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Objetivo 

Observar o comportamento físico de um processo físico a partir dos dados obtidos num 
experimento.  Correlacionar a distribuição de pontos obtidos com os modelos matemáticos 
conhecidos. Essas equações matemáticas expressam em primeira aproximação uma lei física, a qual 
permite predizer resultados de experiências similares.   
 
Fundamento Teórico 
 (ver apostilha e leitura complementar) 
 
Atividades I 
 Em um experimento se investigou o tempo em que um recipiente de água demora em se 
esvaziar a através de um buraco no fundo do recipiente. È de esperar-se que o tempo dependa do 
tamanho do buraco e da altura da água no recipiente. Na tabela abaixo se indicam os tempo que 
demoraram em descarregarem-se quatro recipientes com alturas de água variáveis através de 
buracos de tamanhos diferentes. As medidas foram repetidas quatro vezes e anotadas as médias de 
cada medida. 
 Estude a dependência do tempo t de vaziado de água com o diâmetro d dos buracos de cada 
recipiente. Para isto faça um gráfico em papel milimitrado. Por exemplo, t em função de d para uma 
altura de 30 cm. No seu gráfico notara que t diminui quando aumenta d, o que implica que existe uma 
relação inversa.  
 

                h (cm) 
d (cm) 

30 10 4 1 

1,5 73,0 43,5 26,7 13,5 
2 41,2 23,7 15,0 7,2 
3 18,4 10,5 6,8 3,7 
5 6,8 3,9 2,2 1,5 

 
Tente uma gráfica de t em função de 1/d2. Qual é o resultado?  Repita o procedimento anterior para 
as alturas de 10 cm e 1 cm. A seguir analise a dependência  do tempo de descarregamento com a 
altura da água nos recipientes. Faça um gráfico  de t em função de h mantendo constante o diâmetro 
do buraco; por exemplo,  para 1,5 cm. Passa esta gráfica pela origem? Seu resultado era esperado?  
Prove que relação de t em função de h com diâmetro constante é dada pela equação: 
 

t = hn                  ou             t = Chn 
 

Onde C = Constante. Faça uso do papel logarítmico  e encontre os valores de C e n. repita o 
procedimento para os outros diâmetros. Utilize suas gráficas de t em função do 1/d2 para predizer t 
quando h = 20 cm e d = 4 cm. 
 
 
 
 



 Atividade II 
 
É usual utilizar um gráfico para obter uma nova informação. A curva de calibração de um 

instrumento, feita com padrões, pode servir para descobrir a concentração desconhecida de uma 
amostra, cuja leitura foi feita no mesmo aparelho, nas mesmas condições dos padrões. A condição 
ideal é que a leitura da amostra caia dentro do intervalo de leitura dos padrões e, neste caso, a 
concentração da amostra será descoberta por interpolação gráfica. No exercício a seguir, deve-se 
construir a curva de calibração do Nitrito. Do experimento temos a leitura da absorbância dos padrões 
e da amostra; com esses dados faça um gráfico de Absorbância x Concentração, determine a 
concentração da amostra. Qual o coeficiente angular associado a esse conjunto de dados? 
 

Concentração (ppm) Absorbância (u.r.) 
0,90 0,055 
4,5 0,289 
7,2 0,444 
9,0 0,541 
12,6 0,796 

x 0,182 
 
 
 


