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Nesta aula:

✓ Algumas forças especiais;

✓ Técnicas de resolução de problemas de dinâmica.



ALGUMAS FORÇAS ESPECIAIS

➢ Força Gravitacional (Fg ou P ) – Peso (força de campo):

No estudo do movimento de queda livre já estabelecemos que se um corpo é abandonado

próximo a superfície da Terra e a resistência do ar pode ser desprezada, o mesmo acelerará

em direção ao centro do planeta com a = g. Isso é causado pela força gravitacional exercida

pelo planeta sobre o objeto. Essa força existe mesmo quando o objeto encontra-se em

repouso e reflete a tendência natural de “queda”.

O que estamos habituados a denominar “Peso” corresponde ao módulo da força

gravitacional.

Direção: “vertical”. Sentido: “para o centro do planeta”. Módulo:

gmPFg 
 Peso ≠ Massa



➢ Força Normal (FN ou N ) (força de contato):

Quando um corpo está apoiado em uma superfície e, portanto, exerce uma força sobre ela, a

superfície se deforma e reage empurrando o corpo com uma força de reação denominada

força normal.

Direção: “perpendicular à superfície de apoio”. Sentido: “do apoio para o corpo”.



➢ Força de Tração (T) (força de contato):

É a força aplicada a um corpo por uma corda, cabo ou fio (inextensíveis) no qual o mesmo

encontra-se engatado tencionando-o. Ou seja, é a reação da corda, cabo ou fio à força

aplicada pelo corpo.

Direção: “coincidente com a da corda esticada”. Sentido: “de forma a puxar o corpo ao qual a

extremidade em questão encontra-se presa”.



TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE DINÂMICA

1 – Isolamento de dados fornecidos pelo problema;

2 – Desenho do DCL* (Diagrama de Corpo Livre) para cada um dos corpos envolvidos;

3 - Aplicação do princípio fundamental da dinâmica para cada um dos eixos cartesianos e cada

um dos corpos envolvidos.

DCL – diagrama simplificado no qual apenas um corpo é considerado. Esse corpo é representado por um 

ponto ou por um desenho. As forças externas que agem sobre o corpo são representadas por vetores em um 

sistema de coordenadas.



1 Dois blocos, de massas m1 = 3,0 kg e m2 = 1,0 kg, ligados por um fio inextensível, podem

deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força

horizontal de módulo F = 6 N, conforme a figura a seguir. (Desconsidere a massa do fio).

Determine a tensão no fio que liga os dois blocos.

F


Exercícios

T = 4,5 N



2

a) a = 6 m/s² 

b) T = 48 N



3

T = 19500 N

Um elevador possui massa de 1500 kg. Considerando a aceleração da

gravidade igual a 10 m/s², determine a tração no cabo do elevador,

quando ele sobe vazio, com uma aceleração de 3 m/s².


