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TROCA DE ENERGIA POTENCIAL 

 
Objetivo  
Estudar um sistema conservativo 
Medir a constante de elasticidade de uma mola 
Observar a troca de energia potencial gravitatoria e a energia potencial elástica. 
 
Equipamentos 
1 suporte e acessórios 
1 mola de 5N 
1 jogo de massas e suporte 
1 régua   
1 trena 
1 balança 
 
Introdução Teórica 
A força, além de ser capaz de colocar objetos em movimento ou fazê-los parar, é capaz de 
deformá-los. A deformação pode ser de dois tipos: 
Deformação plástica ou permanente: quando, uma vez deformado, o objeto não retorna mais a 
sua forma anterior mesmo cessando a atuação da força que o deformou.  
Deformação elástica ou temporária: quando, uma vez deformado, o objeto retorna a sua forma 
anterior assim que removida a força que o deformou.  
A experiência prática do dia nos informa que as molas se distendem e se comprimem quando 
sujeitas à ação de forças externas. É evidente que cada mola poderá suportar até certa 
intensidade de força deformante. Para valores acima deste limite, a mola sofrerá uma deformação 
permanente. Entretanto, neste experimento estaremos mais interessados na deformação elástica 
de materiais sujeitos a lei de Hooke:  

F kx= −  
onde k é uma constante e x é o deslocamento de um objeto em relação à sua posição de 
equilíbrio. Através do conhecimento da lei de Hooke, podem-se analisar trocas de energia que 
ocorrem, por exemplo, num sistema massa-mola, quando uma mola é distendida e posta a oscilar 
com uma carga presa a ela, o trabalho realizado ao esticar a mola é dado por: 
 
 
 
Entretanto, a energia potencial correspondente a força elástica de Hooke pode ser calculada: 
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U x kx= . 

Desse modo, observamos que o valor da energia potencial elástica U é igual ao trabalho realizado 
pela força para esticar a mola. Na Fig. 1, xo define a posição do extremo inferior da mola livre de 
forças externas (ponto de referencia para medir o esticamento da mola). Do extremo livre, se fixa 
uma massa m e sem deixar de sustentá-la permite-se que ela desça até a posição x1, esticando a 
mola uma pequena quantidade. Ao tirar a mão, a massa cai em queda livre até alguma posição 
mais baixa x2 e a seguir continuará oscilando entre posições extremas próximas a x1 e x2, onde 
finalmente encontrara o repouso. Nestas condições, o trabalho realizado sobre a mola para esticá-
la desde x1 até x2 é dado por:   

 
 

 
 

sUxxkkxkxW ∆=−=−= )(
2
1

2
1

2
1 2

1
2
2

2
1

2
2

2

2
1)

2
1( kxxkxW ==



Ao mesmo tempo, esta equação define a variação 
de energia potencial elástica produzida na mola. 
Entretanto, a variação de energia potencial 
gravitatoria U experimentada pela massa m é dada 
por: 
 
  
 
Ainda, se consideramos o sistema de referencias 
em Y para medir as energias potenciais 
gravitatorias  
 
 
 
A equação anterior para a energia potencial 
gravitatoria pode ser re-escrita na forma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onde as distancias Y1 e Y2 no sistema de referencia gravitacional, podem ser definidas em 
função das coordenas x1 e x2 no sistema de referencia para a mola (ver Fig 1), isto é: 
 

ATIVIDADE I (coleta de dados) 
 
(a).- Monte o  sistema, fixando um extremo da mola num ponto, de modo que a mola fique 
suspensa e com um extremo livre. Monte a régua no sistema, de modo que, possa definir o 
sistema de referência para medir com facilidade o esticamento da mola. Pese o suporte e anote 
este resultado. 
(b).- Pendure o suporte no extremo livre da mola. Anote a massa do suporte e o esticamento 
produzido na mola na tabela 1. 
(c).- Adicione sucessivamente massas e registre os esticamentos da mola para cada massa. 
Cuidado para não passar o limite elástico da mola. 
(d).- Após adicionar a ultima massa (peso máximo que a mola pode resistir), retire uma a uma as 
massas e registre novamente os esticamentos produzidos na mola para cada caso. 
(e).- Complete a tabela 1, calculando a média das leituras registradas e determinando os 
correspondentes esticamentos para cada caso. 

Tabela 1 
 

Massa suspensa 
(m ±∆m) Kg 

 
Força aplicada 

(F±∆F) N 

Esticamento da mola 
Adicionando massas 

x1 (m) 
Subtraindo massas 

x2 (m) 
Esticamento Médio 

x (m) 
     
     

 
ATIVIDADE II (coleta de dados) 
 
(a).- Tendo cuidado com a constante elástica da mola, suspenda uma massa de 50 g (ou qualquer 
outra sugerida pelo professor) do extremo livre da mola e enquanto a sostem faça-a descer de tal 
forma que a mola se estique 0,5 cm. Registre esse valor como x1. 
(b).- Solte a massa de forma que caia livremente. Após dois ou três intentos, observe a posição 
aproximada do ponto mais baixo da queda. Registre esta leitura como x2. 
(c).- Repita os passos anteriores para outros esticamentos da mola no item (a), isto é: 1,0 cm, 1,5 
cm, 2,0 cm, 2,5 cm. Anote estes valores na tabela 2. 
 
 

 

Fig 1 
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Tabela 2 
Energia Potencial Elástica Energia Potencial Gravitatoria 

)(1 mx  )(2 mx  2
12/1 kx 2

22/1 kx  sU∆  )(1 mY  )(2 mY 1mgY  2mgY  gU∆  
          
          

 
ATIVIDADE III (análise do experimento) 
(a).- Faça um gráfico de F vs x usando os valores da tabela 1. A força F é proporcional a x para a 
mola que usou no intervalo de medidas realizados neste experimento?.  
(b).-  Calcule o coeficiente angular do gráfico F vs x. Qual é o valor da constante eslastica da 
mola? Expresse esse valor em dinas/cm e N/m. Que representa a área embaixo da curva no 
gráfico F vs x. 
(c) Como encontraria a energia potencial armazenada numa mola por certo esticamento se o 
gráfico F vs x não é linear. 
(d) Nos seus resultados observe a perda de energia potencial gravitacional e o aumento da 
energia potencial da mola quando a massa cai. Que relação existe entre elas? 
(e) Faça uma gráfica das duas formas de energia em função dos esticamentos da mola. Interprete 
o gráfico. 
(f) A energia nestas interações entre a massa e a mola se conserva? 
 
 
 
 


