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Tópicos da aula

• Conservação da energia mecânica.


• Trabalho e energia mecânica.


• Trabalho de uma força variável.


• Movimento unidimensional sob a ação de forças 
conservativas
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Objetivos

Ao final da aula, você deverá ser capaz de:


• Compreender os conceitos de energia e trabalho e a 
relação entre eles.


• Determinar o trabalho de uma força unidimensional, seja 
ela constante ou variável.


• Correlacionar a força conservativa à existência de uma 
função potencial.
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Conservação da energia 
mecânica

5



• Neste ponto do curso, já sabemos que todos os corpos 
lançados do alto de uma elevação (um prédio, por 
exemplo) atingem o solo com a mesma velocidade 
(desprezando-se a resistência do ar).
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Conservação da energia mecânica

v0 = 0



• Consideremos agora o caso de uma massa m lançada com 
 num plano inclinado.v0
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Conservação da energia mecânica

A magnitude da velocidade adquirida é a mesma nos dois casos, 
dependendo somente da diferença de altura.
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Conservação da energia mecânica

• Outros exemplos:

• Este resultado já era conhecido por Galileu, que assim o 
enunciou em “Duas novas ciências”: “As velocidades 
adquiridas pelo mesmo corpo descendo ao longo de plano 
de inclinações diferentes são iguais quando as alturas 
desses planos são iguais”. 
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Conservação da energia mecânica

reescrevendo

esta quantidade é conservada no movimento de uma partícula sob a ação do campo 
gravitacional uniforme na vizinhança da superfície da Terra. 

1
2

mv2 + mgzou

energia mecânica 



Trabalho e energia 
mecânica
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Trabalho e energia mecânica

bate-estacas

(a) (b)

E =
1
2

mv2 + mgz

equação de movimento do bloco A força F com que o bloco atua sobre a 
estaca é uma força impulsiva, típica de um 
processo de colisão, que atua durante um 

intervalo de tempo muito curto mas que tem 
uma magnitude muito grande.


A estaca atua sobre o bloco com uma força 
igual e contrária -F, cujo efeito é desacelerar 

o bloco até que ele pare.


Vamos considerar a (des)aceleração 
uniforme e desprezar a força peso, já que F 

é muito grande.

mas: 

trabalho realizado pela força F sobre a estaca 
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Trabalho e energia mecânica

ΔW = FΔz
trabalho de uma força F 



• Devido à velocidade v com que atinge a estaca, o bloco 
tem a capacidade de realizar este trabalho.


• Chama-se energia a capacidade de produzir trabalho.


• No instante em que atinge a estaca, a energia E do bloco 
está associada unicamente com a sua velocidade v.


• Esta forma de energia, devida ao movimento, é chamada 
de energia cinética; é designada geralmente por T ou K. 
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Conservação da energia mecânica



• A energia cinética de uma partícula de massa m que se 
move com velocidade v é dada por:
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Conservação da energia mecânica

• No século XVII, houve uma controvérsia entre Descartes e 
Leibnitz sobre qual seria  “a verdadeira medida de uma força”.


• Segundo Descartes, seria , e segundo Leibnitz seria .


• Veremos adiante no curso que ambas são importantes, mas 
medem coisas diferentes.

mv mv2



• Na situação inicial em que o bloco está em repouso à 
altura , sua energia é a mesma.


• Esta forma de energia, que só depende da posição em que 
o bloco se encontra, chama-se energia potencial; é 
usualmente representada por U.

z0
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Conservação da energia mecânica
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Conservação da energia mecânica

energia total de uma partícula de massa m no campo gravitacional 
próximo da superfícies terrestre 
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Unidades de medida de energia e 
trabalho

SI CGS
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Conservação da energia mecânica

v2
1 = v2

0 + 2a(x1 − x0)

×
m
2

}

}×
m
2

o trabalho corresponde à variação da energia cinética da partícula



Trabalho de uma força 
variável

19



• Até aqui consideramos somente o trabalho realizado por 
uma força constante, limitada ao movimento 
unidimensional.


• Vejamos agora o que acontece quando a força varia à 
meda que a partícula se desloca, ou seja, depende da 
posição x da partícula:
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Trabalho de uma força variável
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Trabalho de uma força variável



• Exemplo: força restauradora elástica (lei de Hooke)
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Trabalho de uma força variável



• Exemplo: força restauradora elástica (lei de Hooke)

23

Trabalho de uma força variável



• A seguinte relação pode ser estendida para forças variáveis?
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Trabalho de uma força variável

• Consideremos o movimento de uma partícula entre  e , 
posições atingidas respectivamente em  e .

x0 x1
t0 t1
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Trabalho de uma força variável

equação de movimento deslocamento diferencial de x 

• Fazendo a mudança de variável de integração (t para v)
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Trabalho de uma força variável

o trabalho realizado por uma força qualquer sobre uma partícula é igual à variação da 
energia cinética da partícula entre as posições inicial e final.



• Mas:

• Exemplo: conservação da energia mecânica no movimento 
unidimensional.


• No movimento vertical de queda livre, com eixo Oz dirigido 
para cima, temos F = − mg
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Trabalho de uma força variável

O

z

x

y

🔴

−mg

z0

z1energia potencial 

conservação energia mecânica total 



• Exemplo: partícula presa a uma mola.
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Trabalho de uma força variável

energia potencial da particula 

note que a adição de uma 
constante não altera o resultado 



• Esta lei de conservação é consequência da existência de 
uma função energia potencial .


• Forças como  ou  para as quais isso 
acontece, são chamadas forças conservativas.


• Nesta condição, o trabalho realizado pela força entre  e 
 só depende dos pontos inicial e final.


• Uma força que tenha uma outra dependência além da 
posição (e.g. velocidade) não é conservativa. Exemplo: 
força de atrito.

U(x)

F = − mg F = − kx

x0
x1
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Trabalho de uma força variável



• Suponhamos que a força exercida sobre uma partícula na 
posição x só dependa de x. Fixando x0, podemos definir:
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Trabalho de uma força variável

é função somente de x 

propriedade da integral 
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Trabalho de uma força variável

função energia potencial 

• Comparando:
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Trabalho de uma força variável

• Do cálculo, sabemos que:

• Então:

o negativo da derivada da energia potencial em relação à 
posição é igual  à força. 
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Trabalho de uma força variável

• Para a energia potencial gravitacional:

• Para a energia potencial elástica:
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Trabalho de uma força variável

Como a derivada de uma constante é nula, vemos que a uma constante aditiva 
na determinação da energia potencial não afeta o cálculo da força.

U(z) = mgz + k0 ⟹
dU
dz

= − mg = F

U(z) = mgz ⟹
dU
dz

= − mg = F



• Podemos re-definir a condição para que uma força seja 
conservativa:
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Trabalho de uma força variável



Movimento 
unidimensional sob a 

ação de forças 
conservativas
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• Considere uma partícula de massa m que se move em uma 
dimensão, sob ação de uma força conservativa F(x) 
associada à energia potencial U(x).
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Discussão qualitativa

F(x) = −
dU
dx



• Considere agora o movimento de uma partícula de massa 
m, sob ação da força conservativa F(x), para um valor fixo 
de E, a energia total da partícula.
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Discussão qualitativa

}

será sempre maior 
que zero 

}
também deve ser 
sempre maior que 

zero 

o movimento com energia E só é possível nas regiões de x 
onde esta condição é válida. 
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Discussão qualitativa

U(x) ≤ E permitido

U(x) > E proibido

U(x) = E ponto de retorno 



• Seja uma partícula de massa m presa à extremidade de 
uma mola de constante elástica k.
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Aplicação ao oscilador harmônico

lembrando que

escrevemos



• Consideremos que a partícula se desloca de uma posição 
inicial x0 em t = 0 até a posição x no instante t:
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Aplicação ao oscilador harmônico

fazendo a transformação de variáveis conveniente: 
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Aplicação ao oscilador harmônico

velocidade

aceleração

segunda lei de Newton para o movimento da partícula 



Alguns exemplos
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Trabalho de força constante

• Um caminhão de 3000 kg deve ser carregado para dentro de 
um navio por um guindaste que exerce uma força para cima 
de 31 kN sobre o caminhão. Esta força, que é intensa o 
suficiente para suplantar a força gravitacional e manter o 
caminhão em movimento para cima, é aplicada ao longo de 
uma distância de 2,0 m. Encontre:


•  (a) o trabalho realizado sobre o caminhão pelo guindaste; 


• (b) o trabalho realizado sobre o caminhão pela gravidade;


• (c) o trabalho resultante realizado sobre o caminhão. 
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• Resolução:

Trabalho de força constante

(b)

(a)

(c)
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Trabalho de força constante

• Durante as férias de inverno, você participa de uma corrida 
de trenós em um lago congelado. Nesta corrida, cada trenó 
é puxado por uma pessoa, e não por cães. Na partida, você 
puxa o trenó (massa total de 80 kg) com uma força de 180 N 
a 40° acima da horizontal. Encontre:


•  (a) o trabalho que você realiza; 


• (b) a velocidade final do trenó após se deslocar Δx = 5,0 m, 
supondo que ele parte do repouso e que não existe atrito. 
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• Resolução:

Trabalho de força constante

(b)

(a)
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Trabalho de força variável

• A força  varia com x, conforme mostrado abaixo. 
Encontre o trabalho realizado pela força sobre uma partícula, 
enquanto esta se move de x = 0,0 m até x = 6,0 m. 

⃗F = Fx
̂i
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• Resolução:

Trabalho de força variável
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Trabalho de força variável

• Um bloco de 4,0 kg está sobre uma mesa sem atrito e preso a 
uma mola horizontal com k = 400 N/m. A mola é inicialmente 
comprimida de 5,0 cm. Encontre:


•  (a) o trabalho realizado sobre o bloco pela mola enquanto o bloco se move de x = 
x1 = −5,0 cm até sua posição deequilíbrio x = x2 = 0,0cm.


• (b) a velocidade do bloco em  x2 = 0,0cm.
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• Resolução:

Trabalho de força variável

(b)

(a)
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Sumário

• Conservação da energia mecânica.


• Trabalho e energia mecânica.


• Trabalho de uma força variável.


• Movimento unidimensional sob a ação de forças 
conservativas




