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Tópicos da aula

• Rotação em torno de um eixo fixo


• Conservação do momento angular


• Teorema dos eixos paralelos


• Aplicação: máquina de Atwood


• Aplicação: rolamento sobre um plano inclinado
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Objetivos

Ao final da aula, você deverá ser capaz de:


• Resolver problemas envolvendo rolamento de corpos.


• Resolver problemas baseados na conservação de 
momento angular
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Rotação em torno de 
um eixo fixo
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Rotação em torno de um eixo fixo
único grau de liberdadeφ →

velocidade de rotação de P 

momento angular de uma partícula de massa m em P  com relação à origem O

mas: } }
perpendicular a OZ

paralelo a OZ

Para aplicar a equação fundamental da dinâmica de rotações, só nos 
interessa a componente do movimento angular ao longo do eixo de rotação 

(componente lz)
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Rotação em torno de um eixo fixo

velocidade angular de rotação 

momento de inércia 
da partícula P em 
relação ao eixo de 

rotação 

e como fica o corpo como um todo? 

}
momento de inércia 
do corpo rígido em 
relação ao eixo de 

rotação
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Rotação em torno de um eixo fixo

• Para calcular I, temos de multiplicar cada elemento de 
massa  do corpo por , sendo  a distância  ao 
eixo de rotação, e integrar sobre todo o corpo.

dm ρ2 ρ dm
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Rotação em torno de um eixo fixo

• Aplicando a lei fundamental da dinâmica das rotações 
(segunda lei de Newton para rotações):
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Rotação em torno de um eixo fixo

• E a energia cinética?

energia cinética de rotação de um elemento de 
massa dm à distância  do eixo ρ

energia cinética de rotação total do corpo
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Rotação em torno de um eixo fixo

• E o trabalho?

trabalho numa rotação 
finita de  a  φ0 φ1
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Rotação em torno de um eixo fixo

• Mas:

• Então:

o trabalho realizado é igual à variação da energia 
cinética de rotação 
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Rotação em torno de um eixo fixo



Conservação do 
momento angular
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Conservação do momento angular

• Para o caso particular de um sistema em rotação em torno de um 
eixo fixo, temos a seguinte lei de conservação do momento angular
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Conservação do momento angular

• Um caso interessante ocorre quando o momento de 
inércia varia.
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Teorema dos eixos 
paralelos
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Teorema dos eixos paralelos

teorema dos eixos paralelos (ou teorema de Steiner): o momento de 
inércia de um corpo qualquer em relação a um eixo é a soma do 

momento de inércia em relação a um eixo paralelo, passando pelo CM, 
com o produto da massa M do corpo pelo quadrado da distância l entre 

os dois eixos.
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Teorema dos eixos paralelos

• Exemplo: barra delgada girando em torno de uma 
extremidade
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Teorema dos eixos paralelos

• Exemplo: cilindro girando em torno de uma geratriz.



Aplicação: máquina de 
Atwood
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Aplicação: máquina de Atwood

torque externo na polia 
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Aplicação: máquina de Atwood



Aplicação: rolamento 
sobre um plano 

inclinado
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Aplicação: rolamento sobre um 
plano inclinado

condição de rolamento sem deslizamento  

k é o raio de giração 
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Aplicação: rolamento sobre um 
plano inclinado

• Se o corpo é solto em repouso do alto do 
plano inclinado e rola sem deslizar ao lon-
go de todo o  comprimento l do plano, a 
velocidade V com a qual atinge a base do 
plano é dada por: 

energia cinética correspondente 

energia inicial (potencial) 
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Aplicação: rolamento sobre um 
plano inclinado

• Logo, a energia total se conserva. 

• À primeira vista, isto parece contraditório com  a presença da força 
de atrito 

• Entretanto, o ponto de aplicação da força de atrito está sobre o eixo 
instantâneo de rotação, ou seja, está em repouso a cada instante. 

• Logo, a força de atrito vão realiza trabalho: seu único papel é 
converter energia cinética de translação em rotação, o que freia o 
corpo.



Alguns exemplos
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• Um CD gira, do repouso a até 500 rev/min, em 5.5 s. 


• (a) Qual é sua aceleração angular suposta constante? 


• (b) Quantas voltas o disco dá em 5.5 s?


• (c) Qual é a distância percorrida por um ponto da borda do disco, a 
6.0 cm do centro, durante esses 5.5 s?

Introdução
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• Resolução:

b)

Introdução

a)

c)
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• Para fazer uma bola de bilhar rolar sem escorregar deve-se 

bater com o taco exatamente a uma altura  do centro e 

não nele. Justifique. 

2R
5

Torque
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• Resolução:

Torque
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• Dois blocos estão ligados por um fio que passa por uma 
polia de raio R e momento de inércia I. O bloco de massa m1 

desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito; o bloco 
de massa m2  está suspenso pelo fio. Determine a aceleração 
a dos blocos e as tensões T1  e T2. O fio não desliza na polia. 

Torque
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• Resolução:

Torque
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• Uma bola de boliche, com 11 cm de raio e 7.2 kg de massa, 
rola sem deslizar a 2.0 m/s, na pista de retorno horizontal. 
Ela continua a rolar, sem deslizar, ao subir uma rampa até a 
altura h, quando atinge momentaneamente o repouso e 
desce de volta. Considere-a uma esfera homogênea e 
determine h. 

Rolamento
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• Resolução:

Rolamento
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• Uma bola de boliche, de massa M e raio R, é lançada no nível 
da pista, de forma a iniciar um movimento horizontal sem 
rolamento, com a velocidade v0  = 5.0 m/s. O coeficiente de 
atrito cinético entre a bola e o piso é μc = 0.080. Determine: 


• (a) o tempo que a bola leva derrapando na pista (após o qual ela passa a 
rolar sem deslizar) e 


• (b) a distância na qual ela derrapa. 

Rolamento com deslizamento
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• Resolução:

Rolamento com deslizamento

a)

b)
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• O disco 1 gira livremente com uma velocidade angular  
em torno de um eixo vertical que coincide com seu eixo de 
simetria. Seu momento de inércia em relação a este eixo é 
I1. Ele cai sobre o disco 2, de momento de inércia I2, que 
está inicialmente em repouso. O disco 2 está centrado no 
mesmo eixo que o disco 1 e é livre para girar em torno 
desse eixo. Devido ao atrito cinético, os dois discos acabam 
por ter a mesma velocidade angular . Determine .

ωi

ωf ωf

Conservação do momento angular
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• Resolução:

Conservação do momento angular
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• Considere um pequeno carrossel, cuja plataforma giratória tem 3.0 m de 
diâmetro e 130 kg · m2 de momento de inércia. Cinco pessoas se 
colocam próximos à borda do carrossel, enquanto este gira a modestas 
20 rev/min. Quando um sinal é dado, você e mais três amigos caminham 
rapidamente para o centro do carrossel, deixando uma pessoa junto à 
borda (digamos que ela não seja exatamente seu amigo). O carrossel 
passará a girar mais rápido, atirando seu inimigo para fora, na lama. Mas 
seu inimigo é muito rápido e forte, de forma que atirá-lo para fora requer 
uma aceleração centrípeta da borda de, no mínimo, 4.0g. O plano 
funcionará? (Suponha cada pessoa com uma massa de 60 kg.) 

Conservação do momento angular
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• Resolução:

Conservação do momento angular
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Sumário

• Rotação em torno de um eixo fixo.


• Conservação do momento angular


• Teorema dos eixos paralelos


• Aplicação: máquina de Atwood


• Aplicação: rolamento sobre um plano inclinado




