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Energia Potencial e Cinética 

Introdução 

Energia pode ser de dois tipos: potencial e cinética. A energia pode ser mudada de potencial para cinética e 

entre objetos. Energia potencial é energia armazenada. Um carro no topo de uma colina, um cortador de 

grama com gasolina, água em um reservatório de uma hidrelétrica são exemplos de energia potencial. Esse 

tipo de energia pode ser visto como movimento esperando para acontecer. 

Energia cinética é energia funcionando. Um cortador de grama cortando o gramado, um carro descendo a 

colina, a água sendo usada para produzir energia são exemplos de enrgia cinética. Da mesma forma é a 

energia emitida pelas lâmpadas, energia elétrica é energia cinética. 

Problema (complete) ____________________________________________________ 

Hipótese 

Conforme a altura da rampa aumenta, a energia potencial _____________________ 

Conforme a massa aumenta, as energias cinética e potencial ___________________ 

Materiais 

3 bolas do mesmo tamanho, mas de massas diferentes 

Trena 

Balança 

Rampa (pode ser improvisada de MDF) 

3 blocos de madeira de 10cm
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Cronômetro 

Procedimento 

1.Pese cada bola na balança e determine sua massa (g). Anote as massas na tabela. 

2.Desenhe uma linha inicial em um lado da rampa, a aproximadamente 3 centímetros do topo. 

3.Coloque um dos blocos embaixo desse lado da rampa, para formar um plano inclinado. Meça a altura da 

rampa (cm) e anote na tabela. 

4.Coloque uma das bolas na linha inicial. Solte a bola e outro colega deverá cronometrar, desde a soltura 

até a bola parar completamente. Anote o tempo. 

5.Meça e anote a distância percorrida (m) pela bola. 

6.Repita os passos 4 e 5 com as outras duas bolas. 



7.Coloque outro bloco de madeira embaixo da rampa sobre o primeiro bloco. Meça a nova altura da rampa 

e anote na tabela. 

8.Repita os passos 4 e 5 com as três bolas. Sempre anotando medidas. 

9.Acrescente mais um bloco na rampa, meça sua altura e repita os passos 4 e 5 com as três bolas. 

Resultados 

Tabela 1 – Resultados 

 Massa (g) Altura (cm) Distância (m) Tempo (s) 

Esfera 1     

     

     

     

Esfera 2     

     

     

     

Esfera 3     

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

                             

   Gráfico 1: Altura da rampa (cm) x Distância (m) 

Análise 

1. Em que parte dessa investigação  as esferas possuíam energia potencial? 

 

 

2. Em que parte elas possuíam energia cinética? 

 

 

3. Qual a relação entre massa e energia (potencial e cinética)? 



 

 

4. Qual a relação entre altura e energia (potencial e cinética)? 

 

 

5. Que evidências você coletou que provam ou não a sua hipótese? 

 

 

6. A velocidade de um objeto (V) é calculada dividindo a distância percorrida (d) pelo tempo (t). 

Usando a fórmula  V=d/t, calcule a velocidade  de cada bola durante a descida na rampa com 

apenas um bloco de madeira embaixo. 

a) A velocidade da esfera 1 foi __________ e da esfera 2 foi __________ e da esfera 3 foi 

___________ 

b) Qual a relação entre a massa das esferas e a velocidade? 

 

 

 

7. Conforme a massa da bola e a altura da rampa aumentou, as esferas adquiriram mais ou menos 

velocidade? Justifique. 

 

 

8. Por que é mais difícil parar uma bicicleta com duas pessoas do que uma com uma pessoa?  
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