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FOLHA 05

Após esta aula, nenhuma lista será liberada.

EXERCÍCIOS

OSCILAÇÕES

Temos muitos exemplos de sistemas oscilatórios.

Q. 01 � EXEMPLOS DE SISTEMAS OSCILATÓRIOS

Alguns sistemas são periódicos para a esses podemos de�nir as
grandezas período T e frequência f .

Q. 02 � DEFINIÇÃO DE PERÍODO � (EQ. 01)

Q. 03 � DEFINIÇÃO DE FREQUÊNCIA � (EQ. 02)

Q. 04 � RELAÇÃO ENTRE PERÍODO E FREQUÊNCIA �
(EQ. 03)

SISTEMA MASSA-MOLA

Vamos falar de diversos sistemas oscilantes importantes na fí-
sica. O primeiro deles é o sistema massa mola.
Você deve se lembrar da Lei de Hooke:

~F = −k · ~x (EQ 04 .a)

Sendo ~x o vetor posição do corpo de massa m. A origem desse
vetor é o ponto de equilíbrio estável do corpo.

Q. 05 � SISTEMA MASSA MOLA: DIAGRAMA DE
FORÇAS

Podemos representar a lei de Hooke em sua forma modular:

Q. 06 � LEI DE HOOK (EM MÓDULO) � (EQ. 04.b)

Também podemos escrever em forma escalar, isto é, ao repre-
sentar um sistema de eixos, podemos considerar que tanto x
quanto F positivos quando apontarem, por exemplo, para a
esquerda no esquema abaixo:

Q. 07 � MHS: SENTIDO POSITIVO ORIENTADO PARA A
DIREITA

F

x

Figura 1: Lei de Hooke

Q. 08 � LEI DE HOOKE (FORMA ESCALAR) � (EQ. 04.c)

Se esticarmos o corpo de massa m até certa posição que dista
A do ponto de equilíbrio estático, e soltarmos, o sistema irá
oscilar. Se não houver nenhuma força dissipativa, como força
de atrito, ou se esta puder ser desprezada, o período de oscilação
do corpo de massa m será:

Q. 09 � PERÍODO NO MHS � (EQ 05)

Falamos da força em um sistema massa-mola. Agora vamos
falar da energia.

Q. 10 � ENERGIA ELÁSTICA DE UM SISTEMA
MASSA-MOLA � (EQ 06)

Se o sistema massa mola não dissipar energia, então a energia
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mecânica total do sistema será constante. Lembrando que a
energia mecânica total é a soma das energias potencial e ciné-
tica, então:

Q. 11 � ENERGIA TOTAL DE UM SISTEMA
MASSA-MOLA

Se, digamos, que tenhamos puxado a mola até uma elongação
máxima x = A, então a energia total (energia mecânica total)
do sistema será:

Q. 12 � ENERGIA TOTAL CONSTANTE DE UM SISTEMA
MASSA-MOLA � (EQ 07)

Podemos fazer um diagrama de energia para um sistema massa
mola:

Q. 13 � MHS: SENTIDO POSITIVO ORIENTADO PARA A
DIREITA

E

xA-A

Figura 2: Grá�co das energias de um sistema massa-mola

O MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
(MHS)

Todo e qualquer sistema sujeito a uma força, escrita na forma
escalar, que obedece à seguinte equação:

F = −kx+ C (EQ 08)

quando perturbado (retirado da posição de equilíbrio) entra em
oscilação e mantém seu período e frequência constantes.
Note que o módulo da força é proporcional à posição, mas
quando se desloca o corpo para um lado, a força atua no outro
sentido. A constante C é uma força qualquer que atua ao longo
do sistema de coordenadas, conforme representado no quadro

07 (Q. 07).
Como um exemplo no qual a constante C = 0, temos o sistema
massa-mola em um plano horizontal.
Se pensarmos em uma mola na vertical, conforme esquema
abaixo, ele também obedece a equação anterior:

Q. 14 � SISTEMA MASSA MOLA NA VERTICAL

O sistema massa-mola em um plano inclinado é outro exemplo:

Q. 15 � SISTEMA MASSA MOLA NO PLANO INCLINADO

Todos estes sistemas oscilam em MHS e o período de oscilação é
sempre dado pela mesma equação, independentemente da cons-
tante C da equação 08. Isto signi�ca que a equação do período
é dado pela equação 05 (EQ 05):

Q. 16 � PERÍODO DE UM MHS

Esta é uma equação extremamente importante!!! Guarde-a!
Memorize-a!
Na próxima folha veremos como encontrar diversos sistemas os-
cilantes. Veremos como calcular o período de oscilação de vários
corpos, muitos talvez você nem tenha imaginado que oscilaria
em um MHS.
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