
Leis de Newton  

 

INTRODUÇÃO 

Isaac Newton foi um revolucionário na ciência. Teve grandes contribuições na Física, 

Astronomia, Matemática, Cálculo etc. Mas com certeza, uma das suas maiores contribuições 

são as suas leis da dinâmica, as Leis de Newton. Aqui, vamos passar a estudar a mecânica a 

partir das forças. Esse assunto é cerca de 40% da P1 da UFRJ, saber esse assunto bem é 

essencial pra mandar super bem nessa P1. Bora lá? 

1 TIPOS DE FORÇA 

Força é a interação entre dois objetos, é o ato de puxar ou empurrar um objeto ou partícula. 

Como imaginamos, a força é uma grandeza vetorial, e para descrevê-la completamente 

devemos ter módulo, direção e sentido. 

Existem dois tipos de forças, as forças de contato e forças de campo. 

 Forças de contato: Como o nome diz, são forças que precisam do contato entre dois 

corpos para acontecer. Alguns tipos de forças de contato são forças de tensão, de atrito 

e normais. 

 

 Forças de Tensão:  

São aquelas forças que a gente faz a partir do puxar de uma corda, ou de algum material 

que transmita a força que foi feita em na extremidade oposta. 

 

A força     é uma força de tensão, que está sendo feita em uma corda. 

 Forças de Atrito: 

São as forças que surgem a partir das irregularidades da superfície em que o corpo está 

apoiado ou está deslizando. A resistência do ar e o atrito do solo em um corpo são 

exemplos de forças de atrito. Esse tipo de força tem a mesma direção, porém o sentido 

contrário ao movimento. Falaremos mais sobre elas no tópico 3.2. 



 

A força    tem o mesmo sentido, porém a direção contrária da velocidade     

 Forças Normais: 

São forças que, pelo contrário das forças de atrito, atuam perpendicularmente à 

superfície de contato. Empurrar um objeto com a mão, segurar um objeto, ou apoiar 

numa mesa são forças normais. 

 

Nesta imagem temos duas forças normais, F que é a força que o suporte empurra o bloco e N que é a força de o piso faz 

no bloco para manter o equilíbrio vertical. 

 Forças de Campo: 

São forças que são geradas por interações de longas distâncias a partir de campos, como o 

elétrico e gravitacional. Alguns exemplos de forças de campo são a Força Elétrica e a Força 

Peso. 

2 – O QUE DISSE NEWTON 

Como vimos no ensino médio, na dinâmica existem três leis que descrevem as ações de forças ou da 

ausência delas. São elas: 

 

Primeira Lei de Newton (Princípio da Inércia): 

 

 

 

 

“ Uma partícula permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se for nula a 

resultante das forças que agem sobre ela.” 

 



Isso quer dizer que se um corpo estiver em movimento e o somatório de forças que agem sobre 

ele for nulo, ele continuará em movimento e com mesma velocidade (a não ser que esse corpo 

possa mudar sua velocidade por si só). Suponha a figura abaixo sem atrito entre a caixa e a bola. 

 

Na primeira figura o corpo está em movimento junto com a bola, mas aí, de repente, a caixa freia até ter 

velocidade zero. Pela Primeira Lei de Newton a bola deve continuar com a velocidade v até se chocar 

com a parede da caixa, já que a resultante das forças que agem sobre ela é zero. 

Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica): 

 

 

 

Em outras palavras... 

  
          

Essa força resultante é nada mais que o somatório das forças, daí a gente pode reescrever na seguinte 

forma: 

        

Na situação de equilíbrio,      e assim       , demonstrando a Lei da Inércia. 

Pensa aê! Se as duas bolas abaixo, são do mesmo material e as forças que agem sobre elas são iguais, 

quem terá maior aceleração? 

 

É meio intuitivo que a bola menor vai ter maior aceleração, ou seja, ela tem menor inércia (tendência de 

ficar parada). A massa de um corpo na verdade, é a medida da inércia de um corpo. 

 

“A aceleração que uma partícula adquire tem a direção e o sentido da força resultante que 

age sobre ela e o seu módulo é proporcional ao módulo da resultante.” 



Terceira Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação): 

 

 

 

Ou seja, se eu fizer uma força num corpo, como numa parede, a parede fará em mim uma força 

contrária de mesmo módulo. 

 

 

Mas cara, desse jeito não seria sempre nula a resultante das forças? 

Negativo. É de extrema importância ressaltar que a ação e a reação atuam em corpos diferentes, e 

assim terão efeitos diferentes. Quando você faz o somatório de forças, é sempre para um corpo, uma 

partícula ou um sistema. Se o corpo que faz a força e o que faz a reação estão no mesmo sistema, aí sim 

a resultante será zero, pois será considerada uma força interna. 

Força interna é toda força exercida por uma parte do sistema sobre outra parte do mesmo, como por 

exemplo, se o meu sistema é uma cadeira, as pernas da cadeira fazem força sobre o assento que faz 

uma reação sobre as próprias pernas, e assim a resultante será zero. 

Já uma força externa é toda força que vem de fora do sistema, como uma pessoa que empurra um carro. 

 

#Fikadik: Forças internas não alteram o estado de repouso ou de movimento de um sistema em relação 

a um referencial externo. Além disso, todas as Leis de Newton só são válidas para referenciais inerciais, 

como a Terra ou o solo. 

3 – ALGUMAS APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON 

Antes de falar de todas elas, é legal relembrar sobre decomposição de vetores. Se você não está 100% 

seguro, é só dar uma lida na nossa apostila 1.0 de vetores. É beeeem tranquilo!! 

Então agora vamos ver algumas aplicações de tudo isso aí no nosso cotidiano, e também no que 

costumam cair nas provas. 

3.1 – BLOCOS NO PLANO HORIZONTAL 
 

“Se uma partícula exerce força sobre outra, esta outra reage sobre a primeira com 

uma força de mesmo módulo e direção, mas de sentido oposto.” 



É quase fato que cairá uma questão envolvendo blocos na prova. Se liga no exemplo e vamos analisar 

um pouco. 

     Um conjunto de blocos de massa       ,      ,      estão dispostos como na figura, e 

estão sendo empurrados em uma superfície lisa por uma força F com um ângulo θ com a horizontal. 

Qual o módulo da aceleração do sistema e das forças de contato entre os blocos? 

 

Maneiro!! Sempre antes de tudo você deve isolar o sistema de forças que atuam em cada bloco 

isoladamente.  

Bora lá! 

Para o Bloco A teremos o seguinte sistema: 

Vamos introduzir aqui os conceitos de alguns tipos de forças: 

     Força Peso: Força gerada pelo campo gravitacional terrestre. 

Sempre aponta para baixo, e é calculada por        , sendo    a 

aceleração  gerada por essa força, a aceleração da gravidade. 

    Normal: Força perpendicular ao plano em que o bloco está 

apoiado, é uma força de reação que o piso faz no bloco. 

    Reação de B em A: É a força que a parede do bloco B faz no 

bloco A. É uma espécie de normal, e acontecerá sempre que um 

corpo estiver em contato com outro. 

Logo, a equação de Newton, pela 2ª Lei, será: 

        

                    
               

Separando por eixo, teremos: 

Em y: 

                     

Como a aceleração em y é nula, teremos que: 

            

         



                        

Em x: 

                   

                          

Já para o Bloco B, teremos: 

 

Como    
              

         são forças de ação e reação entre A e B, temos que    
              

        . 

Logo, a equação de Newton, será: 

   
             

           
         

           

Isolando novamente por eixos, temos: 

Em y: 

                   

Como o bloco desliza somente em x, temos: 

                          

Em x: 

                        

 

Já para o bloco C... 



 

Como    
              

         são forças de ação e reação entre A e B, temos que    
              

        , porém os módulos 

são iguais          

Fazendo as equações de Newton, a gente tem: 

   
           

         
           

Isolando nos eixos: 

Em y: 

            

      

Em x: 

                  

Cara, mas o enunciado não nos pede nada em função das reações, então, pra fazer sumir tudo isso, 

devemos montar um sistema com todas as equações em x para obter uma resposta para a aceleração. 

Ao somar essas equações, temos: 

               

               

            

                 

          

  
     

  
 

Substituindo a em (II) e (III), encontraremos: 

    
     

 
 

    
     

 
   

     

  
 



    
     

 
 

     

 
 

      

 
  

3.2 FORÇA DE ATRITO 
Como já vimos lá em cima, no 1.0, a força de atrito tem a mesma direção, porém sentido oposto ao 

movimento e por definição pode ser calculada por: 

            para atrito dinâmico (ou cinético) 

                para atrito estático máximo* 

Sendo N a normal do bloco e   o coeficiente de atrito que pode ser estático ( no caso do bloco parado) e 

cinético (no caso do bloco em movimento).  Sabemos sempre que                      e que o   é uma 

grandeza adimensional que  depende de como é o contato entre os dois corpos. 

*Fica a observação que a força de atrito estático obviamente só existe quando o corpo estiver em 

repouso. Isso quer dizer que ela vai estar cancelando outra força. Se um corpo está sobre uma superfície 

rugosa e sofre uma força       , a força de atrito terá mesmo módulo que F. Se a força F for 

aumentando, a Fat vai aumentar igualmente, mantendo o mesmo módulo de F, até F atingir o valor de 

      . Dizemos nesse instante que o corpo está na iminência de deixar o repouso. A partir daí, se 

o valor de F continuar aumentando, a força de atrito não conseguirá impedir o movimento. Então a 

força resultante passará a ter valor           (perceba que passamos a usar o coeficiente de 

atrito dinâmico). Show? 

Vamos resolver um exercício maneirinho que caiu na prova de 2014.2 pra a gente ver como que a gente 

trabalha com isso. 

     [UFRJ-2014.2]  

 

Resposta: 

Isolando as forças, temos: 



       

Fazendo direto, como os pesos sem cancelam com as normais, temos que as equações de Newton 

serão: 

          

        

Só pra confirmar... 

Somando as equações, temos: 

           

Substituindo na primeira equação, temos: 

                           

Alternativa Correta – Letra A 

#Fikdik: Nem sempre que o bloco está parado a força de atrito será                 . Na verdade, 

podemos dizer que                ,pois                 é considerado a força no limiar do bloco 

de movimentar, e para forças F <           , o valor de   vai variar para manter o equilíbrio.  

Como assim? 

Vamos ver o exemplo: 

 

Para que o bloco permaneça parado , podemos aplicar uma força F com valor até              e 

teremos certeza que a Fat vai manter o equilíbrio. Todavia, se aplicarmos uma força F/2, por exemplo, o 

bloco também permanecerá parado. Assim, a força de atrito não será mais                 e será  

    
 

 
, pois para manter o equilíbrio           



3.3 BLOCOS NO PLANO INCLINADO. 
Há também o típico exemplo do plano inclinado em que o bloco é colocado em uma superfície que está 

com um ângulo   com a horizontal, na seguinte forma: 

 

Daí, podemos fazer várias perguntas sobre esse sistema, como por exemplo, (I) qual o valor da 

componente normal, (II) do módulo da aceleração em que o bloco desce para um   qualquer, (III) o 

valor de   do coeficiente de atrito para que o bloco desça em velocidade constante, entre outros. 

(Considerando o plano inclinado fixo no chão) 

Bem, como a gente já sabe, a primeira coisa a fazer é isolar as forças do sistema. Então, borá lá... 

 

A gente vai ter algo do tipo isso aí, já que a normal é sempre perpendicular ao plano, o peso sempre 

para baixo e a força de atrito sempre na mesma direção porém sentido contrário do deslocamento do 

bloco. Ah, e é legal falar também que esse esquema acima é chamado Diagrama de Corpo Livre (só com 

o corpo e as forças). 

Para poder facilitar nossas contas, é interessante utilizar os eixos o plano cartesiano com eixo x paralelo 

ao bloco e y perpendicular. Assim, a única força que não vai estar na direção de um desses vetores será 

a força peso, e aí a gente pode decompor em x e y. Assim , teremos: 

 

Fazendo as equações de Newton, teremos: 

Em y: 

                     

               



Mas como o bloco só desliza em x,     , e então... 

     

Mas quem será     

 

Fazendo a associação geométrica abaixo, a gente logo vê que: 

 

     
  
 

             

     
  

 
               

Logo: 

                    

Em x: 

   
                       

                  

            

Substituindo a expressão que vimos para força de atrito, teremos: 

             

                                     

Para resolver      , temos que para ter a velocidade ser constante a=0, logo: 

                

                       

Então, pra plano inclinado não tem muito mais do que cobrar do que esses casos. Mas é fato que é 

muito provável que caia essa aplicação e a abaixo. Então se não entendeu 100%, dá uma relida, ou se 

não, manda um Solucionador pra a gente que a gente lhe ajuda!!   



3.4 FORÇA CENTRÍPETA 
Pelo nome a gente já vê, é a “força que aponta para o centro”. Como a gente viu lá na cinemática, a 

aceleração centrípeta é a aceleração que muda a trajetória do movimento, ou seja, que é perpendicular 

à trajetória. Já a força centrípeta é a força que gera a aceleração centrípeta. Intuitivo, né? 

Vimos lá, na cinemática que a aceleração centrípeta pode ser calculada por: 

    
  

 
 

Relacionando pela 2ª Lei de Newton, a gente pode usar: 

         
   

 
 

A força centrípeta não é bem uma força do tipo a tração, ou a normal. A força centrípeta, na verdade, é 

a resultante de forças que faz um corpo girar. 

Mas como identificar quais forças fazem o corpo girar? 

Simples, é justamente a soma das forças que estão na direção que tocam o centro de rotação. 

Pra a gente sacar melhor, bora resolver um exercício. 

      [UFRJ-2014.2] 

 

Resposta: 

Primeiro, como toda questão que envolve forças, vamos isolar o sistema de forças: 

 

Sendo T a tração , força gerada por esticar a corda. 



Decompondo o vetor T, teremos: 

 

Encontrando as equações de Newton, a gente vai ter: 

     

       

Mas nossa a, aponta para o centro de rotação, então será uma aceleração centrípeta, e podemos 

reescrevê-la da seguinte forma: 

         
   

 
 

Determinando as componentes de T, teremos: 

 

                       

Substituindo nas equações, teremos: 

               

   

 
       

Porém R, que é a distância da bola até o centro, é igual a       (tente constatar). Assim, teremos: 

   

     
            

Dividindo (II) por (I), vai restar... 

  

      
     

               

Alternativa Correta- Letra E 



Como vimos nessa questão, a força centrípeta não é uma força que você deve adicionar ao sistema de 

forças, mas sim uma resultante. 

Uma questão super maneira que envolve força centrípeta  é as questões que falam sobre o Globo da 

Morte, aquela esfera dos circos em que as motos ficam girando dentro. Uma pergunta que sempre é 

feita é: Qual a velocidade mínima      que o motoqueiro deve estar quando estiver de cabeça para 

baixo, para que ele não caia? 

Bem, para as  velocidades maiores que      teremos o seguinte sistema: 

 

E a equação de Newton será: 

       

                                  

         
   

 
 

No caso da velocidade mínima, o motoqueiro deve estar na iminência de perder o contato com a esfera, 

logo sua normal será N=0, e assim a gente vai ter: 

     
   

 
 

       

Outra aplicação de Força Centrípeta são carros fazendo curvas, inclinadas ou não. Sempre tem aquele 

professor que pede pra você calcular a velocidade máxima em que o motorista pode fazer uma curva. 

Bora ver esse exemplo: 

Temos um carro fazendo uma curva sem atrito de raio de curvatura R inclinada com o ângulo   com a 

horizontal. Isolando as forças, a gente vai ter: 



 

Fazendo a equação de Newton... 

      

             

 Como nossa aceleração é feita para mudar a direção do carro, ela é apenas centrípeta (se v>     teria 

o deslizamento do carro) e assim: 

           
     

 

 
 

         

Dividindo a primeira pela segunda equação, teremos: 

    
    

 

  
 

Logo... 

              

 

Já para uma curva plana com atrito, teremos: 

 

A força de atrito aponta para dentro da curva pois a velocidade tangencial tende a levar o carro para fora da curva. 

Fazendo direto... 

    



       
   

 
        

  

 
    

         

3.5 FORÇA ELÁSTICA 
É a força gerada por corpos não rígidos, que esticam e encolhem, como as molas. São forças que sempre 

dependem da deformação desses corpos. Para pequenas deformações a força elástica pode ser dada 

por: 

        

O sinal negativo vem do caso da força ser sempre no sentido contrário da deformação. 

Pensa aê! Quando esticamos uma mola, ela sempre tenderá a puxar a nossa mão de volta para a posição 

inicial!! Assim que funciona. Se não tiver atrito o corpo terá um movimento oscilatório chamado de 

Movimento Harmônico Simples, mas isso é coisa de Física II. 

Como aplicar? Saca só! 

     Um bloco está suspenso em equilíbrio por uma mola de constante elástica k presa ao teto. 

Amarrado ao bloco estão duas cordas com tração T e 3T e com ângulos t e k a horizontal, como a figura 

abaixo. Qual a relação entre k e t e qual a distensão da mola, sabendo que a soma das tensões das 

cordas geram uma componente vertical? 

 

Resposta: 

Como seeeempre, isolando as forças, temos: 



 

Fazendo as equações de Newton, temos: 

                  

Em x: 

           

             

                             

Em y:  

               

                   

  
                

 
 

 

Dentre as diversas aplicações que se pode dar para as Leis de Newton no nosso dia a dia, essas são as 

que geralmente se cobram em provas de universidades! Então se você pegou bem todos esses conceitos, 

pode-se dizer que as Leis de Newton são um ponto forte seu na prova, e com certeza saber bem esse 

assunto te ajudará e muito a tirar um notão! 

 



Agora é só exercitar mais e mais pra aumentar a confiança e se garantir cada vez mais!!  

Exercícios Recomendados: 

1-  [Compêndio Acadêmico de Física- Traduzido] Calcule a tensão nas cordas 1 e 2 se o eixo 

vertical gira com velocidade angular constante de       , a esfera é de 2kg e os fios 

inextensíveis são de 1m de comprimento.  

(sen37°=0,6 ,  cos37°=0,8) 

 
2-   [Fundamentos da Mecânica- Renato Brito] A caixa da figura foi abandonada no ponto mais 

alto do plano inclinado e leva 5s para escorregar até lá embaixo. Sendo g=10m/s², determine o 

coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o plano inclinado. 

 
3- [IME] A figura mostra três blocos, que podem se mover sem atrito. Sendo       

determine a relação entre         para que os blocos se movam sem que    escorregue em 

relação à   . 

   

4-  



    
5-   [UFRJ-2013.1] 

 
 

6-   [UFRJ-2012.2] 

 
 

7-   [UFRJ-2014.1] 
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