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1 Estática (Corpo Rígido)
Dizemos que um corpo está em equilíbrio quando o mesmo não está acelerado

em translação, nem em rotação. Em outras palavras, ele deve estar completamente
parado ou com velocidades linear e angular constantes. Existirão, portanto, dois
diferentes tipos de equilíbrio:
Equilíbrio Estático: Quando o corpo está completamente em repouso.
Equilíbrio Dinâmico: Quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme.

Podemos dividir ainda em três tipos, de acordo com sua estabilidade. Para
isso, assumimos que o equilíbrio está associado a uma posição, que chamaremos
de Posição de Equilíbrio. Separaremos então em Equilíbrio Estável, Equilíbrio
Instável e Equilíbrio Indiferente:

I) Equilíbrio Estável:
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Ocorre quando a há a tendência do corpo de se dirigir à Posição de Equi-
líbrio. Ou seja: se colocarmos o corpo a uma pequena distância da posição
de equilíbrio, ele irá se movimentar em direção a essa. Como exemplo,
temos o sistema massa-mola, em que o corpo sempre tenderá a voltar para
a posição de distensão nula da mola.

II) Equilíbrio Instável:

Nesse caso, a tendência é de se afastar. Caso movermos levemente o corpo,
ele irá “escapar” do equilíbrio. É muito comum percebermos esse tipo de
equilíbrio quando estamos brincando com ímãs, por exemplo!

III) Equilíbrio Indiferente:
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Como o nome sugere, o equilíbrio é indiferente à posição em que se en-
contra. Portanto, mesmo que desloquemos o corpo um pouco para o lado,
ele ainda estará em repouso. Por exemplo, um corpo imerso em um líquido,
ambos com a mesma densidade. Adiante veremos as razões pelas quais esse
exemplo se comporta assim.

2 Equilíbrio Translacional
Na análise de sistemas e corpos estáticos, estudaremos o equilíbrio em dois

aspectos. O primeiro, translacional, se refere ao equilíbrio de pontos materiais e
do Centro de Massa. Tendo conhecimento desses conceitos, podemos enunciar
que, para um corpo (ou sistema) em equilíbrio, a resultante das forças aplicadas
sobre ele deverá ser nula. Ou seja:

~Fr = 0

Geometricamente, isso implica que se organizarmos todos os vetores de força
aplicados sobre o corpo, deveríamos conseguir obter um polígono fechado:

No exemplo acima, temos, em azul, uma força ~F sendo aplicada com um certo ân-
gulo θ em relação a horizontal. Em vermelho e em verde, respectivamente, temos
a Normal e o Atrito. Vamos, por enquanto, ignorar a ação do peso. Ao afirmarmos
que o corpo se encontra em repouso, podemos construir o triângulo retângulo ao
lado. Se afirmarmos ainda que o bloco está na Iminência de Movimento, ou seja,
que ele está na máxima situação em que ainda está em repouso, será equivalente
a afirmar que a força de arito é máxima e, portanto, temos: Fat = µN.Logo, pela
geometria do polígono:

tanθ =
N
Fat

=
N

µN
=

1
µ

Nesse exemplo vemos o quão valoroso pode ser o estudo da geometria dos vetores
em um problema de estática.

3



3 Separando em Eixos Perpendiculares
Muitas vezes nos deperamaos com problemas complexos de estática, em que

uma simples análise do polígono formado pelos vetores não bastará. A forma
mais geral e efetiva de resolver problemas de estática translacional é decompondo
as forças existentes em eixos perpendiculares. Na maioria das vezes iremos apelar
para o bom e velho sistema Cartesiano. Assim, mantendo o exemplo acima, pode-
mos escrever que a força resultante em cada eixo deverá ser nula, ou seja, não há
aceleração em nenhum eixo:

Frx = 0→ Fat−F cosθ = 0

Fry = 0→ N−F sinθ = 0→
{

Fat = F cosθ

N = F sinθ

Frz = 0

Obviamente, essas conclusões são similares ao eu constatamos na seção anterior.
Mas e se incluirmos a ação do peso (em roxo)?

Se quisermos analisar o polígono formado por esses vetores, encontraríamos um
trapézio! Certamente a separação em eixos tornará tudo um pouco mais simples.

Sugestão: pense um pouco antes de ver a solução de cada exemplo. Se você
não souber resolver, tudo bem! Eu também não sabia até me ensinarem! É para
isso que você está aqui ;)
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Note que nesse exemplo, e provavelmente na maioria dos exemplos que você
verá ao longo de seus estudos, trabalharemos com apenas dois eixos. Portanto,
podemos escrever as decomposições de cada força em cada sentido:

em Y: N = Fsinθ +mg
em X: F cosθ = µN = µ(F sinθ +mg)

Portanto, a força necessária para deixar o bloco na iminência de deslizar, quando
aplicada a um certo ângulo com a horizontal, é tal que:

F =
µmg

cosθ −µ sinθ

Portanto, a força necessária para deixar o bloco na iminência de deslizar, quando
aplicada a um certo ângulo com a horizontal, é tal que:

4 Equilíbrio Rotacional
Corpos giram. Essa afirmação parece um tanto quanto desnecessária. To-

dos os dias assistimos a coisas girando. Mas é graças a ela que introduziremos
um conceito provavelmente novo par você, o Torque. Mas antes, analisemos o
seguinte exemplo:

No esquema acima observamos duas forças de mesmo módulo e direção, mas com
sentidos opostos, sendo aplicadas em um corpo. A força resultante será, por tanto,

5



nula. Entretanto, é bastante intuitivo pensar que a barra irá girar.
De fato: a resultante nula faz com que o centro de massa do corpo não se mova,
o que não impede a sua rotação! Esse exemplo é conhecido como Binário e é
observado em saca rolhas, por exemplos.
Para entendermos isso, precisamos antes entender o que é Torque:

τ = Fd

Essa definição pode parecer simples e inocente, mas é importante tomarmos cuidado
com algumas regras. Devemos ter em mente que a força que utilizamos na equação
deve ser estritamente perpendicular à distância considerada. Outra informação im-
portante é de que o Torque não é absoluto. Podemos achar o torque de uma força
em relação a qualquer ponto do espaço.

Para exemplificar as informações acima, vejamos a seguinte situação de uma
gangorra:

Suponha uma inclinação θ com a vertical para essa gangorra. Suponha, também,
que m é a massa do bloco na extremidade direita, e que L seja o comprimento
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dela. Assim, o torque que o peso do bloco faz na barra, em relação ao seu centro,
será:

τ = mgsinθ
L
2

onde mgsinθ seria a componente do peso que é perpendicular à barra, enquanto
L
2 é a distância entre o nosso ponto de referência e o local onde a força está sendo
aplicada. Se mudarmos o nosso ponto de referência para a extremidade oposta,
dobrando o braço, ou seja, a distância considerada no cálculo do torque. Natural-
mente, o novo torque calculado será o dobro do anterior, ou seja: τ = mgLsinθ

Dessa forma, podemos enunciar uma expressão mais geral para o torque:

τ ≡~r×~F

caso você não esteja acostumado ainda com o conceito de produto vetorial, tudo
bem, isso não será importante neste momento. Podemos então escrever, de forma
equivalente, a seguinte identidade:

τ = Fd sinθ

com F e d sendo, respectivamente, uma força qualquer e a distância entre onde a
força é aplicada e o seu ponto de referência, enquanto θ é o menor ângulo entre
essas duas grandezas.

5 Torque Resultante igual a 0
Após entendermos o conceito de torque, você deve estar se perguntando:

“como isso vai ser importante?”. Bom, como eu disse um tempo atrás, corpos
giram! Assim como uma força faz um corpo de mover, um torque é o que faz ele
rotacionar. Sendo assim, é óbvio que, para que um corpo não gire, é necessário
que o torque resultante sobre ele seja nulo. Isso significa dizer que todos os
torques no sentido horário são anulados pelos torques no sentido anti-horário:

τR = 0

O cálculo desse resultante significa a diferença entre as somas algébricas dos
torques nos dois sentidos, ou seja:∣∣∑τH−∑τAH |

Vejamos no seguinte exemplo:

7



Considere cada bloco sobre a gangorra com uma massa diferente. É óbvio que,
para que ela se equilibre, eles não devem estar a mesma distância do centro. Como
deve haver um equilíbrio dos torques, temos:

τH = τAH

mgsinθ 3x = m′gsinθ x

m′ = 3m

Veja que esse resultado independeu da inclinação θ da gangorra! Com esse ex-
emplo nós podemos explicar algo que antes parecia puramente intuitivo, sobre o
corpo mais próximo ser o mais pesado.
É possível extrair outra informação desse exemplo. Talvez você não tenha pen-
sado nisso, mas no ponto de contato entre a barra e o apoio está sendo exercida
uma certa força normal de contato:
Como condição do equilíbrio, a força resultante também tem eu ser nula, lembra?
E nunca esqueça, ela deve ser nula em todas as direções! Logo, como o peso é
apenas vertical, a normal deverá ser também Fry = 0
Desprezando o peso da barra da gangorra, a Normal no ponto do eixo deveria ser
(N = 2mg)
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6 Teorema das 3 forças
Foi visto, até agora, os princípios básicos para que um corpo esteja estático:

Ele não pode transladar (FR = 0), tampouco girar (τR = 0). Em tese, isso é o
suficiente para resolver qualquer problema de estática. Porém (todo “em tese”
é seguido de um “porém”), existe alguns artifícios, derivados dessas afirmações,
que podem ser bastante úteis ou até cruciais para a resolução de alguns problemas.
O Teorema das 3 Forças é, talvez, a mais recorrente dessas ferramentas!

Suponhamos a seguinte situação genérica: um corpo sobre o qual estão agindo
3 forças. Para podermos garantir que ele está em repouso, devem valer os con-
ceitos vistos acima. Ou seja, está válido dizer que τR = 0.

Ora! Partindo disso, podemos afirmar que, em relação a qualquer ponto no
espaço, o torque resultante será nulo. Se tomarmos, portanto, o ponto p de inter-
seção entre o prolongamento de duas dessas forças:

Ao calcular o torque resultante em relação ao ponto p, pelo esquema acima, no-
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taríamos um resultado não nulo, o que contradiz a condição de equilíbrio. Ou seja,
é impossível que o esquema represente um equilíbrio. O que nos leva ao Teorema
das 3 Forças:
Em todo sistema estático sob a ação de 3 forças, existe um ponto no espaço no
qual os prolongamentos dessas forças se encontram.
Obs: É óbvio que nem sempre haverão apenas 3 forças agindo no sistema. Para
aplicarmos o teorema acima, será útil realizar uma soma vetorial de algumas
forças, afim de reduzir o número de agentes para 3. É muito comum, por ex-
emplo, somar Normal com Atrito na resolução desse tipo de problemas.

Uma barra de massa m, na iminência de movimento, está apoiada no chão com
coeficiente de atrito µ e em uma parede lisa. Somando Normal e Atrito, obtemos
uma força com inclinação de tan−1 1

µ
, o que nos permitirá aplicar o Teorema das

3 Forças. Pela geometria dos vetores, notamos que o ângulo θ de inclinação da
barra é tal que tanθ = 1

2µ
. Você pode tentar chegar ao mesmo resultado utilizando

o processo tradicional: FR = 0;τR = 0; experimente! Lembre-se da análise em
eixos perpendiculares e de calcular o torque da forma correta. Dica: Calcule o
torque a partir do ponto mais cômodo, como um em que mais de uma força está
sendo aplicada, no caso o ponto de contato com o chão. No fim, esse teorema se
mostra como um poderoso vínculo geométrico, uma ferramenta matemática que
pode tornar mais curtas muitas soluções de problemas. Para finalizar, aí vi uma
breve “receita” para resolver problemas de estática dos corpos rígidos:

• FR = 0


FRX = 0
FRY = 0
FRZ = 0

• τR = 0
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– Escolher cuidadosamente os pontos de referência;

– Identificar componentes perpendiculares das forças;

• Teorema das 3 Forças:

– Identificar as 3 forças e encontrar o ponto de encontro;

– Encontrar o devido vínculo geométrico;

Essas são dicas valiosas, mas lembre-se: mais importante do que seguir essa re-
ceita, é utilizar o pensamento crítico para resolver os problemas. Esse é o espírito
das olimpíadas de física!
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