
Gnomo 

Força Centrípeta 

Apostila  4  
  

Página  179 

Aulas 33 e 34 



Gnomo 

Força Tangencial 
A componente tangencial da força resultante em um movimento 
circular (Ft) é responsável pela variação do módulo da velocidade 
vetorial, isto é, é usada para acelerar (módulo da velocidade 
aumenta), ou para retardar (módulo da velocidade diminui) o corpo. 
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Força Tangencial 
Características 

Módulo 
Sendo m a massa do corpo e at a aceleração tangencial, o módulo da 
força tangencial é dado por: 

Direção 
Tangente à trajetória. 

Sentido 
• Quando o movimento é acelerado (módulo da 
velocidade aumenta), a resultante tangencial tem o 
mesmo sentido do movimento. 

• Quando o movimento é retardado (módulo da 
velocidade diminui), a resultante tangencial tem 
sentido oposto ao do movimento. 



Aceleração Centrípeta 
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A componente normal (ou centrípeta) da força resultante (Fcp) é 
responsável pela variação da direção da velocidade vetorial , isto é, é 
usada para curvar a trajetória. 



Aceleração Centrípeta 
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Características 

Módulo 
Sendo v a velocidade escalar e R o raio de curvatura da 
trajetória, o módulo da força centrípeta é dado por: 

Direção 
A força centrípeta tem a direção da reta normal à trajetória, isto é, 
perpendicular à velocidade vetorial. 

Sentido 
A força centrípeta é dirigida para o centro da curva descrita pelo móvel. 



Força Resultante 
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A força resultante (FR) pode ser composta de duas parcelas: uma 
tangencial e uma centrípeta. 

A resultante será dada aplicando Pitágoras. 



Força centrifuga 
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A força centrifuga é uma força fictícia e será criada por inércia. 

Características 

Módulo 
Sendo v a velocidade escalar e R o raio de curvatura da 
trajetória, o módulo da força centrípeta é dado por: 

Direção 
A força centrífuga tem a direção da reta normal à trajetória, isto é, 
perpendicular à velocidade vetorial. 

Sentido 
A força centrípeta é dirigida para fora da curva descrita pelo móvel. 


