
Fı́sica
Aula 2 – Forças– Eduardo Klein

N
a aula anterior estivemos interessados
em descrever o movimento dos corpos
sem nos preocuparmos o que os cau-

savam. Nesta aula veremos que forças que
atuam sobre um determinado corpo podem
causar uma aceleração, o que irá alterar o mo-
vimento destes corpos.

Vetores

Tudo aquilo que pode ser medido é considerado uma
grandeza: tempo, comprimento, temperatura, velo-
cidade, etc. As grandezas podem ser de dois tipos:
escalares e vetoriais. Uma grandeza escalar é apenas
um valor seguido de sua unidade de medida, como,
por exemplo, a massa de um corpo (5 quilogramas),
ou então o tempo de uma viagem (3 horas). Já as
grandezas vetoriais não podem ser expressas somente
por um valor numérico, necessitam também de uma
direção e um sentido. O ente matemático que possui
esses três elementos é chamado de vetor. O módulo
de um vetor é o seu tamanho; a direção é a reta sobre
a qual esse vetor se encontra; e o sentido é para onde
o vetor aponta. Velocidade é uma grandeza vetorial,
já que possui um módulo (50 km/h), direção (na
horizontal) e um sentido (para a direita). Os veto-
res são uma ferramenta puramente matemática, mas
representam grandezas f́ısicas reais.

1 Força

Uma força é uma interação entre dois corpos, ou
então entre o ambiente e o corpo. É sempre resul-
tado da ação de um corpo sobre outro. Por exemplo,

a força que uma pessoa exerce sobre uma cadeira
ao empurrá-la. A força é uma grandeza vetorial,
pois além de sua intensidade, apresenta uma direção
e sentido. As forças obedecem ao prinćıpio da su-
perposição: o resultado de um conjunto de forças
sobre um objeto é igual ao efeito de uma única força
resultante. Sua unidade no Sistema Internacional
de Unidades é o newton (N). Mais tarde trataremos
sobre os diversos tipos de força.

2 Leis de Newton

O conteúdo da primeira aula foi a Cinemática, ramo
da F́ısica que estuda o movimento dos corpos. Estu-
daremos agora sobre a Dinâmica, ramo que estuda as
causas do movimento. É importante saber que as leis
de Newton são produto de observações e experiências.
São leis fundamentais, e, portanto, não podem ser de-
duzidas. As leis de Newton são a base da mecânica
clássica. Assim, não valem para fenômenos a ve-
locidades muito elevadas ou com dimensões muito
pequenas, mas se aplicam perfeitamente à situações
do cotidiano, e por isso são tão utilizadas.

Com relação às forças, um corpo pode estar sub-
metido à duas condições: quando a força resultante
sobre ele é igual a zero e quando é diferente de zero.

3 Força resultante igual a zero

Dizer que a força resultante sobre um corpo é igual
a zero é o mesmo que dizer que o corpo não está
submetido a nenhuma força. Vamos estudar o com-
portamento dos corpos nessa situação. Imaginemos
uma caixa parada sobre uma mesa. É normal pen-
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sar que se nenhuma força for aplicada sobre essa
caixa ela permanecerá parada, e isso é justamente o
que acontece. Agora, o que acontece com um corpo
em movimento se não estiver submetido a nenhuma
força? O senso comum nos leva a crer que o corpo
ficaria cada vez mais lento até parar, mas vamos
analisar melhor essa situação. Após terminar de
empurrar um disco sobre uma mesa de madeira, su-
pomos que não há nenhuma força aplicada sobre ele,
então ele se desloca uma certa distância e para. Ao
empurrar esse mesmo disco sobre uma pista de gelo,
ele percorre uma distância maior que antes e para.
Sabemos que o gelo apresenta uma superf́ıcie bem
mais lisa que a madeira, portanto, ao imaginar uma
superf́ıcie infinitamente lisa, podemos supor que o
disco irá percorrer uma distância infinita. Assim,
chegamos na Primeira Lei de Newton: “um corpo
em repouso permanecerá em repouso, e um corpo
em movimento permanecerá em movimento, a não
ser que uma força seja aplicada sobre ele”. Apesar
de parecer contraintuitivo é o que acontece. Se você
arremessar um objeto no espaço, ele permanecerá em
movimento até que encontre algum obstáculo pelo
caminho. A primeira lei de Newton é também cha-
mada de Lei da Inércia, sendo inércia a resistência
dos corpos à mudança de estado. O motivo dos obje-
tos entrarem em repouso após um certo tempo, como
normalmente presenciamos, é efeito da força de atrito
entre o objeto e a superf́ıcie, ou seja, a suposição de
que o objeto não está submetido a nenhuma força
após cessar o empurrão é falsa. Suponha que você
esteja de patins dentro de um ônibus em movimento.
Se o ônibus frear, você se deslocará para frente. Isso
acontece porque, pela inércia, você tende a conti-
nuar em movimento. O mesmo acontece para um
ônibus parado que começa a acelerar. Nesse caso,
você se deslocará para trás porque seu corpo tende a
continuar parado.

4 Força resultante diferente de zero

Acabamos de estudar o que acontece com um corpo
que não está submetido a nenhuma força. Mas o que
acontece se uma força for aplicada sobre ele? Ima-
gine um disco andando com uma certa velocidade
sobre uma pista de gelo. Se você aplicar uma força
constante no mesmo sentido da velocidade do disco,
sua velocidade aumentará linearmente, ou seja, com
aceleração constante. Agora, ao aplicar uma força no
sentido contrário à velocidade do disco, sua veloci-
dade diminui linearmente, ou seja, uma desaceleração
constante. Assim, conclúımos que uma força aplicada

sobre um corpo produz uma aceleração no mesmo
sentido da força. Outras observações mostram que a
força aplicada é proporcional à aceleração, ou seja,
se uma força duas vezes maior for exercida sobre o
objeto, ele sofrerá uma aceleração duas vezes maior.
Essas observações constataram que a constante de
proporcionalidade entre a força e a aceleração é a
massa do objeto. Então, se uma mesma força for
aplicada sobre um objeto com uma massa duas vezes
maior, ele irá adquirir uma aceleração duas vezes
menor. Finalmente, chegamos à Segunda Lei de
Newton:

Fres = ma,

onde Fres é a força resultante que atua sobre o corpo,
m é a massa em quilogramas e a é a aceleração em
metros por segundo ao quadrado. Observando as
unidades de medida, vemos que:

[N ] = [kg]
[m]

[s2]

ou seja, um newton é a força necessária para provocar
uma aceleração de um metro por segundo quadrado
a um corpo com um quilograma de massa. De acordo
com a equação da segunda lei de Newton, se a força
resultante é igual a zero, o mesmo acontece com a
aceleração, não produzindo nenhuma mudança no
movimento do corpo. Esse fato é compat́ıvel com o
enunciado da lei da inércia. Voltando ao exemplo
do ônibus, sabemos que se o ônibus sofrer uma ace-
leração, a pessoa de patins entrará em movimento.
Mas, se nenhuma força atua sobre ela, por que isso
acontece? O erro é considerar o ônibus como re-
ferencial. A primeira e segunda lei de Newton só
são válidas para referenciais inerciais, isto é, para
referenciais em repouso ou em velocidade constante.
Quando o ônibus acelera ou desacelera, ele deixa de
ser um referencial inercial e as leis de Newton deixam
de valer para esse caso. Além disso, não existe um
referencial privilegiado, todos os referenciais inerciais
são igualmente válidos.

Já sabemos que as forças são resultado de in-
terações entre corpos. Quando o corpo A produz
uma força sobre o corpo B eles estão interagindo.
Mas, como a interação é um processo mútuo, pode-
mos também dizer que o corpo B produz uma força
sobre o corpo A. A experiência mostra que, quando
dois corpos interagem, as duas forças resultantes pos-
suem mesmo módulo e mesma direção, mas sentidos
contrários. Esse é o enunciado da Terceira Lei de
Newton: a força que um corpo A exerce sobre um
corpo B é igual em módulo e direção à força que o
corpo B exerce sobre o corpo A, mas com sentidos
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contrários:
FA em B = −FB em A.

É importante notar que essas forças atuam sobre
corpos diferentes. A terceira lei de Newton é conhe-
cida também como Lei da Ação e Reação, apesar
de que nenhuma das forças é causa da outra, ambas
surgem mutuamente da interação entre os corpos e
qualquer uma das duas poderia ser considerada ação
ou reação.

5 Forças

Existem dois tipos de forças: as forças de contato
e as forças de longo alcance. As forças de contato
exigem uma interação f́ısica entre os corpos, como,
por exemplo, a força de atrito, força normal e de
tração. As forças de longo alcance acontecem mesmo
quando os corpos estão afastados fisicamente, como
a atração gravitacional e a força magnética.

• Força peso – no cotidiano, é comum usar os
termos “massa” e “peso” como sinônimos, mas
na F́ısica essas são grandezas completamente di-
ferentes. A massa é uma propriedade intŕınseca
do corpo e caracteriza sua inércia: quanto maior
a massa, maior a resistência à mudança de es-
tado. É uma grandeza escalar. Já o peso é a
força que a Terra exerce sobre o corpo. É uma
grandeza vetorial que aponta para o centro de
massa da Terra. Ao soltar um corpo de uma
determinada altura, ele cai com uma aceleração
constante, a aceleração gravitacional da Terra.
Se o corpo possui uma aceleração, deve haver
uma força que a produz, e essa é a força peso. A
aceleração da gravidade próxima a superf́ıcie da
Terra é aproximadamente constante, em torno
de 9,8 m/s2, assim, podemos chamá-la de g.
Portanto, pela segunda lei de Newton:

P = mg.

• Força normal – a força normal é exercida sobre
um corpo por qualquer superf́ıcie com a qual ele
tenha contato. O adjetivo “normal” significa que
essa força é sempre perpendicular à superf́ıcie,
ou seja, faz 90◦ com ela. Quando uma caixa
está parada sobre uma mesa, é porque a força
normal empurra a caixa para cima com a mesma
intensidade que seu peso a puxa para baixo.

• Força de atrito – a força de atrito age sem-
pre paralelamente à superf́ıcie de contato en-
tre dois corpos, e no sentido oposto ao mo-
vimento. Ao empurrar um corpo sobre uma

superf́ıcie, ele desacelera e para por conta da
força de atrito que age sobre ele, já que aponta
sempre no sentido contrário ao movimento. Sa-
bemos que é mais dif́ıcil empurrar uma caixa
pesada do que uma caixa mais leve. Isso acon-
tece pois existe uma proporcionalidade entre a
força normal que age sobre o corpo e a força de
atrito. Para transformar essa proporcionalidade
em uma igualdade, adicionamos uma constante
de proporcionalidade, o coeficiente de atrito. As
forças de atrito podem ser cinéticas ou estáticas.
Quando o corpo está em movimento com relação
à superf́ıcie, utilizamos o coeficiente de atrito
cinético, e quando está parado utilizamos o coe-
ficiente de atrito estático. Portanto,

fc = µcN ;

fe ≤ µeN.

onde fc e fe representam as forças de atrito
cinético e estático, c e e são os coeficientes de
atrito cinético e estático e N é a força normal. A
força de atrito estático apresenta uma desigual-
dade pois se opõe ao movimento com a mesma
intensidade da força aplicada, mas, a partir de
uma força máxima, o atrito estático não é mais
capaz de segurar o corpo e este começa a ace-
lerar. O coeficiente de atrito estático é sempre
maior que o coeficiente de atrito cinético, por
isso é mais dif́ıcil tirar o corpo do repouso do
que mantê-lo em movimento.

• Aceleração centŕıpeta – quando uma força
age sempre perpendicularmente ao corpo, ele
entra em movimento circular e dizemos que essa
é uma força centŕıpeta. Essa força é responsável
pela aceleração centŕıpeta, definida como:

ac =
v2

R
,

onde ac é a aceleração centŕıpeta, v é a veloci-
dade linear e R é o raio do movimento circular.
Dessa forma, a força que age sobre uma part́ıcula
em movimento circular pode ser descrita como:

Fcent = mac

=
mv2

R
.

Podemos aplicar uma força centŕıpeta ao girar
uma pedra amarrada por um barbante. O mo-
vimento da pedra causa uma tensão no fio que
aponta sempre para o centro do movimento cir-
cular.
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• Força elástica – as molas são objetos capazes
de sofrer deformações mecânicas enquanto so-
frem ação de uma força, mas que retornam à
sua forma original quando essa força se cessa.
Através de experimentos concluiu-se que, ao
aplicar uma força F sobre uma mola, ela sofre
uma deformação de tamanho x. Ao aplicar uma
força 2F, a mola se deforma em 2x. Ou seja,
existe uma proporcionalidade entre a força apli-
cada e a deformação resultante. Se analisarmos
diferentes situações onde molas são utilizadas,
percebemos que algumas são muito mais resis-
tentes à deformação que outras. Chamamos
essa caracteŕıstica de constante elástica da mola.
Por último, notamos que ao esticar uma mola
ela tende a voltar à posição original, exercendo
uma força no sentido contrário. O mesmo acon-
tece quando ela é comprimida, exercendo uma
força no sentido de voltar ao seu estado original.
Assim, definimos a força elástica como

Fel. = −kx,

onde k é a constante de mola e x sua deformação.
O sinal negativo indica que a força da mola é
sempre no sentido contrário ao da força aplicada.
Essa lei é conhecida também como Lei de Hooke.
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