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Prática : Lei de Hooke

1 Objetivos

1. Verificar a lei de Hooke.

2. Determinar a constante elástica de uma mola.

2 Material e equipamento

Tripé com escala milimetrada, 1 mola, dinamômetro de 2N ou 5N, 4 discos
de latão grandes (50 g), 4 discos de latão pequenos, régua de aço ou trena.

3 Fundamentos teóricos

A lei de Hooke fornece a força Fm exercida por uma mola quando ela é
alongada de x a partir da sua posição relaxada.

~F = −k ~x, (1)

onde k é a constante da mola e ~x é o vetor que indica a distensão ou a
compressão da mola. A força da mola é no sentido oposto ao esforço ralizado
sobre a mola.

4 Experimento

Nesta prática a distensão da mola será medida em função da força exercida
sobre a mola e a constante da mola será medida a partir do gráfico da força
da mola em função da distensão da mola.
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Figura 1: Lei de Hooke. O módulo da força da mola Fm é igual ao módulo
da força F exercida sobre a mola.

5 Procedimento

1. Anote a posição inicial do mola com o gancho, tomando um ponto do
gancho como referência.

2. Meça a massa do disco a ser acoplada ao gancho.

3. Acople a massa ao gancho e anote a posição final da mola distendida.

4. Repita as medidas até completar a tabela.
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Tabela 1: Instrumentos utilizados.

Marca/Modelo Capacidade Resolução
Régua ou trena

Balança
Dinamômetro

Análise dos Resultados

1. Construa um gráfico de Fm versus x.

2. Determine o coeficiente linear da melhor reta obtida no gráfico.

3. Determine o coeficiente angular da melhor reta obtida no gráfico pelo
método da trinagulação.

4. O gráfico de Fm em função de x está de acordo com a Lei de Hooke?
Explique porque.

5. Encontre a constante da mola utilizada em N/m.
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Tabela 2: Massa acoplada à mola, força da mola e distensão. (n é o número
da medida)

n m/ g F = mg/ N x/ cm
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