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Leia os itens abaixo com atenção:

 Essa aula corresponde ao LIVRO 3, paginas 284 a 287 do seu material didático.

 Para dúvidas ou o que eu puder auxiliá-lo, pode utilizar meu contato pessoal.

 ROTEIRO DE ESTUDOS



 Aula liberada no AVA:
65 - Energia mecânica I Aula 01

 Assista a videoaula abaixo:



 CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA
• Um corpo atirado para cima com velocidade inicial 𝑣𝑣0 retorna à mesma posição com a mesma

velocidade em sentido contrário, se desprezarmos a resistência do ar

• Em outras palavras, na ausência de forças dissipativas, a energia cinética inicialmente
fornecida ao corpo é a mesma na posição final.

• Porém, durante a subida e a descida, essa energia se transforma.



 A energia mecânica é a soma da
energia potencial com a energia
cinética, temos:



• Considere agora uma esfera presa a uma mola e apoiada numa superfície horizontal sem atrito; despreze a
resistência do ar.



 SISTEMAS NÃO CONSERVATIVOS
• Quando num sistema não agem somente forças

conservativas, as forças não conservativas, denominadas
forças dissipativas, também realizam trabalho. Podemos
citar como exemplo de forças dissipativas o atrito e a
resistência do ar.

• O trabalho resultante (𝜏𝜏𝑟𝑟 ) pode ser dado pela soma dos
trabalhos das forças conservativas ( 𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ) e dissipativas
(𝜏𝜏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐).

• ou
𝜏𝜏𝑟𝑟 = 𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜏𝜏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐸𝐸𝑚𝑚(𝑓𝑓𝑑𝑑𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓) = 𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝜏𝜏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐

 Quando um sistema não é conservativo, o trabalho realizado pelas forças dissipativas é utilizado para
transformar a energia mecânica em outras formas de energia, principalmente calor.

 O atrito entre a pastilha de freio e o disco é um
exemplo de força não conservativa.



 O MITO DO MOTO-PERPÉTUO





Ex.1: Determine a velocidade que um corpo adquire ao cair de uma altura h, conhecida, a partir do
repouso. Dado 𝑔𝑔 = aceleração da gravidade local.



Ex.2: Um corpo é atirado verticalmente para cima com velocidade 𝑣𝑣0. Supondo conhecidos 𝑣𝑣0 e a
aceleração da gravidade 𝑔𝑔, determine a altura máxima que o corpo atinge.



Ex.3: Uma bola é lançada horizontalmente do alto de uma colina de 120 𝑚𝑚 de altura com velocidade
de 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Determine a velocidade da bola ao atingir o solo. Despreze a resistência do ar e adote
𝑔𝑔 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2.



Ex.4: Uma esfera de massa 𝑚𝑚 = 2,0 𝑘𝑘𝑔𝑔 presa a um fio de comprimento 𝐿𝐿 = 0,45 𝑚𝑚 é abandonada
na posição A, conforme a figura. No instante em que a esfera passa pela posição B, despreze os
atritos e considere 𝑔𝑔 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2. Determine:

a) sua velocidade escalar;

b) a intensidade da força de tração no fio.



Ex.5: Um carrinho cai de uma altura ℎ desconhecida e descreve a trajetória indicada. Considere o
raio da curva sendo de 2 𝑚𝑚, bem como a aceleração da gravidade 𝑔𝑔. Determine o menor valor da
altura ℎ para que o fenômeno seja possível. Despreze os atritos e a resistência do ar.



Ex.6: Um bloco de massa 𝑚𝑚 = 4 𝑘𝑘𝑔𝑔 e velocidade horizontal 𝑣𝑣 = 0,5 𝑚𝑚/𝑠𝑠 choca-se com uma mola de
constante elástica 𝑘𝑘 = 100 𝑁𝑁/𝑚𝑚. Não há atrito entre o bloco e a superfície de contato. Determine a
máxima deformação sofrida pela mola.



Ex.7: Um corpo de massa 2 kg é abandonado sobre uma mola ideal de constante elástica 50 𝑁𝑁/𝑚𝑚,
como mostra a figura. Considerando 𝑔𝑔 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 e desprezando as perdas de energia mecânica,
determine:

a) a deformação da mola no instante em que a velocidade do corpo é máxima;

b) a velocidade máxima do corpo.
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