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Notas de aula: Cinemática escalar: Conceitos Iniciais 

 

Para descrição de movimento sempre há necessidade de um ponto base, ou seja, um ponto de referencia, 

o qual dá se o nome de referencial. Fisicamente falando nunca poderemos descrever um movimento e nem 

suas condições se não tivermos um referencial. 

Definições:  

1. Repouso e Movimento 

Um corpo estará em movimento sempre que mudar de posição, no decorrer do tempo, em relação a um 

referencial adotado; e em repouso, sempre que sua posição se mantiver a mesma (constante) no decorrer 

do tempo em relação ao referencial que foi adotado. 

 

E então o motorista do ônibus está em repouso ou movimento? 

2. Ponto Material e Corpo extenso 

Ponto material: é todo corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias que 

envolvem este corpo no estudo de determinado fenômeno. 

Corpo extenso: é todo o corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas em relação às distâncias que 

envolvem este corpo no estudo de determinado fenômeno. 
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3. Trajetória 

É a linha formada por todos os pontos ocupados sucessivamente por um móvel.  

Atenção: A trajetória também é determinada a partir de um referencial. 

  

4. Espaço (S) 

Chamamos de espaço ou posição o local ocupado pelo móvel em relação a um dado referencial, num dado 
instante. É um número associado à posição do móvel na trajetória. Ele não diz se o móvel está em 
movimento ou em repouso e nem quanto o móvel se deslocou, ou mesmo se foi à favor ou contra a 
trajetória. A única informação concreta dada pela posição S de um móvel é a que distância o móvel se 
encontra da origem dos espaços naquele instante. A origem dos espaços é sempre dado por S = 0.  

Atenção: O espaço inicial de um móvel NÃO é necessariamente a origem dos espaços da trajetória por 
onde ele descreve o movimento. Quando falamos em espaço inicial estamos nos referindo ao ponto da 
trajetória onde o móvel inicia seu movimento para análise. E esse pode partir de qualquer ponto. 

5. Deslocamento escalar (∆S) 

O deslocamento escalar é a variação de posição sofrida por um móvel sobre uma trajetória. Trata-
se de uma simples comparação entre a posição final e a posição inicial do móvel em um trajeto 
qualquer.  

 

∆S = S – S0 
Onde:  
∆S – deslocamento escalar;  
S – posição final do móvel;  
S0 – posição inicial do móvel 
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É importante ressaltar que deslocamento escalar e distância percorrida são conceitos diferentes. Enquanto 
o deslocamento escalar é uma simples comparação entre a posição inicial e a posição final, a distância 
percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel.  

 

Sinal resultante do ∆S apresenta relação direta com o sentido do movimento. 

∆S>0 – Móvel se desloca no sentido crescente da trajetória 

∆S<0 – Móvel se desloca no sentido decrescente da trajetória 

6. Velocidade escalar média 

Relação deslocamento escalar ∆S e o correspondente intervalo de tempo ∆t, obtemos a velocidade escalar 
média (Vm). 

 

 

Unidade de medida: SI: m/s 

Conversões:  

 

**Curiosidade: 1 milha = 1.609,344 
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7. Velocidade instantânea 

Refere-se ao valor absoluto da velocidade escalar do móvel no instante em que efetuamos a leitura, em 
relação à Terra. Ocorre em intervalos de tempo muito curtos, o que diferencia da velocidade média.  

8. Classificação do movimento 

Progressivo: Vm>0, ou seja, o móvel anda no sentido crescente da trajetória orientada. (∆S>0) 

 

Retrógrado: Vm<0, ou seja, o móvel anda no sentido decrescente da trajetória orientada. (∆S<0) 

 

9. Aceleração Média 

Grandeza física que indica a variação da velocidade de um móvel no tempo. 

 

Unidade de medida: m/s2 

10. Classificação do movimento com relação a aceleração escalar 

Acelerado: Se velocidade e aceleração estão no mesmo sentido de movimento. Neste caso a velocidade em 
módulo aumenta. (Independente do sinal, o valor absoluto aumenta). 

Retardado: Velocidade e aceleração estão no sentido oposto de movimento. Neste caso a velocidade em 
módulo diminui. (Independente do sinal, o valor absoluto diminui). 
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11. Movimento Uniforme 

Quando um móvel se desloca com uma velocidade constante, diz-se que este móvel está em 
um movimento uniforme (MU). Particularmente, no caso em que ele se desloca com uma velocidade 
constante em trajetória reta, tem-se um movimento retilíneo uniforme. Em outras palavras o Movimento 
Uniforme é qualquer movimento realizado por um corpo que percorre distâncias iguais em tempos iguais.  

Uma observação importante é que, ao se deslocar com uma velocidade constante, a velocidade 
instantânea deste corpo será igual à velocidade média, pois não haverá variação na velocidade em nenhum 
momento do percurso. 

A equação horária do espaço pode ser demonstrada a partir da fórmula de velocidade média e a relação 
final é dada por: 

 

S – posição final do móvel 
S0- posição inicial do móvel 
v – velocidade média  
t – tempo 
 
Análise gráfica do Movimento Uniforme 
 
Velocidade x tempo 
 

 
 
Espaço x tempo 
 

               


