
Leis de Newton 



Leis de Newton 
Quando falamos de um corpo parado ou em 

movimento, falamos de sua velocidade, aceleração, 
distância percorrida ou espaço que ocupa, mas não 

do que faz esse corpo entrar em movimento (ou 
cessar esse movimento). Assim, força é o que faz um 
corpo variar sua velocidade. Ou seja, é o que confere 

(des)aceleração a um objeto. 

 

https://www.infoescola.com/fisica/velocidade/
https://www.infoescola.com/fisica/aceleracao-escalar/
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Vamos imaginar um livro sobre uma mesa. Ele está 
parado sobre a mesa. A menos que algo aconteça 

(alguém o tire de lá, algo se choque com ele ou algo 
do tipo), ele permanecerá do mesmo modo. Sobre 

esse livro, agem as forças peso, que atrai o livro para 
o chão, e a normal, que é uma reação ao contato 
entre o livro e a mesa. Essas forças têm a mesma 

intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Por 
isso, se anulam e o livro permanece parado. 
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As leis de Newton são baseadas no conceito de 
Força.  

Para Newton a força é o agente físico capaz de 
mudar o estado de movimento de um corpo.  
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Princípio fundamental 
da dinâmica 

Segunda Lei de Newton (princípio fundamental da 
dinâmica) afirma que: 

“A resultante das forças que agem sobre um corpo de 
massa constante se dá pelo produto dessa mesma 

massa pela aceleração resultante.” 
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Podemos entender que um corpo mudará sua 
velocidade se sobre ele atuar uma força resultante, 
gerando assim uma aceleração. A intensidade da 
aceleração varia conforme a massa do corpo.  

 

A essa propriedade de invariabilidade damos o nome 
de inércia. 
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Eis, então, a Primeira Lei de Newton, ou Lei da 

Inércia. 

“Todo corpo permanece parado ou manterá sua 
velocidade (vetorial) a menos que uma força 

resultante seja aplicada nele” 
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Ação e Reação 
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Podemos concluir que cada vez que um corpo A 
(homem) aplica uma força sobre um corpo B (martelo 
de arremesso), este mesmo corpo B exerce uma força 
sobre o corpo A. Essa, então é a Terceira Lei de 
Newton (ou princípio da ação e reação). 

“A toda ação sempre há uma reação de 

mesma intensidade e direção, porém sentidos 

opostos.” 
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