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ESTÁTICA



Estática, diferente do que parece...

Não quer dizer PARADO

ESTÁTICA representa EQUILÍBRO



Também não quer dizer 

em um lugar “reto”



EQUILÍBRIO:

∑ FORÇAS = 0

F1

F2 F3

F4
F5

Se:

F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 0

O corpo está em equilíbrio.



EQUILÍBRIO:

Para que uma partícula esteja em equilíbrio, 

basta que a o resultante das forças aplicadas 

seja igual a zero. 

F1

F2 F3

F4
F5

Se:

F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 0

O corpo está em equilíbrio.

Ou seja:



VAMOS FALAR SOBRE

PONTO MATERIAL

PONTO + MATERIAL

Não tem

tamanho

Tem 

massa



Mas...

E na prática, ele é um ponto mesmo?

A resposta é não. O ponto na física, não é como um...

PONTO NA MATEMÁTICA:

Ou como um

PONTO EM PORTUGUÊS: “Maria é muito inteligente.”



Na física, um ponto material é uma
representação de um corpo.

Seja ele uma caixa, uma pessoa, uma
árvore...



É uma forma de retratar um corpo
físico para realizar cálculos,
desprezando sua forma e tamanho.

Resumindo...

PONTO MATERIAL



VAMOS FALAR SOBRE

CORPO RÍGIDO



CORPO EXTENSO RÍGIDO

Chamamos de corpo rígido ou corpo extenso,

todo o objeto que não pode ser descrito por um ponto.



CENTRO DE MASSA: 

É um lugar geométrico onde podemos imaginar toda a 

massa do corpo concentrada.



CENTRO DE MASSA: 

Dependendo do formato do corpo, o centro de massa

não estará necessariamente no corpo.



CENTRO DE MASSA: 

Como encontrá-lo: 

CMx = M1.X1 + M2.X2

∑Massas

Ou seja: 

M1+M2OBS: M1- Massa do Ponto 1

M2 – Massa do Ponto 2

X1 – Posição no eixo X do Ponto 1

X2 – Posição no eixo X do Ponto 2



VAMOS FALAR SOBRE

MOMENTO



MOMENTO DE UMA FORÇA:

O momento de uma força em relação a um ponto é a 

grandeza associada ao fato de uma força fazer com que um 

corpo (ou objeto) gire.



MOMENTO DE UMA FORÇA:
Também pode ser chamado de TORQUE

E como pode ser calculado?

M = F . d

Onde: M – Momento ou Torque (N.m)

F – Força Aplicada (N)

d – Distância da Força ao ponto de referência (m)



MOMENTO DE UMA FORÇA:

Mas como assim, ponto de referência? 

Momento

Força

Ponto de 

referência Distância



EQUILÍBRIO DO CORPO EXTENSO RÍGIDO

E para que um corpo extenso rígido esteja em

equilíbrio, ele tem que obedecer duas condições:

- Não pode se mover;

- Não pode girar.



EQUILÍBRIO DO CORPO EXTENSO RÍGIDO
Para o equilíbrio ocorrer: 

A primeira condição é que a resultante dos sistemas

de forças deve ser nula, ou seja, a força resultante

que atua no sistema do corpo rígido deve ser igual a

zero, assim temos:



EQUILÍBRIO DO CORPO EXTENSO RÍGIDO
Para o equilíbrio ocorrer: 

A segunda condição é que a soma algébrica dos

momentos das forças do sistema, em relação a um

polo arbitrário deve ser nula. Isto é:



OBRIGADA!
(E fiquem em casa)


