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FÍSICA EXPERIMENTAL II 

 
Oscilações num Sistema Massa - Mola 

 
 
 
OBJETIVO 

Estudar o movimento vibratório através das oscilações num sistema massa-
mola. Medir o período de oscilação de um sistema massa-mola. Determinar a 
Constante da mola dada através de dois métodos: dinâmico e estático.  
 
MATERIAIS 
Mola  Balança  
Régua  Cronômetro 
Conjunto de massas  Suporte e acessórios  
 
INTRODUÇÃO TEÓRICA 

Muitos fenômenos naturais apresentam padrões temporais repetitivos. 
Movimento planetário, átomos vibrantes numa molécula, oscilação eletromagnética e o 
movimento de uma massa presa em uma mola, são apenas alguns exemplos de 
movimentos de caráter periódico.  A repetição periódica de ida e volta do movimento 
da origem ao movimento oscilatório ou movimento harmônico. Neste tipo de 
movimento chama-se de Período (T) ao tempo que dura uma repetição periódica de 
ida e volta; Freqüência (f = 1/T) é o número de oscilações num segundo; Amplitude (A) 
o deslocamento máximo a partir de um ponto fixo definido como a origem do 
movimento. O sistema massa-mola é constituído por uma massa pressa em uma mola 
e que obedece a lei de Hooke (F=-kx). O sinal negativo indica que a força da mola é 
oposta à força externa que a deforma. x: alongamento da mola. Aplicando a segunda 
lei de Newton à mola obtemos: 
 

ma =- kx  
Fazendo: 

 

 
 
Uma solução possível desta equação é:      desde que a seguinte 
relação seja satisfeita: 
 

 
 
 

Usando o fato de que o período T = 2 π / ω  obtém-se: 

 
Uma relação para o período em termos da massa e a constante k da mola. 



Neste experimento, estes conceitos físicos serão empregados no sentido de 
observar as características do movimento vibratório numa mola, determinar as 
condições para que se produza um movimento harmônico simples e determinar a 
medida da constante k na mola através de dois métodos diferentes e independentes. 
 
ATIVIDADES I 
 
a).- Meça o comprimento da mola na posição horizontal. 
Dependure a mola no suporte e meça o comprimento na 
posição vertical. Anote estes resultados e compare-os. Há 
diferença no comprimento? Por quê? Anote suas 
observações. 
b).- Monte o sistema Como indicado na Fig. 1. Cuide que 
a massa m no suporte seja pequena o bastante para que 
a mola obedeça a lei de Hooke, porém grande o suficiente 
para que a massa da mola seja desprezível comparada 
com ela. Defina 4 ou 5 massas diferentes que se ajustem 
a esta condição. Meça o valor das massas e do suporte. 
Anote seus resultados 
c).- Marque uma referência para cronometrar 10 
oscilações completas. Escolha uma das massas definida 
no item anterior e produza oscilações na direção vertical. 
Mantenha a mola alinhada para que as oscilações sejam 
apenas na direção vertical. Meça o tempo das 10 
oscilações e estime o período. Anote seus resultados. 
Repita o procedimento para as outras massas registre-os 
na Tabela 1. 

 
 

Fig.1 
d).- Repita o item anterior mas desta vez considerando 20 oscilações. Anote seus 
resultados e complete a tabela 1. 
e).- Observe e compare os períodos estimados com 10 e 20 oscilações. O que pode 
se concluir? Explique. 
f).- Com os dados obtidos no item (c) determine graficamente o valor da constante k 
da mola (método dinâmico). A curva passa pela origem? A partir do gráfico, qual é o 
valor da massa da mola? Qual o erro porcentual  na estimativa da massa mola. 
g).- Com uma massa m suspendida na mola comprove o efeito da amplitude sobre o 
período. Fixe uma amplitude de 2 cm e outra de 6 cm e registre o tempo de 10 
oscilações para cada amplitude. Anote seus dados e estime o período em cada caso. 
O que se pode concluir? Explique 
 
 

Tabela 1 
 
massa (g) 

tempo (s)  
% diferença T 10 Oscilações 20 Oscilações T(10 Osc) T(20 Osc) 

      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES II 
 
(a).- Monte o sistema como mostrado na Fig 2. Defina um 
ponto de referência para medir com facilidade o 
alongamento 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 alongamento produzido na mola na 
tabela 2. 
(c).- Adicione sucessivamente massas e registre em cada 
caso os alongamentos produzidos na mola por 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 anote 
novamente os alongamentos produzidos na mola para 
cada caso. Complete a tabela 2, calculando a média das 
leituras registradas e determinando os correspondentes 
alongamentos para cada caso. 
(e).- Com os dados coletados faça um gráfico de F vs x e 
determine o valor da constante k (método estático) 

 

 
 

Fig. 2 
 
 (f).- Compare este valor de k com o obtido na atividade I e determine o erro porcentual 
entre estas duas medidas. A que se deve a diferença? Revise os dos métodos e 
decida seu ponto de vista ao estimar o valor de k e responda: Qual dos métodos 
apresentados é o mais apropriado para medir k? Explique. 
 

Tabela 2 
 

Massa 
suspensa 

(m ±∆m) Kg 
 

 
Força 

aplicada 
(F±∆F) N 

 

 
 

Alongamento da mola 
 

Adic. massas x1 (m) 
 

 
Subst. massas x2 (m) 

 

Alongamento 
Médio x (m) 

 
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


