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Nesta aula:

✓ Introdução;

✓ Energia Cinética;

✓ Energia Potencial (gravitacional e elástica);

✓ Sistemas Mecânicos Conservativos.



INTRODUÇÃO

Energia é até hoje um dos conceitos mais abstratos e sem definição única existente na Física, embora, 

tenha sido incorporado em caráter definitivo no dia a dia do ser humano.

O homem utiliza energias de diferentes formas para realizar as mais diversas tarefas.

Energia muscular animal.

Energia elétrica.

Energia proveniente do petróleo.



Energia solar.

Energia química proveniente dos alimentos.
Energia nuclear.

Energia eólica.



A energia total do universo é constante, podendo haver apenas transformações de uma modalidade 

em outras.

Este princípio, um dos mais famosos da Física, conhecido como Princípio da Conservação de Energia, é 

válido também para sistemas fechados. 

Energia elétrica → Energia térmica e sonora (por exemplo).

No SI  a unidade de energia (de qualquer natureza) é o Joule (J).

Neste tópico focaremos nossos estudos na Energia Mecânica (EM), que corresponde a soma da Energia 

Cinética (EC) com a Energia Potencial (EP).

PCM EEE 



ENERGIA CINÉTICA

Se um corpo de massa m encontra-se em movimento com velocidade de  módulo v, dizemos então 

que o mesmo possui energia cinética (EC):
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ENERGIA POTENCIAL

A energia potencial é latente, ou seja, fica armazenada no corpo, em determinadas situações 

específicas, e está sempre prestes a se converter em energia cinética. Na Mecânica há dois tipos de 

energia potencial:

gravitacional (EPg) e elástica (EPel)

No SI:

EC → J   ;   m → kg   ;   v → m/s



Provém da interação da Terra com os corpos em sua superfície. Para lembrar, essa interação se dá por 

meio da força peso que se manifesta através do campo gravitacional do planeta.

hgmEPg 

É importante salientar que podemos calcular a energia potencial gravitacional de um corpo em relação 

a diferentes planos horizontais de referência.

Energia Potencial Gravitacional (EPg)

No SI:

EPg → J   ;   m → kg   ;   g → m/s²   ;   h→ m



Energia Potencial Elástica (EPel)

É a forma de energia que encontramos armazenada em sistemas elásticos deformados.
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No SI:

EPel → J   ;   k → N/m   ;    x→ m



SISTEMAS MECÂNICOS CONSERVTIVOS

Os sistemas mecânicos podem ser classificado em conservativos ou não conservativos. 

Sistema conservativo: é todo aquele em 

que as forças transformam 

exclusivamente EP em EC e vice-versa.

constanteEM 

Sistema não conservativo: é todo aquele 

em que as forças transformam EM em 

outras formas de energia.

(força de atrito; resistência dos fluidos, 

etc.)
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Exercícios

Apesar das tragédias ocorridas com os ônibus espaciais norte-americanos Challenger e

Columbia, que puseram fim à vida de 14 astronautas, esses veículos reutilizáveis têm sido

fundamentais na exploração do cosmo. Admita que um ônibus espacial com massa igual a 100 t

esteja em procedimento de reentrada na atmosfera, apresentando velocidade de intensidade

10800 km/h em relação à superfície terrestre. Qual a energia cinética desse veículo?

(EC = 4,5 . 1011 J)

Se o nosso amigo da figura a seguir conseguisse levantar o haltere de massa igual a 75 kg, a

uma altura de 2,0 m, em um local onde g = 10 m/s², qual a energia potencial que ele estaria

transferindo para o haltere? (EPg = 1,5 . 103 J)
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3 No esquema da figura, a esfera de massa 1,0 kg é homogênea e flutua na água com 50% do

seu volume submerso:

Sabendo que, no local, a aceleração da gravidade vale 9,8 m/s², calcule a energia potencial

de gravidade da esfera:

a) em relação à superfície livre da água; (EPg = 0 J)

b) em relação ao fundo do recipiente. (EPg = 4,9 J)



Um garoto de massa m = 30 kg parte do repouso do ponto A do escorregador perfilado na figura e

desce, sem sofrer a ação de atritos ou da resistência do ar, em direção ao ponto C:

Sabendo que H = 20 m e que g = 10 m/s², calcule:

a) a energia cinética do garoto ao passar pelo ponto B; (EC = 4 kJ)

b) a intensidade de sua velocidade ao atingir o ponto C.

(v = 20 m/s)

Numa montanha-russa, um carrinho com 300 kg de massa é abandonado do repouso de um ponto

A, que está a 5,0 m de altura. Supondo que os atritos sejam desprezíveis e que g = 10 m/s², calcule:

a) o valor da velocidade do carrinho no ponto B;

(v = 10 m/s)

b) a energia cinética do carrinho no ponto C, que está a

4,0 m de altura. (EC = 3 kJ)
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APOSTILA

EXERCÍCIOS: 2 - 6 PÁG. 25


