de mexer bastante com essas equações, bora exercitar??  

 

     [UFRJ-2014.2] O gráfico representa a velocidade de uma partícula que se move ao longo do 
eixo x em função do tempo. O movimento é iniciado em um instante t <    e em    ela se 
encontra na origem. Das seguintes afirmativas,quais estão corretas? 
(I) a aceleração da partícula no instante    é nula; (II) no instante    a partícula volta à origem; 
(III) existe mais de um instante em que a aceleração é nula; (IV) a partícula muda seu sentido 
de deslocamento nos instantes   ,    e   ; (V) no ponto D sua aceleração é positiva; 
(VI) o deslocamento entre    e    é maior que entre    e   . 



Resposta: 

I) A aceleração é dada por   
  

  
. Como a derivada nesse ponto não é nula (reta tangente 

horizontal), a aceleração não é nula.Falso. 

II) Falso, nesse ponto a velocidade é zero, porém o corpo não volta para a origem. 

III) Verdade!! Pois existem dois pontos em que a derivada é zero,          

IV) Verdadeiro!! Quando eles tocam no eixo t, significa que a velocidade é 0 e depois aumenta em 

módulo, ou seja, ele está mudando seu sentido de direção, é o que acontece nesses instantes. 

V) Verdadeiro!! Pois 
  

  
   nesse ponto, ou seja, a reta tangente nesse ponto, possui coeficiente 

angular positivo. 

VI) Mentira!!Entre         a velocidade da partícula é negativa, ou seja, ele volta um pouco em direção 

a origem. O deslocamento feito é a área desse gráfico, como podemos ver na figura: 

 

1° caso: Área total =    

2° caso: Área total        

(“Área negativa”, pois está abaixo do eixo v). 

   : [Halliday] Dois trens, ambos com velocidade igual a 30 km/h, percorrem uma mesma linha férrea 
em sentidos contrários. Um pássaro, que voa com velocidade igual a 60 km/h, parte de um trem em 
direção ao outro no momento em que a distância entre eles é de 60 km. Quando encontra o outro trem, 
o pássaro volta e voa diretamente para o primeiro trem, e assim por diante. Qual é a distância total 
percorrida pelo pássaro até os trens se cruzarem? 
Resposta: 
 
De início essa questão parece ser bem confusa. Ficar pensando no pássaro indo e voltando e somando 
quanto ele andou em cada um daria um trabalho infeliz!! Existe uma forma sutil de se pensar e tudo fica 
bem mais fácil.  
 
“Já que o pássaro voa com velocidade constante, o deslocamento é igual ao tempo até os trens se 
chocarem multiplicado pela velocidade”. 
 
Para calcular o tempo, a gente vai ter: 
 

                  
     



Quando os trens se cruzarem S=S’. Assim teremos: 
             
              

Agora, é só multiplicar! 
              

 

   : [ITA]Um corpo cai em queda livre, de uma altura tal que durante o último segundo de queda ele 
percorre 1/4 da altura total. Calcule o tempo de queda supondo nula a velocidade inicial do corpo.  
Resposta: 
 
Sabemos que o tempo total de uma queda livre pode ser dado por: 
 

   
  

 
 

Se no último segundo o corpo percorre 
 

 
 da distância total, em t-1 ele percorreu  

 

 
. Ou seja: 

     
     

 
  

  

  
 

Dividindo uma equação pela outra, a gente terá: 

 

   
 

 
  
 

 
  
  

 
 

  
 

                
 

          

E por fim: 

  
 

    
 

   : [Halliday-Modificada] Uma pessoa saltou do topo de um edifício de H, caindo em cima da caixa de 
um ventilador metálico, que afundou d. A pessoa, embora bastante machucada, sobreviveu. Que 
aceleração, supostamente constante, ela suportou durante essa colisão? Expresse a resposta em termos 
de g, a aceleração devida à gravidade. 
Resposta: 
Na queda livre a gente pode calcular, por Torricelli. 

                   

Show, ele chegou no chão com      até o chão e foi freado até o repouso por uma distância d. Assim 

podemos calcular, também por Torricelli... 
           

Assim, nosso a, será: 

  
  

 
 

   : Um balão sobe com a velocidade de V e está a uma altura de H acima do solo quando dele se larga 
um pacote.  
a) Quanto tempo demora para que o pacote chegue ao solo?  
b) Com que velocidade ele atinge o solo? Use g. 



Resposta: 
 

a) Utilizando a equação de espaço do MRUA, temos: 
 

         
   

 
 

Nesse caso, temos que S=0 (solo),                  . Assim, teremos: 

       
   

 
 

Temos uma equação do 2° grau, resolvendo isso aí, a gente vai ter: 
 

  
       

   
 

 
  
 

 
          

  
 

         

 
 

 
b) Agora é só jogar na         

       
         

 
          

 
 

Agora é a sua vez... 
 

Exercícios Recomendados: 
1- (Tipler) Um elevador sem teto está subindo com uma velocidade constante v = 10 m/s. Um menino 

no elevador, quando este está a uma altura h = 20 m acima do solo, joga direto para cima uma bola. 
A velocidade inicial da bola em relação ao elevador é v0 = 20 m/s. Desprezando a altura do menino: 
a) Calcule a altura atingida pela bola em relação ao solo. 
 b) Quanto tempo passa para que a bola retorne ao elevador? 

2- (IME) O trem I desloca-se em linha reta, com velocidade constante de 54 km/h, aproximando-se do 
ponto B, como mostra a figura. Determine quanto tempo após a locomotiva do trem I atingir o 
ponto A, deve o trem II partir do repouso em C, com aceleração constante de 0,2 m/s2 de forma 
que, 10 segundos após terminar a sua passagem pelo ponto B, o trem inicie pelo mesmo ponto. 

 
3- Dois móveis, A e B, situados a 2 km de distância um do outro, partem simultaneamente, na mesma 

direção e sentido, ambos com movimento uniformemente acelerado, sendo a aceleração do mais 
lento, o móvel B, de 0,32 m/s² . Eles devem se encontrar a 5 km de distância do ponto de partida de 
B. Calcule:  



A) A aceleração de A. 
 B) As velocidades dos móveis no momento do encontro. 

4-  Um móvel parte da origem com aceleração constante. De um instante de tempo t até o tempo t 
+ 1, o móvel percorre a distância de 20 m. Do instante 2t + 1 até 2t + 2, a distância vale 32 m. 
Determine a distância percorrida por ele de t + 1 até 2t + 1, sabendo que a velocidade média no 1º 
segundo do percurso vale 12 m/s. 
 

5- Dois trens, de comprimentos 276 m e 324 m, movem-se em trilhos paralelos e no mesmo sentido. O 
trem A, que está mais à frente, tem velocidade constante de 20 m/s, enquanto o trem B tem 
velocidade constante de 30 m/s. No instante em que se inicia a ultrapassagem, o maquinista do 
trem B é avisado que no seu trilho caminha um outro trem C no sentido oposto ao seu e que existe 
um cruzamento que permite a mudança para outro trilho alguns metros à frente, mas ele precisa 
obrigatoriamente entrar na frente de A, que já se move nesse trilho. No instante da mensagem, o 
trem A encontra-se a 400 m da passagem e o trem C, que está a 200 m dela, tem velocidade 10 m/s 
e aceleração 2 m/s² . Dessa forma, qual deve ser a menor aceleração possível, imposta ao trem B, 
imediatamente no instante da mensagem, a fim de evitar qualquer acidente. Despreze a distância 
entre os trilhos paralelos. 
 A) 2,0 m/s²     B) 6,2 m/s²    C) 8,0 m/s²    D) 14,0 m/s²     E) 16,5 m/s² 

6- Uma partícula, a partir do repouso, descreve um movimento retilíneo uniformemente variado e, em 
10 s, percorre metade do espaço total previsto. A segunda metade desse espaço será percorrida em, 
aproximadamente:  
A) 2,0 s    B) 4,0 s     C) 5,8 s     D) 10 s     E) 14s 

7-  Um automóvel a 90 km/h passa por um guarda num local em que a velocidade máxima é de 60 
km/h. O guarda começa a perseguir o infrator com a sua motocicleta, mantendo aceleração 
constante até que atinge 108 km/h em 10 s e continua com essa velocidade até alcançá-lo, quando 
lhe faz sinal para parar. Pode-se afirmar que:  
A) o guarda levou 15s para alcançar o carro 
 B) o guarda levou 60 s para alcançar o carro.  
C) a velocidade do guarda ao alcançar o carro era de 25 m/s.  
D)o guarda percorreu 750 m desde que saiu em perseguição até alcançar o motorista infrator. 
E)nenhuma das respostas acima é correta. 
 
 
 
 
 

 

Bons Estudos!! 

Dúvidas?  

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

contato@engenhariafacil.net . 

Curtam o Engenharia Fácil no Facebook . 

Gabarito:  1) a.  65,9m  b. 4,08s     |2)  100s   |3)  a. 0,45m/s²   b.   79,2m/s e 56,57m/s. 

|4)  52m    |5)  D   |6)  4s  |7) D 



 
 


