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Tópicos da aula:

✓ Energia cinética;

✓ Teorema da energia cinética (TEC);

✓ Energia potencial: gravitacional e elástica;

✓ Teorema da energia potencial (TEP);

✓ Energia mecânica;

✓ Teorema da energia mecânica (TEM).



Energia cinética

Na aula anterior, quando falamos sobre trabalho de uma força, iniciamos falando sobre energia.

Energia muscular animal. Energia elétrica.Energia proveniente do 
petróleo.

Energia química 
proveniente dos alimentos.

Energia nuclear. Energia solar. Energia eólica.



Nessa aula estudaremos a energia mecânica. Por este motivo, iniciaremos falando sobre um tipo de 

energia que está  diretamente relacionada com o estado de movimento de um objeto.

Energia cinética:

Ec =
1

2
.m. v2

No SI, a unidade de energia, seja ela de qualquer tipo, é o Joule → J.

A equação acima nos mostra que quanto maior a velocidade de um objeto, maior será sua energia 

cinética.

Sobretudo, como a relação entre a Ec e a velocidade não é linear, é incorreto afirmar que, se um 

objeto passa a ter o dobro de sua velocidade inicial, o valor de sua energia cinética também dobra.



Teorema da energia cinética (TEC)

O trabalho total (resultante), das forças internas e externas, realizado 

sobre um corpo é igual a variação de sua energia cinética.

τFR = τR = ΔEc = Ecf − Eci

Energia potencial

A energia potencial é qualquer energia que pode ser associada à configuração (arranjo) de um sistema 

de objetos que exercem forças uns sobre os outros.



Além disso, dizemos também que a energia potencial é uma forma de energia latente, ou seja, que 

está sempre prestes a se converter em energia cinética.

Energia potencial gravitacional:

É função da posição de um corpo em um 

campo gravitacional e depende da 

intensidade do peso do corpo no local onde 

se encontra e da altura.

Epg = m. g. h



Energia potencial elástica:

É a forma de energia que encontramos em 

sistemas elásticos deformados.

Epel =
k. x2

2



Os sistemas mecânicos podem ser classificado em conservativos ou não conservativos (dissipativos):

✓ Conservativos: todos aqueles em que as forças transformam exclusivamente Ep em Ec e vice-versa;

✓ Não conservativos (dissipativos): todo aquele em que as forças transformam Ep e Ec em outras 

formas de energia (força de atrito; resistência dos fluidos, etc.).

Teorema da energia potencial (TEP)

O trabalho da resultante das forças conservativas 

(C) aplicadas em um corpo é igual ao negativo da 

variação de sua energia potencial.

τFR(C) = τR(C) = −ΔEp = Epi − Epf

Por este motivo: τFel = −
k. x2

2
= Epeli − Epelf = 0 − Epelf



A energia mecânica de um corpo ou de um sistema mecânico, num dado instante, consiste na soma 

da energia cinética com a potencial (gravitacional e elástica), neste mesmo instante:

Energia mecânica

EM = Ec + Ep = Ec + Epg + Epel

Teorema da energia mecânica (TEM)

O trabalho da resultante das forças dissipativas (D) aplicadas em um corpo é igual à variação de sua 

energia mecânica.

τFR(D) = τR(D) = ΔEM = EMf
− EMi



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)

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 corpo de massa m e velocidade v0 possui energia cinética E0. Se o módulo da velocidade

aumentar em 20%, a nova energia cinética do corpo será:

a) 1,56 E0 b) 1,44 E0 c) 1,40 E0 d) 1,20 E0 e) 1,10 E0

O gráfico representa a energia cinética de uma partícula de massa 10 g, sujeita somente a forças

conservativas, em função da abscissa x. A energia mecânica do sistema é de 400 J.

a) Qual a energia potencial para x = 1,0 m e para x = 4,0 m?

(p/ x = 1 m EP = 400 J ; p/ x = 4 m EP = 0 J)

b) Calcule a velocidade da partícula para x = 8,0 m.

(v = 2 . 10² m/s)



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)



No arranjo experimental da figura, desprezam-se o atrito e o efeito do ar:

O bloco (massa de 4,0 kg), inicialmente em repouso, comprime a mola ideal (constante elástica de

3,6 · 10³ N/m) de 20 cm, estando apenas encostado nela. Largando-se a mola, esta distende-se

impulsionando o bloco, que atinge a altura máxima h. Adotando g = 10 m/s², determine:

a) o módulo da velocidade do bloco imediatamente após desligar-se da mola; (v = 6 m/s)

b) o valor da altura h. (h = 1,8 m)



O gráfico a seguir ilustra a magnitude da força resultante agindo sobre uma partícula de

massa 0,50 kg em função da sua posição. A direção de movimento da partícula e a direção da

força são ambas ao longo do eixo x. No gráfico, valores positivos e negativos de FR estão

associados, respectivamente, à força no sentido positivo e negativo do eixo x. Sabendo que a

velocidade da partícula na posição x = 0 era de 1,50 m/s, pode-se concluir que a sua

velocidade na posição x = 0,10 m vale, em m/s:

a) 0

b) 1,50

c) 2,00

d) 2,25

e) 2,50



Um bloco de massa 0,50 kg escorrega para baixo por um plano inclinado de 37° com a

horizontal.

São dados: coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano µc = 0,50; aceleração local

da gravidade g = 10 m/s² ; sen 37° = 0,60 e cos 37° = 0,80.

Enquanto a velocidade do bloco aumenta de 2,0 m/s para 4,0 m/s, a distância por ele

percorrida é, em metros:

a) 2,0               b) 3,0               c) 4,0               d) 5,0               e) 6,0



Um corpo de massa 100 g desliza pela pista em forma de semicircunferência, de raio 1,6 m, a

partir do repouso no ponto A.

Ao passar pelo ponto inferior B, sua velocidade é de 3,0 m/s. O trabalho da força de atrito no

deslocamento do corpo de A até B tem módulo, em joules,

a) 0,35

b) 0,80

c) 1,2

d) 1,6

e) 2,8



EXERCÍCIOS (APOSTILA 3) 2 e 3 PÁG. 8

1, 3, 5 e 6 PÁG. 12

1 e 3 PÁG. 18

1 e 4 PÁG. 35

3 e 4 PÁG. 41



PARA CASA (CADERNO DE ATIVIDADES):

EXERCÍCIOS 1-4 – PÁG. 3

9-12 – PÁG. 5

17, 18 e 20 – PÁG. 7

1 e 4 – PÁG. 13

9 e 10 – PÁG. 16


