
 

 
 

Física Experimental I 
Cinemática – Movimento Unidimensional 

 
 

Objetivos   
Rever os conceitos básicos de movimentos unidimensionais, tais como: posição, velocidade e aceleração 
utilizando-se o trilho de ar. Obter a dependência da posição em função do tempo para os movimentos MRU e 
MRUV. 

 
Materiais 
Trilho de ar retilíneo  
Cronômetro digital 
Cinco sensores fotoelétricos com suporte fixador 
Eletroímã com dois bornes 
Chave liga-desliga 
Roldana com suporte fixador 
Massas aferidas c/ porta pesos 
Cabos de ligação c/ 6 pinos banana 
Compressor de ar e mangueira flexível 
Carrinho e acessórios 
 
Introdução Teórica 

Nesta prática experimental será investigado o movimento unidimensional de um corpo com o uso do trilho 
de ar. O trilho de ar foi projetado para diminuir as forças de atrito, fazendo com que um corpo se desloque sobre 
uma camada de ar, o que elimina o contato direto entre a superfície do trilho e superfície do corpo. Esse corpo será 
aqui chamado de carrinho. O sistema é construído de tal forma que ao longo de toda extensão do trilho existam 
pequenos orifícios, os quais são responsáveis pela saída de ar proveniente do compressor. Portanto, existe uma 
camada de ar que mantém o carrinho “flutuando” e com atrito reduzido. Dessa forma, nesta prática experimental 
podemos desprezar a perda de energia por atrito entre o trilho e o carrinho. 

Para investigar o movimento do carrinho sujeito a uma resultante de forças nula, nivela-se o trilho de ar de 
forma que a força peso do carrinho é contrabalançado pela força normal. Na direção do deslocamento é dado ao 
carrinho um impulso o qual estabelece uma velocidade inicial para o mesmo e faz com que o carrinho entre em 
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Esse impulso é obtido por meio de cordão com uma das extremidades 
presa ao carrinho de massa “M”, passando por uma polia e com a outra extremidade presa a corpos de massa “m” 
sob a ação da força gravitacional. Porém neste caso (MRU) este sistema é usado apenas para proporcionar uma 
velocidade inicial ao carrinho. Em contrapartida o movimento do carrinho sob ação de uma força constante é 
obtido com o mesmo sistema de corda, porém com a força constante atuando durante todo o percurso do carrinho 
(MRUV). A figura 1 nos mostra um desenho esquemático da montagem experimental que será usada em nosso 
estudo. 
 



 
Figura 1- Esquema da montagem experimental do trilho de ar. 
 
 A figura 2 apresenta os equipamentos e acessórios que serão usados nesta prática experimental. Note que 
para marcarmos o tempo de percurso será feito uso de sensores fotoelétricos, os quais são responsáveis por acionar 
os cronômetros.  

 

 
Figura 2 - Fotografia da montagem experimental do trilho de ar, mostrando os equipamentos e acessórios 

usados na prática experimental. 
 

Para o estudo do MRU, quando o carrinho passar pelo primeiro sensor o cronômetro é acionado e ao 
passar pelos outros sensores os intervalos de tempos ficam registrados no cronômetro. No entanto, para o 
estudo do MRUV, o START do cronômetro ocorre ao acionar a chave liga-desliga. Quando a chave for 
desligada o carrinho será liberado e o cronômetro acionado. O intuito disso é fazer com que no estudo do 
MRU o primeiro sensor seja acionado com o carrinho já em movimento retilíneo uniforme (MRU). No 
MRUV o cronômetro é acionado quando da liberação do carrinho para o movimento, ou seja velocidade 
inicial igual a zero.  

Quando do preparo do sistema para iniciar o experimento, se algum objeto passar por um dos 
sensores e disparar o contador (cronômetro) antes de o experimento ter sido iniciado, aborte a contagem 
apertando no botão reset.  

A montagem utiliza um sistema eletromagnético para segurar o carrinho nos instantes que 
antecedem a sua liberação. Para utilizá-lo encoste o carrinho na bobina e ligue a chave para energizar o 
sistema. Para dar início ao movimento, basta desligar a chave cortando a energização do eletroímã. Evite 
manter a bobina ligada desnecessariamente (por mais de 30 segundos). 



   

Atividades I (Estudo do MRU) 
 

a) Monte o sistema conforme a Figura 2 observando suas partes constituintes. Com os sensores fotoelétricos 
ligados teste o cronômetro (passando o dedo pelos feixes de luz) verifique se os comandos estão sendo 
acionados normalmente. 

b) Coloque uma massa de aproximadamente 28 g (8,0 g do suporte + 20,0 g do bloco) suspensa na 
extremidade do fio.  

c) Neste caso, do MRU, a massa colocada na ponta do fio deve encostar na mesa antes que o carrinho passe 
pelo primeiro sensor. Assim ajuste uma altura (H) de aproximadamente 0,5 cm da massa em relação ao 
plano da mesa.  

d) Coloque o eletroímã no extremo do trilho e faça um ajuste para que o centro do carrinho fique posicionado 
em X=15 cm.  

e) Posicione o primeiro sensor na posição de aproximadamente 40 cm (posição inicial “X0”) e conectar o cabo 
ao terminal STOP (S1) do cronômetro.  

f) Posicione os outros sensores em aproximadamente 55 cm, 70 cm, 85 cm e 100 cm. Verifique se os cabos 
estão respectivamente conectados aos terminais S2, S3, S4 e S5 do cronômetro.  

g) Calcule os deslocamentos do carrinho ∆X (∆X = X - Xo) e anote os valores na tabela 1 (obs. Os valores 
obtidos devem vir acompanhados dos respectivos erros). 

h) Desligue o eletroímã para liberar o carrinho e anote os intervalos de tempo indicados no cronômetro.  
i) Coloque uma massa de 38,0 g (8,0 g do suporte + 30,0 g do bloco) suspensa na extremidade do fio. Zere o 

cronômetro e repita os mesmos procedimentos anteriores, anotando os valores na tabela 2.  
j) Ajuste a altura (H) da massa suspensa para aproximadamente 4,0 cm em relação ao plano da mesa, coloque 

uma massa de 28g e repita o procedimento de medição adotado, completando a tabela 3. 
k) Construa em papel milimetrado os gráficos de X=f(t) (posição final em função do intervalo de tempo) 

usando os dados das tabelas 1, 2 e 3. É possível fazer um ajuste linear aos pontos experimentais. Caso seja 
possível, ache o coeficiente angular e coeficiente linear do ajuste à reta. Quais são os significados físicos 
dos coeficientes linear e angular do referido ajuste.  

l) Calcule a velocidade média desenvolvida pelo carrinho para os deslocamentos correspondentes. Podemos 
afirma que a velocidade permaneceu constante? 

m) Comente a influências das variações de massa suspensa e altura (H) com base nos valores de coeficiente 
linear dos gráficos.     
 
Tabela 1) Dados experimentais obtidos com massa suspensa de 28g numa altura de 0,5cm.  

Massa(28g) Nº Xo (m) X (m) ΔX (m) t(s) V (m/s) 

H=0,5cm 

1 

     2 

     3 

     4 

     

     

Média 

  
Tabela 2) Dados experimentais obtidos com massa suspensa de 38g numa altura de 0,5cm.  

Massa(38g) Nº Xo (m) X (m) ΔX (m) t(s) V (m/s) 

H=0,5cm 

1 

     2 

     3 

     4 

     

     

Média 

  



 
Tabela 3) Dados experimentais obtidos com massa suspensa de 28g numa altura de 4,0cm. 

Massa(28g) Nº Xo (m) X (m) ΔX (m) t(s) V (m/s) 

H=4,0cm 

1 

     2 

     3 

     4 

     

     

Média 

  

 
Atividades II (Estudo do MRUV) 
 

a) A montagem experimental é basicamente a mesma usada no estudo do MRU. No entanto, com um cabo 
apropriado devemos conectar a chave liga-desliga ao cronômetro (chave). Comparando a montagem do 
equipamento para MRU com a montagem do equipamento para o MRUV, neste caso o START do 
cronômetro ocorre na chave liga-desliga. Quando a chave for desligada o carrinho será liberado e o 
cronômetro acionado.  

b) Posicione o centro do carrinho em X = 24 cm aproximadamente (posição inicial “X0”). 
c) Posicione o primeiro sensor na posição de aproximadamente 43 cm. 
d) Posicione os outros três sensores ao longo do trilho nas posições de aproximadamente 62cm, 81cm e 

100cm. (Para esta montagem, um sensor ficará sobressalente).  
e) Coloque suspensa uma massa de 38g (8,0 g do suporte + 30,0 g do bloco). Neste experimento, a massa 

suspensa não deve tocar ao piso.  
f) Zerar o cronômetro e desligar o eletroímã liberando o carrinho e anotar na tabela 3 os intervalos de tempo 

indicados no cronômetro.  Obs.: Os valores obtidos devem vir acompanhados dos respectivos erros. 
 
Tabela 3) Dados experimentais obtidos com massa suspensa de 0,38g para o estudo do MRUV. 

Massa Nº Xo (m) X (m) ΔX (m) t(s) t
2
 (s

2
) a(m/s

2
) V (m/s) 

0,38g 

1 

  

          

2 

  

          

3 

  

          

4 

  

          

      

Média   

 g) Podemos afirmar que a aceleração permaneceu constante? 
h) Construa em papel milimetrado o gráfico de X=f(t) (posição final em função do intervalo de tempo) usando 

dos dados da tabela 03. Qual a sua forma? 
i)  Linearize o resultado obtido no gráfico anterior, fazendo outro gráfico de X=f(t2), ou seja, posição final em 

função do tempo ao quadrado t2(s2). Determine os coeficientes angular e linear para esse gráfico. Compare 
o valor do coeficiente linear com o valor da posição inicial. Como podemos obter o valor da aceleração do 
carrinho com base neste gráfico? 

j) Faça um gráfico de velocidade média em função do tempo v x t. O ajuste passa pela origem?  


