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Capitulo I – Estática do Ponto Material e do Corpo Rígido 

Este capítulo tem por objectivo a familiarização dos alunos com o conceito de FORÇA 

(resultado da interacção entre corpos) para a compreensão da estática do ponto material e do 

corpo rígido. 

Ponto material 

A estática do ponto material engloba a composição e decomposição das forças (representadas 

por vectores fixos) que nele actuam, isto é, passa pela definição de sistemas de forças 

equivalentes - sistemas que produzem o mesmo feito no ponto material. Quando o sistema de 

forças é substituído por uma única força esta é designada por resultante. Quando a resultante de 

todas as forças que actuam sobre o ponto material é zero, o ponto material está em equilíbrio.                     

Para um sistema de forças no plano, a via a utilizar tanto pode ser a gráfica como a analítica 

mas, sendo as forças espaciais então a via a seguir é a analítica. Quando um sistema é 

constituído por três ou mais forças é mais conveniente trabalhar com as suas componentes 

cartesianas. 

 

Apresentam-se de seguida oito exemplos de aplicação.      

 Enunciado Figura Enquadramento 

Qual o ângulo θ para que a 
resultante das duas forças tenha 
intensidade de 1200N? Nestas 
condições qual o ângulo que a 
resultante faz com a horizontal? 

 

Composição de forças no plano. 
Resolução gráfica e analítica. 

Decompor a força de 4 kN em 
componentes, uma na direcção 
AB e a outra na BC. 

 

Decomposição de uma força em 
duas componentes de direcção 
conhecida. 
Resolução gráfica e analítica. 
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Enunciado Figura Enquadramento 

Deseja-se retirar o grampo, 
cravado na madeira, movendo-o 
na direcção do seu eixo 
horizontal. Um obstáculo impede 
o acesso directo, de modo que 
vão ser aplicadas duas forças, 
uma de 2,0 kN e outra F, através 
de cabos conforme a figura. 
Calcular a intensidade de F e da 
resultante das forças F e 2,0 kN.  

Composição de forças no plano. 
Resolução gráfica e analítica. 

Determinar a resultante das 
forças expressa como vector, 
usando os vectores unitários nas 
direcções x e y. 

 

Composição de forças expressas 
nas suas componentes cartesianas. 
Resolução analítica. 

Determinar as tracções nos cabos 
AB e BC. 

 

Equilíbrio de forças no plano. 
Resolução gráfica e analítica. 

Os cabos AB e AC estão atados 
no ponto A e sujeitos a uma 
carga vertical de 530N. 
Determinar o intervalo de valores 
de F para os quais os dois cabos 
permanecem esticados. 

 

Equilíbrio de forças no plano. 
Resolução gráfica e analítica. 
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Enunciado Figura Enquadramento 

Determinar a resultante das 
forças. 

 

Composição de forças no espaço. 

Calcular a tracção em cada um 
dos três cabos que suportam a 
placa quadrada de aço com 1800 
kg na posição horizontal. 

 

Equilíbrio de forças no espaço. 

 

Corpo rígido 

As forças que actuam um corpo rígido são externas e internas. As forças externas representam a 

acção de outros corpos e são responsáveis pelo seu movimento ou asseguram a sua 

permanência em repouso. As forças internas mantêm unidas os pontos materiais que formam o 

corpo. Se o corpo for constituído por diversas partes, as forças que as mantêm unidas são 

também forças internas. Neste capítulo apenas se consideram as forças exteriores.  

Cada força tende a deslocar o corpo na direcção da sua aplicação e tende também a rodá-lo em 

torno de um qualquer eixo que não intercepte nem seja paralelo à sua linha de acção. Assim, se 

as forças externas que actuam um corpo rígido não forem anuladas são capazes de comunicar 

ao corpo um movimento de translação, de rotação ou ambos. 

 O efeito de uma força exterior sobre um corpo rígido não se altera se a força se deslocar ao 

longo da sua recta suporte, assim, duas forças com igual intensidade, igual sentido e a mesma 

linha de acção, são equivalentes.  
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Dois sistemas de forças são equivalentes se provocarem o mesmo efeito de translação e 

rotação, isto é, se for igual a sua redução num mesmo ponto. 

Qualquer sistema de forças pode ser reduzido a um sistema constituído por uma força (R) e um 

momento(Mo) aplicados a um ponto O. Os casos possíveis da redução de um sistema de forças 

são: 

• o sistema está em equilíbrio se R = 0 e Mo = 0; 

• o sistema é equivalente a um binário Mo se R = 0 e Mo ≠ 0; 

• o sistema é equivalente a uma única força R se 

 R ≠ 0 e Mo = 0 e R passa pelo ponto O 

ou 

 R ≠ 0 e Mo ≠ 0 e R ┴ Mo (produto interno dos vectores é nulo). E R passa pelo 

ponto P(x,y,z) tal que (P-O) ^ R = Mo; 

 

O sistema de forças é equivalente a uma única força sempre que as forças são concorrentes 

num mesmo ponto, são paralelas entre si ou são coplanares. 

• o sistema é equivalente a um torsor R e MR se 

 R ≠ 0 e Mo ≠ 0 e R não é ┴ a Mo (produto interno dos vectores não é nulo).  MR 

é a componente de Mo com a direcção de R e a recta suporte do torsor passa 

pelo ponto P(x,y,z) tal que Mo = MR +(P-O) ^ R .  
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Apresentam-se de seguida sete exemplos de aplicação.  

Enunciado Figura Enquadramento 

A força de 3 kN passa pelos 
pontos A (2,-1, 3) e B (-3, 0, 
1) e tem sentido de A para B. 
Calcule o seu momento em 
torno do ponto C (1, 1, -2). 

__________ Momento de uma força 
relativamente a um ponto. 

Calcule o momento da força 
de 20 kN em torno do ponto 
O. 

 

Momento de uma força 
relativamente a um ponto. 

A força e o binário  devem 
ser substituídos por uma 
única força equivalente. Com 
F = 2Q determine o valor do 
ângulo α para que a força 
equivalente passe pelo ponto 
C. 

 

Momento de um binário. 

Quatro forças estão aplicadas 
à placa. Determine gráfica e 
analiticamente: 

a) a resultante das forças; 
b) outras três forças 

equivalentes que passem 
pelos pontos AB, AC e 
BE. 

Redução de um sistema de 
forças coplanares a uma única 
força. 
Decomposição e uma força em 
três direcções não concorrentes 
num ponto. 

Determinar a resultante das 
quatro cargas que actuam a 
laje. 

 

Redução de um sistema de 
forças paralelas a uma única 
força. 
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Enunciado Figura Enquadramento 

Reduza o sistema das quatro 
forças a = 34 kN, b = 25 kN, 
c = 24 kN e d = 6 kN: 

a) ao ponto A; 
b) ao ponto B; 
c) a um torsor. 

Redução de um sistema de 
forças no espaço a um ponto e a 
um torsor. 

A tabuleta rectangular 
homogénea tem 100 kg  de 
massa, está ligada à parede 
nos pontos C e D e 
mantém-se na posição 
mostrada através dos fios. C é 
uma rótula e em D a tabuleta 
apenas recebe apoio na 
direcção y. 
Calcule a tracção nos fios e as 
forças reactivas em C e D.  

Equilíbrio do corpo rígido 

 


