
Forças e Movimento 

Em física, uma força é a interação (ação e reação) mecânica 

entre dois corpos e está diretamente ligada à mudança no estado de 

movimento dos objetos. Para compreender e representar uma força 

usamos vetores (segmentos de reta orientados) e quando mais de 

uma força atua sobre um objeto devemos somar essas forças 

lembrando das características vetoriais: 

 

 

Sobre a relação entre forças e movimentos Isaac Newton (1643 – 

1727) escreveu sua principal obra de física o livro Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica, com suas famosas 3 leis do 

movimento: 

 1° Lei - Todo corpo mantém seu estado de repouso ou de 

movimento uniforme segundo uma linha reta, se não for 

compelido a mudar seu estado de movimento por forças nele 

impressas. 

Essa primeira lei também é conhecida como lei da Inércia e tem como 

principais consequências:  

I) Um corpo com força resultante nula é mecanicamente equivalente 

a um corpo onde não atuam forças. 

II) Um objeto permanece naturalmente em repouso, ou seja, o 

repouso não necessita de uma causa. 



III) Um objeto permanece naturalmente em movimento com 

velocidade constante e em linha reta, ou seja, esse movimento não 

necessita de uma causa nem de uma força para ocorrer. 

IV) Quando um objeto permanece em equilíbrio (repouso ou 

movimento em linha reta com velocidade constante), a força 

resultante sobre ele é nula. 

2° Lei  –  A mudança no movimento é proporcional à força 

impressa e faz-se na direção da linha segundo a qual a força é 

aplicada. 

Essa segunda lei também é conhecida como princípio fundamental da 

dinâmica e tem como principais consequências:  

I) A força resultante não nula é causa de mudança no movimento do 

objeto. 

II) Tirar um objeto do repouso ou aumentar a velocidade dele 

demanda uma força. 

III) Frear um objeto demanda uma força (inclusive coloca-lo em 

repouso). 

IV) Para um objeto fazer uma curva é necessário que atue sobre ele 

uma força. 

V) Matematicamente podemos escrever que  

 

 

Onde m significa massa e a significa aceleração. 

Exemplo 1: Um objeto de 5 kg de massa é empurrado com uma força 

de 10 N, qual será a aceleração adquirida por ele? 

 



Exemplo 2: Um carro vai do repouso até 72 km/h em 5 segundos. 

Qual será a força resultante média feita sobre este carro, de 1 

tonelada? 

 

3° Lei – A toda ação opõe-se sempre uma igual reação. Isto é, 

as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são iguais 

em intensidade e opostas em sentido. 

Essa terceira lei também é conhecida como lei da ação e reação e 

tem como principais consequências:  

I) Quando um objeto A exerce força sobre o objeto B 

automaticamente o objeto B exerce força no objeto A. 

II) Esse par “ação-reação” atua em corpos diferentes. 

III) Esse par “ação-reação” possui a mesma intensidade. 

IV) Quando duas forças possuem mesma intensidade NÃO SIGNIFICA 

que as consequências geradas por ela serão as mesmas. 

 

Após conhecer essas relações entre forças e movimentos devemos 

conhecer as forças que ocorrem em diversas situações: peso e 

contato normal. A força peso é uma força de origem gravitacional, de 

ação à distância, ou seja, não exige contato entre os corpos que só é 

significativa quando pelo menos uma das massas envolvidas é muito 

grande (como por exemplo a massa do nosso planeta que é da ordem 

de 6.1024 kg). Como somos muito pequenos em relação à nosso 

planeta consideramos que a gravidade aqui é sempre vertical e 

voltada para baixo, com o peso do objeto podendo ser calculado 

como: 



Onde m representa a massa do objeto e g é a gravidade local, que 

podemos aproximar para g = 10 m/s². A força de contato normal é 

uma força de contato que ocorre por interação dos átomos dos 

objetos, é sempre perpendicular às superfícies de contato.  

Exemplos: 

 

 

 

 

 



 

 

 


