
Roteiro 13 – Balança de Torção

Introdução

   A balança de torção é um sistema constituído por um suporte ao qual são fixados fios e uma haste  
presa a estes, livre para girar. Quando esta haste é girada, provoca uma torção nos fios, que devido a 
isso  exercem um torque  sobre  ela.  Este  tipo  de  aparato,  devido  à  sua  grande  sensibilidade,  é 
utilizado em aparelhos que exijam boa precisão, como galvanômetros, por exemplo.
   Historicamente,  as balanças de torção foram utilizadas  em dois experimentos importantes:  a 
primeira medida da constante da gravitação universal, por Cavendish, em 1798 e a identificação das 
forças eletrostáticas entre cargas puntiformes, por Charles Augustin de Coulomb, em 1785, levando 
à lei que leva seu nome. [1]
    O principal resultado teórico que fundamenta este sistema é a Lei de Hooke em sua forma 
angular: se os fios do sistema sofrerem uma torção , surge um torque restaurador de intensidade , 
proporcional à torção realizada. Simbolicamente:

=- .τ K θ,                                                         (1)

onde  é uma constante que depende das características do fio, como seu comprimento, espessura e o 
material de que é feito, denominada constante de torção.
   Da forma da equação (1), concluímos que o movimento oscilatório da haste é uma oscilação 
harmônica simples angular (na realidade, devido à resistência que o ar opõe ao movimento da haste 
e  aos mecanismos dissipativos  na própria  balança,  as oscilações são amortecidas,  mas,  para os 
nossos propósitos, isso pode perfeitamente ser desprezado).
   O propósito deste trabalho é duplo. Inicialmente, verificaremos experimentalmente a validade da 
Lei de Hooke, citada acima. Depois, será calculada a constante de torção de um sistema de fios. 
Para isso, serão utilizados dois métodos distintos, geralmente citados na literatura como métodos 
estático e dinâmico. 
   O método estático consiste em provocar torque conhecidos sobre a haste; geralmente, a haste é 
deixada  livre  para girar  no plano vertical  e  são colocadas  massas  conhecidas  em uma de  suas 
extremidades, de modo que os torques sejam causados pela força-peso dessas massas. O fio então é 
torcido até a haste retornar à posição horizontal, ou seja, até o torque restaurador exercido pelo fio 
se igualar ao torque externo exercido sobre a haste. Plotando-se num gráfico os valores obtidos para 
e , podemos verificar se a Lei de Hooke é satisfeita ou não e obter .
   Já no método dinâmico, é provocado um deslocamento na haste, fazendo-a oscilar e os períodos 
de oscilação são obtidos. Sabemos, da teoria do movimento harmônico, que neste caso a freqüência 
angular de oscilação é dada por:

= ,ω KI

onde I é o momento de inércia da haste. Segue que o período de oscilação T é

= .T 2πIK

Isolando K na equação acima, chegamos a 

= .K 4π2 IT2 .                                                          (2)

onde  é o momento de inércia da haste. Segue que o período de oscilação  é



Assim, se forem conhecidos o momento de inércia da haste, bem como o período de oscilação, 
temos uma segunda maneira de se determinar a constante de torção.
   No que segue, utilizaremos os dois métodos descritos acima para calcular a constante de torção do 
fio e compararemos os resultados obtidos.

Procedimento experimental

   Neste experimento foram utilizados os seguintes equipamentos:
• balança de torção, composta de: suporte para fios, base giratória graduada e referencial com 

batente;
• dois fios de arame com (0,26 ± 0,01) mm de espessura e (28,0 ± 0,5) cm de comprimento, 

equipados com sapatas fixadoras;
• haste de metal, com (22,0 ± 0,5) cm de comprimento;
• corpo giratório para fixação da haste;
• pesos de cobre, em formato de “s”, com massas de (350 ± 15) mg;
• cronômetro digital (precisão: 0,01 s).

Figura 1: Balança de torção

Figura 2: Pesos de cobre

    Inicialmente, o aparato foi montado da seguinte maneira: as sapatas fixadoras foram colocadas 
nas  pontas  dos  fios  e,  em seguida,  inseridas  nas  ranhuras  existentes  nos  suportes  da  balança, 
mantendo os fios bem tensionados, e no corpo giratório, de modo a manter este último suspenso 
pelos fios. A haste de metal foi então introduzida no corpo giratório, com cuidado de mantê-la 
centralizada.

Prática 1 - Método estático

   Para se executar as medições correspondentes ao método estático, a balança foi deitada, de modo 
a deixar os fios horizontais. O referencial com batente foi aproximado da haste e regulado, deixando 
o traço desenhado nele também alinhado com a horizontal. O equipamento deve ficar conforme a 
figura abaixo:

Figura 3: Montagem para o método estático

 A base graduada foi, então, girada até a haste ficar paralela ao traço do referencial e o ângulo 
marcado por ela, anotado.
  A seguir, os pesos de cobre foram sendo colocados, um a um, numa das extremidades da haste. À 
medida que cada peso era adicionado, a força-peso total deles aumentava, provocando um torque 
sobre a haste, que era deslocada de sua posição de equilíbrio horizontal. Após a colocação de cada 
peso,  a  base  da  balança  era  novamente  girada,  até  que  a  posição  horizontal  da  haste  fosse 
restabelecida. Os ângulos de que ela foi girada foram verificados e anotados.
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   Relacionando as forças-pesos dos objetos de cobre, conhecidas, com os ângulos de torção dos 
fios, foi possível obter a constante de torção procurada.

Prática 2 - Método dinâmico

   Primeiramente, a balança foi colocada na posição vertical e os pesos de cobre retirados, deixando-
a conforme estava inicialmente. Manualmente, a haste foi levemente deslocada de sua posição de 
equilíbrio,  num  ângulo  pequeno,  de  cerca  de  15°  (para  garantir  que  as  oscilações  tivessem 
aproximadamente os mesmos períodos). Esse deslocamento fez com que os fios exercessem um 
torque restaurador sobre a haste, que começou a oscilar angularmente em torno de sua posição de 
equilíbrio. Com o cronômetro, o período de oscilação da haste foi aferido. Para minimizar os erros 
experimentais,  foi  medido  o  tempo  total  levado  pela  haste  para  realizar  cinco  oscilações  e, 
posteriormente,  esses  valores  foram divididos  por  cinco,  de modo a obter  o  período médio de 
oscilação. O procedimento descrito acima foi repetido seis vezes, permitindo uma determinação 
mais precisa dos períodos.
  A partir dos períodos de oscilação da haste obtivemos um novo valor para a constante de torção 
dos fios.

Dados Experimentais
   São fornecidos os seguintes dados:

• momento de inércia da haste: , ± ,   -  .1 33 0 05 x 10 5 kg m2.
• raio da haste: , ± ,  -1 10 0 05x 10 1m. 
• massa de cada peso de cobre: , ± ,   -3 50 0 15 x 10 4 kg;
• aceleração da gravidade: ,9 81 m/s²;

Estas são sugestões de tabelas para o recolhimento dos dados

Tabela 1 :Relação entre os torques exercidos pelos pesos e os ângulos de torção dos fios – 
método estático

Número de pesos Torques (N.m) Ângulos (°) Ângulos (rad)
1
2
3
4
5
6

Tabela 2: Períodos de oscilação da haste – método dinâmico
Número de medições Períodos (s)
1
2
3
4
5
6
Média

Análise dos Dados
1) Com os dados da tabela 1, faça um gráfico dos ângulos de torção do fio contra os torques;  



teoricamente, qual é o comportamento esperado? Foi isso que realmente aconteceu? Tente justificar 
possíveis discrepâncias.
2) Calcule os parâmetros do gráfico do item anterior. Que interpretação física podemos dar a eles?
3) Com base no que foi feito até aqui, qual é o valor para a constante de torção do fio, pelo método 
estático?
4) Agora,  usando a eq.(2)  e os dados da Tabela 2,  obtenha a  constante de torção pelo método 
dinâmico.
5) Considerando as respectivas incertezas, os valores obtidos foram
compatíveis?

Bibliografia
Borrero, P. P. Introdução à Construção de Gráficos. 
Borrero, P. P. Introdução ao Cálculo de Incertezas em Medidas Físicas. 
Halliday, D., & Resnick, R. Fundamentos de Física, Volume 2. LTC Editora.
Nussenzveig,  M. H. (1981).  Curso de Física Básica -  Volume 2: Fluidos,  Oscilações e Ondas,  
Calor - 3 ed. São Paulo: Edgard Blücher.


	Roteiro 13 – Balança de Torção

