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Já vimos que:

Trabalho (τ)  é dado pelo produto entre uma força 
resultante e o deslocamento que ela produz.

  τ = F . d

 



Exemplos:

Uma força F = 50 N é aplicada num bloco formando um ângulo 
de 30º com a horizontal. O bloco se desloca por 10 m, 
horizontalmente sobre o plano, conforme figura

F = 50 
N

d = 10 m

1. Qual o real valor da força que atua 
nessa tração do bloco?
                          Será 50 N?
Ou a componente dessa força em x?

Fx = F . cos α
Fx = 50 . √3/2
Fx = 50 . 0,85
Fx = 42,5 N

α

OBSERVE QUE a força que
 traciona o bloco vale 42,5 N



Relembrando:
Foi usado √3/2 para
cosseno de 30º porque:

Ângulo sen cos

30º ½ √3/2 

45º √2/2 √2/2

60º √3/2  ½

2. Qual o trabalho ( τ) realizado pela 

força ?

τ = F . d

τ = 42,5 . 10

τ = 425 J

RESPOSTA: O trabalho ( τ) realizado 

realizado foi de 425 joules



Este é com você:
Um corpo de massa 1 kg desloca-se para a 
direita, conforme figura. A força que a mão 
exerce sobre o corpo é igual a 100 N e esta 
força forma um ângulo de 60º com a 
horizontal. Se o deslocamento foi de  3 
metros, qual o valor do trabalho realizado?



Teorema do trabalho 

Trabalho  também pode ser calculado como a variação da energia 
cinética.



Potência Média (Pot)

A potência (Pot) se caracteriza pela rapidez com que um trabalho é 
realizado, ou seja, a quantidade de energia que é consumida, num 
determinado tempo.
Assim, calcula-se a potência média considerando o trabalho 
realizado pelo tempo gasto em realizá-lo.

A unidade de medida de potência é o W (Watt).

Logo, 



Exemplo:

Qual a potência média de uma máquina que realiza um trabalho de 4000 J em 8s.



Rendimento de uma máquina (       )

O rendimento de um sistema é dado pela razão entre a potência útil (Pu) e a 
potência total.

Rendimento é uma importante variável para o estudo de sistemas não conservativos, isto 
é, que apresentam perdas de energia, como nos casos não ideais do nosso dia a dia. 
Todas as máquinas e aparelhos que conhecemos são sistemas incapazes de aproveitar 
toda a potência fornecida a eles. Assim, “desperdiçam” parte da potência em outras 
formas de energia menos úteis, como calor, vibração e ruídos. (Retirado do site 
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/potencia.htm)

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/potencia.htm


O rendimento de uma máquina nunca será 
100% porque parte da energia que ela recebe 
para trabalhar é “perdida” em outras formas de 
energia. A potência que não é utilizada para a 
real finalidade da máquina, falamos que é uma 

potência dissipada (Pd), de tal forma que

PT = Pu + Pd

Potência Total = Potência Útil + Potência dissipada



Exercícios

1. Quais as formas de energia que você conhece?

2. As energias se transformam de uma modalidade para outra. Além da energia 
potencial e energia cinética, que outras formas de energia você percebe a 
transformação?

3. A fórmula                                   pode ser usada para calcular o trabalho realizado 
por uma força que forma um ângulo com a linha do deslocamento? Explique.

4. Quais as unidades de medidas de:
a. (F) força ⬄
b. (τ)  trabalho ⬄
c. (Pot) potência ⬄
d. (     ) rendimento ⬄



5. Numa fábrica, a máquina A desenvolve um trabalho de 500 J em 20s a 
máquina B, desenvolve o mesmo trabalho em 50s. Qual a máquina de 
maior potência? Por que?

6. A potência total de um liquidificador é de 400 W. Sabendo que apenas 
25% é potência útil, determine:
a. o valor da potência útil.
b. o valor da energia dissipada, em Watts e em percentagem

7. Uma fritadeira elétrica tem consumo de energia elevado porque sua 
potência útil fica por volta de 1000 W. Considerando que um alimento 
fique por volta de 8 min, qual o valor do trabalho realizado (podemos 
pensar em energia consumida)? 



Mais sobre energia mecânica você pode ver em:

https://www.youtube.com/watch?v=_BnRzpMRomQ  Energia Mecânica

https://www.youtube.com/watch?v=gxOMWKAJG0g  a partir de 50min até 1h

https://www.youtube.com/watch?v=_BnRzpMRomQ
https://www.youtube.com/watch?v=gxOMWKAJG0g
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