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Características 

 Ocorre no vácuo ou desprezando se a resistência do

ar.

 O corpo é solto ou abandonado de uma certa altura

h, portanto, a velocidade inicial vale zero.

 A trajetória do corpo em queda livre é uma reta.

 A velocidade da partícula aumenta durante a

queda, logo existe uma aceleração atuando no

corpo.



Características 
 Essa aceleração recebe um nome especial:

ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE

 Como a trajetória é retilínea com aceleração

constante, pode-se afirmar que o corpo descreve um

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO

(ACELERADO).



Características
 IMAGEM:  Considerando a aceleração da

gravidade local igual a 10 m/s2 pode-se
afirmar que a cada um segundo de
movimento a velocidade da partícula
varia (aumenta) 10m/s.

 Os corpos, independente de suas massas
caem em queda livre com a mesma
aceleração (aceleração da gravidade).

 Para que os corpos cheguem juntos ao
chão, ou seja, tenham o mesmo tempo
de queda, é necessário que:

• Mesma altura em relação ao chão.

• Mesma velocidade inicial.       



Equações da Queda Livre

 As equações que descrevem matematicamente o

movimento de queda livre são as mesmas equações

vistas no MRUV→A.



Queda livre segundo alguns 

pensadores 

1) Aristóteles  Por volta de 300 anos antes de Cristo.

 Acreditava que se dois corpos, com

massas diferentes (M e m) fossem

abandonados de uma mesma altura h

o corpo mais pesado tocaria ao chão

primeiro (menor tempo de queda).

 Para Aristóteles, quanto mais pesado é

o corpo maior será a aceleração

adquirida por ele, e, portanto, chegará

ao chão primeiro.



Queda livre segundo alguns 

pensadores 
2) Galileu  2000 anos depois Galileu desmentiu as

ideias de Aristóteles sobre a queda dos

corpos.

 LENDA: “Torre de Pisa”

Corpos com massas ou pesos diferentes

chegam juntos ao chão.

 Então, para Galileu, os corpos

independente de suas massas, adquirem

a mesma aceleração durante a queda

e, portanto chegam juntos ao chão

(mesmo tempo de queda).



Queda livre segundo alguns 

pensadores 
 Proporção de Galileu:

 A proporção de Galileu afirma 

que:

• Inicialmente repouso (v0 = 0)

• Possui aceleração constante

O corpo percorre distâncias nas 

proporções ímpares:

d, 3d, 5d, 7d...



Queda livre segundo alguns 

pensadores 
3) Newton

 Newton foi o físico/pensador que

conseguiu explicar que os corpos,

independente de suas massa,

adquirem a mesma aceleração.

 2 LEI DE NEWTON: 



Conclusão 
 A queda livre ocorre no vácuo ou

desprezando-se a resistência do
ar.

 A aceleração que atua no corpo
é a aceleração da gravidade.

 A trajetória do corpo em queda 
livre é uma reta.

 O corpo descreve um 
MOVIMENTO RETILÍNEO 
UNIFORMEMENTE VARIADO 
(ACELERADO). 


