
Roteiro 19 – Movimento Harmônico Simples (MHS) 

1 INTRODUÇÃO
O  movimento  harmônico  simples  é  uma  boa  aproximação  dos  tipos  de  movimento 
comuns  encontrados  na  natureza,  e  seu  estudo  é  muito  importante.  Exemplos  deste 
movimento são encontrados em todos os tipos de sistemas vibrantes (desde que estes 
estejam em pequenos deslocamentos), tais como moléculas, átomos, ondas sonoras, as 
vibrações produzidas por instrumentos musicais, e muitas outras. De fato, quando existe 
uma força restauradora linear, está presente o movimento harmônico simples.

2 OBJETIVOS
1. Descrever um movimento harmônico simples
2. Calcular a constante elástica de uma mola pelo método estático e pelo método 

dinâmico
3. Determinar o período de um MHS
4. Verificar a dependência do período em relação a vários parâmetros

3 PREPARAÇÃO
• O que é período e freqüência de um movimento?
• O que é força restauradora?
• O que caracteriza um movimento harmônico simples?
• Qual a equação do movimento que caracteriza o MHS?
• Qual a equação para o período de um objeto suspenso em uma mola em MHS?

4 MATERIAIS
• Um tripé com suporte e perfil com escala milimetrada
• Molas helicoidais
• Um conjunto de massas conhecidas e gancho lastro
• Dinamômetro (mínimo de 3N)
• Cronômetro

5 PROCEDIMENTO

Deduza a equação para o movimento harmônico simples de um objeto preso a uma mola, 
supondo que o sistema esteja oscilando, conforme esquema da figura abaixo. Encontre a 
expressão para o período do movimento e para a constante elástica da mola.
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6 Prática 1- Determinação da constante elástica de uma mola – método estático
1. Ajuste o suporte que segura a mola, de modo que a parte inferior do gancho ou da 

mola fique em um dado valor na escala (este valor será arbitrado como sendo o 
zero). 

2. O gancho pode ser considerado como lastro e não como carga, fica a seu critério.
3. Registre a leitura inicial  da escala quando somente o suporte (gancho) estiver 

pendurado.  Adicione  uma  massa  conhecida  de  cada  vez,  anotando  após  a 
colocação de cada uma, sua posição na escala.

4. Com estes dados, determine a constante elástica da mola.

1 ANÁLISE
a) Caso o sistema fosse colocado em movimento na vertical, qual seria período de 

vibração? (Calcule com os dados obtidos através do método estático).

7 Prática 2 - Determinação da constante elástica de uma mola – método  
dinâmico
1. Solicitar ao professor a massa da mola.
2. Com o suporte e 2 massas presas a mola, desloque-os na vertical 1cm da posição 

de equilíbrio e solte colocando-os em vibração. Utilizando um cronômetro, anote o 
tempo para 50 vibrações completas das massas.

3. Refaça o experimento deslocando o conjunto por 2 cm. 
4. Refaça o experimento, colocando 4 massas no suporte e deslocando-o 1cm.
5. Refaça o experimento, utilizando 4 massas, deslocando o sistema 1cm e utilizando 

duas  molas  de  constante  conhecida  em  paralelo.  (Para  isso  será  necessário 
utilizar um suporte para colocar as molas, o que modificará a massa do sistema, 
portanto utilize o suporte e refaça as medições do período com uma mola e com 
duas molas, juntamente com o suporte).

6. Calcule o período de oscilação para os itens 2, 3, 4 e 5, com seu respectivo erro.
7. Calcule a constante elástica da mola e seu erro através dos dados obtidos nesta 

prática, desconsiderando a massa da mola.
8. Para considerar a massa da mola, deve-se acrescentar a quantidade da massa da 

mola dividida por três, ou seja:
mtotal= mobjeto + mmola/3

     9.   Calcule a constante elástica e seu erro nesta condição.
   10.   Deduza a expressão do período considerando a massa da mola.

1 Análise
a) Comente as possíveis diferenças entre os valores encontrados para o período. 
b) Compare o valor obtido considerando a massa da mola e sem considerá-la.
c) Compare seus resultados com os valores obtidos através do método estático.
d) Em qual ponto, no caminho de vibração, o peso suspenso na mola tem maior 

aceleração?  Em  que  ponto  ele  tem  maior  velocidade?  Onde  ele  tem  menor 
aceleração? E a menor velocidade?

e) Qual  percentual  de  erro  é  introduzido  no  valor  calculado  para  o  período  de 
oscilação, para 2 massas e 4 massas respectivamente, desprezando a massa da 
mola?
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