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AULA 41 ‐‐‐‐ENERGIA NO MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES 

 

OBJETIVOS: 

- Estudar a conservação da energia no movimento harmônico simples 

 

41.1 ‐‐‐‐ Introdução: 

A força restauradora que atua sobre uma partícula que possui movimento 

harmônico simples é uma força conservativa. Considere o trabalho desta força 

sobre uma partícula de massa  no deslocamento de um ponto A de coordenada  

até outro ponto B de coordenada  ( ) e depois na volta de B até A. O 

trabalho total realizado pela força é: 

  

A energia potencial em um ponto de coordenada , associada à força, quando o 

nível zero é tomado no ponto de coordenada  em que , é: 

  

Se fizermos a origem do sistema de coordenadas cartesianas coincidir com o nível 

zero de energia potencial, a energia potencial no ponto de coordenada  fica: 

  

Essa expressão nos dá a energia potencial em função da posição do oscilador. A 

energia potencial também pode ser expressa em função do tempo, com a equação 

de movimento. Lembrando que: 

  

temos que: 

  (41.1) 

O valor máximo da energia potencial é: 

  

e ocorre quando a partícula está em seu deslocamento máximo. 

 

Atividade 41.1: Mostre que a energia potencial é máxima quando a 
partícula está em seu deslocamento máximo. 
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 O valor mínimo da energia potencial é zero. Então, durante o movimento, a 

energia potencial varia entre esse dois valores. 

A energia cinética do oscilador é obtida com a expressão da sua velocidade em 

função do tempo: 

  (41.2) 

Da relação entre ,  e : 

  

podemos escrever a energia cinética em termos da constante : 

  (41.3) 

O valor máximo da energia cinética é: 

  

e ocorre quando a partícula está em sua posição de equilíbrio. 

Atividade 41.2: Mostre que a energia cinética é máxima quando a partícula 
está em sua posição de equilíbrio 

O valor mínimo da energia cinética é zero. Então, durante o movimento, a energia 

cinética varia entre esse dois valoes. 

A energia mecânica total do oscilador é, então: 

  

ou: 

  (41.4) 

A energia total é proporcional ao quadrado da amplitude do movimento. 

Não havendo forças dissipativas atuando sobre a partícula, sua energia mecânica 

total ( ) se conserva. 

A Figura 41‐1 mostra os gráficos da energia cinética, da energia potencial e da 

energia total em função do tempo. Nela, vemos que a energia potencial está 

defasada em relação à cinética (e vice‐versa), como é indicado nas equações (1) e 

(3). A energia total é constante e igual aos valores máximos da potencial e da 

cinética. 
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Figura 41‐‐‐‐1111: As energias potencial, cinética e total em função do tempo 

A Figura 41‐2 mostra os gráficos da energia cinética, da energia potencial e da 

energia total em função do deslocamento  da partícula. Para as duas primeiras, as 

curvas são parábolas, com máximo em  para a energia cinética e com valor 

zero neste ponto para a energia potencial (lembre que o nível de energia potencial 

é tomado em ). A energia total é constante. 
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Figura 41‐‐‐‐2222: As energias potencial, cinética e total em função do deslocamento 

A equação da conservação da energia se escreve, para qualquer deslocamento : 

  

de onde tiramos: 

  

ou: 

  (1) 

Notando que, nesta equação,  é módulo do vetor velocidade — e que, portanto, 

tem que ser um número real — a partícula só pode se mover nas regiões do espaço 

em que . Além disso, quando  temos que , e quando a partícula 

está no ponto onde isso ocorre, ela deve ficar instantaneamente em repouso, para, 
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depois, recomeçar seu movimento no sentido contrário ao de chegada (lembre que 

o movimento é oscilatório). Esse ponto é chamado de ponto de retorno do 

movimento. 

Para uma dada função energia potencial (ou, para uma dada força que atua na 

partícula), a energia mecânica total depende do modo em que a partícula é 

colocada para se mover (isto é, depende da velocidade inicial). Então, a posição 

dos pontos de retorno depende das condições iniciais. Para uma dada função 

energia potencial (ou, para uma dada força que atua na partícula), a energia 

mecânica total depende do modo em que a partícula é colocada para se mover (isto 

é, depende da velocidade inicial). Então, a posição dos pontos de retorno depende 

das condições iniciais do movimento. 
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E
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Figura 41‐‐‐‐3333: A energia potencial em função do deslocamento 

A Figura 41‐3 mostra o gráfico da energia potencial em função do deslocamento do 

oscilador. A linha paralela ao eixo , de ordenada  é a energia total. O 

movimento da partícula só pode ocorrer na região compreendida entre  e , 

pois, nela, . A inclinação da curva em cada ponto é igual à derivada da 

energia potencial em relação à posição. Isso, nada mais é que o negativo da força 

associada à energia potencial que atua na partícula, pois, como sabemos, 

  

Então, no ponto de coordenada , de acordo com a equação (5), a velocidade do 

oscilador é nula e a força é máxima e está dirigida no sentido negativo do eixo  

porque a inclinação da tangente é positiva em . Já no ponto de coordenada 

, a velocidade também é nula mas a força, também máxima, está dirigida no 

sentido positivo do eixo , pois a inclinação da tangente à parábola neste ponto é 

negativa. 

 

Exemplo 41.1: Um oscilador harmônico simples é constituído por um corpo de 

massa  kg preso a uma mola de constante  N/m. Em um certo 

instante, o corpo se move comprimindo a mola e se afastando da posição de 

equilíbrio; nesse instante, seu deslocamento é 20 cm e sua velocidade 20 cm/s. 

Determine: (a) o período de seu movimento; (b) a energia cinética no instante 
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considerado; (c) a energia potencial; (d) a energia total; (e) a amplitude  do 

movimento; (f) a velocidade no ponto ; (g) a velocidade e a aceleração 

máximas que ele atinge. 

Solução: 

 (a) o período do movimento é: 

  

 (b) A energia cinética é: 

  

em que o sinal negativo da velocidade indica que o movimento se dá no sentido 

negativo do eixo . 

 (c) A energia potencial é: 

  

 (d) A energia total é a soma da cinética e da potencial: 

  

e) Como a energia total é  vem: 

  

 (f) Da equação (5) vem, com : 

  

 (g) Das expressões da velocidade e da aceleração em função do tempo, temos 

que: 
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Respostas Comentadas das Atividades Propostas 

Atividade 41.1: 

O valor máximo da energia potencial ocorre quando  Então, 

devemos ter (  ou . O ponto em que isso ocorre, é , de acordo 

com a equação da posição. Levando este valor ao co‐seno em (1), obtemos . 

Atividade 2: 

O valor máximo da energia cinética ocorre quando  . Então, 

devemos ter ( . O ponto em que isso ocorre, é , de acordo com 

a equação da posição. Levando este valor ao seno em (2), obtemos 

   

 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 
E41.1 A equação de movimento de uma partícula em movimento harmônico 
simples é: 
 

)34
3cos(0,6)( ππ += ttx  

 

com x em metros e t em segundos.  
 

a) Calcule o deslocamento, a velocidade e a aceleração em t = 2, 0 s; 
b) Escreva as expressões para as energia cinética, potencial e mecânica em 

função do tempo; 
c) Calcule as energias cinética, potencial e mecânica em t=2,0s. 

 


