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Capítulo 5
Força e Movimento

Mecânica Newtoniana

Os domínios da física

FONTE: https://pequenoplanetaazul.wordpress.com/2012/03/30/os-dominios-da-fisica/

Força
Dinâmica - É a parte da física que estuda o movimento e as forças que
os causam.

Força é uma interação entre dois corpos ou entre um corpo e seu
ambiente. Uma força pode ser medida pela aceleração que produz. A
força é uma ação e portanto atua sobre um dado corpo.
A força resultante é a soma das forças individuais que atuam sobre um
corpo.

Força
• Uma força é medida pela aceleração que produz.
• Toda força tem um módulo e uma orientação.
• Quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, podemos
calcular a força total, ou resultante, somando vetorialmente as
forças.
• A força resultante é representada pelo símbolo Fres.

A força que precisa ser
exercida sobre uma massa
padrão de 1 kg para produzir
uma aceleração de 1 m/s2 tem
um módulo de 1 newton (1 N)

Leis de Newton
Primeira Lei de Newton: Se não há força resultante agindo sobre um
corpo
, então a velocidade do corpo não pode se alterar, ou
seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração e permanece em repouso
ou em MRU.
Se um corpo está em repouso, permanece em repouso. Se está em
movimento, continua a se mover com a mesma velocidade (mesmo
módulo e mesma orientação).
Esta lei também é conhecida como princípio da inércia.

Massa
A massa é uma característica intrínseca dos corpos (e das partículas
fundamentais).

A massa de um corpo é a característica que relaciona a força resultante que
atua sobre um corpo à aceleração resultante do mesmo.
A razão das massas de dois corpos é igual ao inverso da razão das
acelerações que os corpos sofrem quando são submetidos à mesma força.
Na equação ao lado, mi e ai são
a massa e a aceleração da
partícula I, respectivamente.

Não confundir massa com quantidade de matéria. No SI massa é medida
em quilogramas enquanto a quantidade de matéria é medida em moles!
De uma maneira mais simplista, a massa pode ser entendida como a
quantificação da medida da inércia de um corpo, e mesmo em relatividade,
onde energia e massa mantêm íntima relação (através da expressão E=mc2),
esta associação está presente.

A Segunda Lei de Newton

A força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da
massa do corpo pela aceleração do mesmo.

Na forma de componentes,

A componente da aceleração em
relação a um eixo se deve apenas à
soma das componentes das forças
em relação a esse eixo e não é
afetada pelas componentes das
forças em relação aos outros eixos.

A Segunda Lei de Newton

A unidade de força no SI é o newton (N):
1 N = (1 kg)(1 m/s2) = 1 kg.m/s2.

Segunda Lei de Newton: Diagrama de Corpo Livre
✓Em um diagrama de corpo livre, o único
corpo que aparece é aquele cujo
movimento está sendo examinado.
✓As forças a que o corpo está submetido
são desenhadas como vetores com a cauda
na posição do corpo.
✓Também pode ser desenhado um sistema
de coordenadas, e a aceleração às vezes é
indicada através de um vetor (devidamente
rotulado, para não ser confundido com as
forças).

FONTE:
https://education.pasco.com/ebooks/static/Florida
PhysicsReview/BookInd-563.html

FONTE: https://ecourses.ou.edu/cgibin/ebook.cgi?doc=&topic=st&chap_sec=06.1&p
age=case_sol

Referenciais Inerciais
Referencial inercial é um referencial no qual as leis de Newton
são válidas. (Referencial não acelerado)
Um disco girando e o Pêndulo de Foucault são bons
exemplos de referenciais não-inerciais. Um
observador nesse tipo de referencial estará sujeito à
forças fictícias. Como exemplos de forças fictícias
temos a famosa força de Coriolis, a qual atua na
formação de ciclones, e a força centrífuga.

FONTE:
https://cienciapatodos.webnode.pt/news/
o-extraordinario-p%C3%AAndulo-defoucault-%E2%80%93-parte-ii/

Referenciais Inerciais
Se um disco desliza no gelo
por uma curta distância, a
trajetória do disco é retilínea,
do ponto de vista de um
observador terrestre, o que
está de acordo com as leis de
Newton.

Se o disco desliza no gelo por uma grande distância a partir do polo Norte, a
trajetória do disco, do ponto de vista de um observador terrestre, não é
retilínea, embora o corpo não esteja submetido a uma força lateral, o que não
está de acordo com as leis de Newton.
Essa deflexão aparente não é causada por uma força, mas pelo fato de que
estamos observando o disco do ponto de vista de um referencial que está
girando. Nesta situação, a Terra é um referencial não inercial.

Exemplo: forças

Fig. 5-3b,d e f Em três situações, forças atuam
sobre um disco que se move ao longo d eixo x.

Exemplo:
forças em duas dimensões

Algumas Forças Especiais

Força Gravitacional:

O peso W de um corpo é igual ao
módulo Fg da força gravitacional a
A força gravitacional exercida em
que está submetido o corpo.
um corpo é um tipo especial de
atração que um segundo corpo
exerce sobre o primeiro.
Suponha que um corpo de massa
m esteja em queda livre com
aceleração g. A força a que o
corpo está submetido é dada por

Algumas Forças Especiais

Força Normal:
Quando um corpo faz pressão para baixo em uma superfície, esta (mesmo que seja
aparentemente rígida) se deforma e exerce sobre o corpo uma força normal, FN ,
perpendicular à superfície.
Na figura, as forças Fg e FN são as únicas a que o bloco está submetido e são ambas
verticais. Assim, aplicando a segunda lei de Newton a um eixo y vertical, temos:

para qualquer aceleração
vertical ay da mesa e do bloco.
Se ay = 0, então
(a)Um bloco apoiado em uma mesa experimenta uma
força normal perpendicular à superfície da mesa.
(b) Diagrama de corpo livre do bloco.

Algumas Forças Especiais

Atrito:
Quando empurramos ou tentamos
empurrar um corpo sobre uma
superfície, a interação dos átomos do
corpo com os átomos da superfície faz
com que haja uma resistência ao
movimento.
A resistência é considerada como uma
única força f, que recebe o nome de
força de atrito. Essa força é paralela à
superfície e aponta no sentido oposto ao
do movimento ou tendência ao
movimento.

Algumas Forças Especiais

Tração:
Quando uma corda é presa a um corpo e esticada, aplica ao corpo uma força T na
direção da corda, que aponta para longe do corpo.

(a) A corda, ao ser puxada, sofre uma força de tração. Se a massa da corda é desprezível, a
corda exerce sobre o bloco uma força T, mesmo que passe por uma polia sem massa e sem
atrito, como em (b) e (c).

A Terceira Lei de Newton
Quando dois corpos interagem, as forças que cada um exerce sobre o outro são iguais
em módulo e têm sentidos opostos.
No caso do livro e da caixa, podemos escrever esta
lei como a relação escalar que é chamada de
condição fraca da Terceira Lei de Newton.

ou como a relação vetorial, a qual é chamada de
condição forte da Terceira Lei de Newton.

• O sinal negativo significa que as duas forças
têm sentidos opostos.
• Essas forças constituem o chamado par de
forças da terceira lei (ação e reação).

FONTE: http://cepa.if.usp.br/efisica/imagens/mecanica/universitario/cap10/

Aplicações das Leis de Newton

Exemplo
A figura abaixo mostra um bloco D (o bloco
deslizante) de massa M = 3,3 kg. O bloco está livre
para se mover ao longo de uma superfície horizontal
sem atrito e está ligado, por uma corda que passa
por uma polia sem atrito, a um segundo bloco P (o
bloco pendente), de massa 2,1 kg. As massas da
corda e da polia podem ser desprezadas em
comparação com a massa dos blocos. Enquanto o
bloco pendente P desce, o bloco deslizante D
acelera para a direita.
Determine (a) a aceleração do bloco D, (b) a
aceleração do bloco P e (c) a tração da corda.

Ideias-Chave:
1. Como o problema envolve forças,
massas e acelerações, aplicar a
segunda lei de Newton:

F  ma
2. Como a expressão F  m a é uma
equação vetorial, escrevê-la na forma
de três equações separadas para as
componentes.
3. Desenhar diagramas de corpo livre dos
corpos envolvidos.

Aplicações das Leis de Newton

Exemplo (continuação)

No caso do bloco deslizante, D, que não
possui aceleração vertical,

Só há uma força aplicada a D na direção do
eixo x, que é a tração T da corda.

Do caso do bloco pendente P, cuja aceleração
é na direção do eixo y,
A partir dos diagramas de corpo livre,
escrever a Segunda Lei de Newton, F  m a,
em forma vetorial e, a partir dessa equação,
escrevê-la na forma de três equações
separadas para as componentes, arbitrando
um sentido para a aceleração do sistema.

Podemos ignorar a influência da polia
supondo que possui uma massa muito menor
que a massa dos dois blocos.
Assim, temos:

Aplicações da Leis de Newton

Exemplo
Na Fig. (a), uma corda puxa uma caixa em um
plano inclinado sem atrito de ângulo  = 30°. A
caixa tem massa m = 5,00 kg, e o módulo da força
exercida pela corda é T = 25,0 N. Qual é o valor
da componente da aceleração da caixa na direção
paralela ao plano inclinado?

O diagrama de corpo livre mais adequado para
analisar o movimento da caixa é o que aparece na
Fig. (b). O eixo x é paralelo ao plano inclinado. A
força de tração exercida pela corda é paralela ao eixo
x e tem módulo T = 25,0 N. A força gravitacional é
para baixo e tem módulo mg = (5,00 kg)(9,8 m/s2) =
49,0 N. Como mostra a figura abaixo, a componente
da força gravitacional paralela ao plano inclinado é
dada por -mg sen .

De acordo com a Segunda Lei de Newton,

o que nos dá:
O resultado positivo indica que a caixa é acelerada
para cima ao longo do plano inclinado.

Aplicações das Leis de Newton

Exemplo

•A leitura é igual ao módulo da força normal que a

balança exerce sobre o passageiro.
•A Segunda Lei de Newton só é válida em

referenciais inerciais. Como um elevador acelerado
não é um referencial inercial, escolhemos o chão
como referencial inercial e medimos a aceleração
do passageiro em relação ao chão.

Aplicações das Leis de Newton

Exemplo (continuação)

