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AULA 01
Como as máquinas 

transformam o mundo? 

Conteúdos conceituais:

Forma: Grandeza vetorial

Operações básicas com vetores (Adição e

Subtração)

Aceleração e velocidade

Força peso e aceleração da gravidade

Máquinas simples: alavancas, plano inclinado,

polias e engrenagens.

Uso de máquinas simples ao longo do tempo

Industrialização: impactos sociais e ambientais

Tecnologia de transportes e comunicação

Linha de montagem de carros,

em indústria automobilística.

1940

2017

O estudo das máquinas oferece oportunidades

para abordar a relação entre ciência e

tecnologia, bem como os impactos da

tecnologia em nossas vidas.

As máquinas mais antigas inventadas pela

humanidade são as chamadas máquinas

simples, que são empregadas em situações que

exigem a aplicação de FORÇAS.

Quando você pensa em máquinas, qual é a

primeira coisa que lhe vem à mente?

Existe uma boa chance de você ter pensado em

algum equipamento utilizado em situações que

exigem força. Embora nem todas as máquinas

sejam usadas com essa finalidade, as primeiras

máquinas que a humanidade construiu – e boa

parte das máquinas usadas atualmente,

provavelmente serviam para reduzir o esforço

necessário para mover objetos.
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Para compreender melhor como isso funciona,

precisamos estudar asa forças e seus efeitos.

Existem diversas situações cotidianas em que

precisamos aplicar forças. Sabemos,

intuitivamente, que é preciso fazer mais força

para empurrar um sofá do que para empurrar

um banquinho, por exemplo.

Para a ciência, FORÇA é o agente físico capaz

de deformar ou alterar o movimento de um

corpo. Por “alterar o movimento” entende-se

colocar em movimento um corpo que estava

parado, alterar a direção em que ele se move,

aumentar ou diminuir sua velocidade. Cientista inglês Isaac Newton

(1643-1727)

A unidade usada para medir a INTENSIDADE DE

FORÇA no Sistema Internacional de Unidades

(SI) chama-se newton, cujo símbolo é N.

A força é considerada uma grandeza vetorial.

Isso quer dizer que, para definir uma força, é

necessário especificar três aspectos dela:

direção, sentido e intensidade.

A direção é a reta sobre a qual a força atua,

enquanto o sentido diz respeito à orientação

dela.

Grandezas vetoriais podem ser representadas

por setas.

Direção: horizontal

Sentido: da esquerda para a

direita ou para direita

Intensidade: o valor da força e

sua unidade.

𝑭 = 10N
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𝑭𝑨 = 10N 𝑭𝑩 = 5N

𝑭𝑹 = 5N

Os dois grupos exercem

forças sobre a corda,

mas com sentidos

opostos, na mesma

direção, mas com

sentidos opostos.

Vimos que a força é capaz de alterar o estado de

movimento de um corpo. Em outras palavras,

isso quer dizer que a força é capaz de produzir

ACELERAÇÃO.

A aceleração pode ser positiva, quando

aumenta a velocidade de deslocamento, ou

negativa, quando reduz a velocidade. Nesse

último caso, podemos dizer que houve

desaceleração.

A aceleração positiva ocorre, por exemplo,

quando um jogador de futebol toca uma bola

que estava parada. Ela também ocorre quando o

jogador conduz a bola em linha reta,

acelerando-a constantemente para a frente. Em

todos esse exemplos, o jogador aplica força

sobre a bola.

Se desejar para a bola que vem em sua direção,

ele também precisa aplicar uma força sobre a

bola, produzindo uma desaceleração.

A aceleração é uma grandeza vetorial. Isso quer

dizer que ela tem intensidade, direção e sentido.

A aceleração que uma força produz em um

corpo depende, simplificadamente, de dois

fatores: a massa desse corpo e a força aplicada.

A aceleração pode ser compreendida como

variação de VELOCIDADE. Dizemos que corpos

que se movem rapidamente têm velocidade

maior que corpos lentos. A velocidade pode ser

definida como a rapidez com que o corpo muda

de posição. No Sistema Internacional de

Unidades (SI), essa grandeza é medida em

metros por segundo (m/s).

Se uma pessoa esta correndo com velocidade

de 4 m/s, por exemplo, ela se desloca 4 metros a

cada segundo.
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A aceleração é medida em metros por segundo

ao quadrado (𝒎/𝒔𝟐). Imagine, por exemplo, que

um esportista parte do repouso e começa a

correr com aceleração de 2 𝒎/𝒔𝟐 . Isso quer

dizer que a velocidade aumenta em 2 m/s a cada

segundo. No instante inicial, ela está parada (

velocidade de 0 m/s). Um segundo depois, a

velocidade dela é de 2 m/s, no segundo

seguinte, sua velocidade passa para 4 m/s, no

segundo seguintes, 6 m/s, e assim por diante,

até que atinja sua velocidade máxima.

Isaac Newton propôs que todos os corpos no

Universo se atraem mutuamente pela ação de

uma força chamada GRAVIDADE OU FORÇA

GRAVITACIONAL.

A intensidade dessa força depende de dois

fatores: a massa (ou quantidade de matéria) e a

distância entre os corpos.

Quanto maior for a massa, ou quanto menor for

a distância entre os corpos, mais intensa é

atração gravitacional.

No espaço, longe o suficiente da Terra e de

outros astros, a força da gravidade é

praticamente inexistente.

A atração gravitacional é o que mantém os

planetas do Sistema Solar orbitando o Sol.

De mesma maneira, a atração gravitacional

exercida pela Terra mantém objetos, pessoas,

oceanos, atmosfera e tudo o mais “presos” à

superfície do planeta.

Chamamos de FORÇA PESO a atração

gravitacional que existe entre a Terra (ou outro

astro) e os corpos que estão sobre ela. Na

linguagem cotidiana, a palavra peso é

frequentemente utilizada para se referir à

massa. Em ciências, porém, é importante saber

diferenciar essas duas grandezas.

A MASSA diz respeito à quantidade de matéria

que compõe um corpo, e é medida em gramas

ou quilogramas, por exemplo. O PESO refere-se

à força de atração gravitacional e, portanto, é

medido em newtons.
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Para entender melhor, imagine o seguinte

exemplo: uma pessoa tem massa de 60 kg. Na

superfície da Terra, o peso dela equivale a 600

N, aproximadamente. Já na superfície do

planeta Mercúrio, onde a atração gravitacional é

menos intensa, o peso dessa mesma pessoa

seria de aproximadamente 226 N. Em ambos os

casos, a massa da pessoa não varia (continua

com 60 kg), mas apenas o peso.

A queda dos objetos (QUEDA LIVRE) é causada

pela ação da força peso. Lembre-se que uma

força é capaz de produzir aceleração em um

corpo, e a queda livre é exatamente isso.

Imagine que você está segurando uma

borracha acima da mesa e, em um dado

momento, a solta. Você sabe muito bem o que

aconteceria nessa situação: a borracha cai

sobre a mesa. Essa aceleração da borracha

para baixo é provocada pela força peso, isto é,

a atração gravitacional entre a Terra e a

borracha.

No planeta Terra, ao nível do mar, a aceleração

da gravidade é de aproximadamente 10 𝒎/𝒔𝟐.

Podemos dizer que todos os objetos caem com

a mesma aceleração, aumentando sua

velocidade em 10 m/s a cada segundo que

permanecem em queda.

Como a força peso depende da massa dos

corpos envolvidos, a aceleração da gravidade

não é a mesma em diferentes astros. Enquanto

na Terra a aceleração da gravidade é de

aproximadamente 10 𝒎/𝒔𝟐 , na Lua, que tem

massa bem menor, os objetos caem com

aceleração de 1,6 𝒎/𝒔𝟐.
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