
 

 
 

Física Experimental I 
Queda Livre 

 

Objetivos   
Estudar o movimento de um corpo em queda livre e estimar o valor da aceleração gravitacional local.  
 

Materiais 
01 Tripé de ferro com sapatas niveladoras. 
01 Cronômetro digital (marcação de 4 tempos). 
01 Uma haste de alumínio com escala milimetrada. 
01 Eletroímã. 

03 Esferas de aço com diâmetros de 15, 20 e 25 mm. 
01 Chave liga-desliga. 
05 Sensores fotoelétricos  
01 saquinho para contenção das esferas de aço 

 

Introdução Teórica 
Dentre os diversos movimentos que podemos observar 

na natureza, sempre houve interesse no estudo do movimento 
de queda livre dos corpos próximo a superfície terrestre. Ao 
abandonarmos um corpo de certa altura (h) podemos notar que 
sua velocidade aumenta em função do tempo, a partir de uma 
velocidade inicial igual a zero, sendo, portanto um movimento 
acelerado.  

As características desse movimento foram objeto de 
estudo desde os tempos remotos. O grande filósofo Aristóteles 
(384-322 a.C.) acreditava que havia uma dependência entre o 
tempo de queda dos corpos com a massa dos mesmos. Essa 
crença perdurou durante quase dois mil anos, sem que 
houvesse uma investigação de sua veracidade através de 
medidas experimentais, cujo agravante seria a grande 
influência dominante do pensamento aristotélico em várias 
áreas do conhecimento. No entanto, Galileu Galilei (1564-1642 
d.C.) que é considerado o introdutor do método experimental na 
Física, reforçando a idéia de que qualquer afirmativa a cerca 
das leis da física deveriam estar embasada em medidas 
experimentais e observações cuidadosas, chegou a conclusão 
de que um corpo “leve” e um “pesado”, abandonados de uma 
mesma altura, caem simultaneamente, atingindo o chão ao 
mesmo instante. Em outras palavras, desprezando a resistência 
do ar, os corpos caem com a mesma aceleração 
independentemente de sua massa.  

O movimento de queda livre dos corpos próximos à 
superfície da Terra pode ser descrito pela equação para um 
movimento uniformemente acelerado (aceleração g constante) 
dada por: 
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Figura 1 - Fotografia da montagem 
experimental para verificação do movimento 
de queda 
 
 



onde h0 e v0 são a posição e velocidade iniciais (t = 0) do movimento e escrevemos h(t) tomando um referencial 
vertical com sentido positivo para baixo. Com essa convenção para h(t) a aceleração g tem sentido positivo, o 
que resulta no sinal positivo no termo quadrático em t.  
 Se o corpo começar em repouso, 00=v  e se tomamos como origem de h a posição inicial do corpo 

00 =h temos a seguinte relação  
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Neste experimento será verificada a validade da equação (2) e determinado a aceleração gravitacional (g) 
local. Serão estabelecidos percursos para esferas de aço de diferentes massas e monitorado os tempos de 
queda nestes percursos.  

Para isso usaremos a montagem experimental mostrada na figura 1. Note que para marcarmos o tempo 
de queda das esferas, serão usados sensores fotoelétricos, os quais são responsáveis por acionar e desligar os 
cronômetros. A localização inicial da esfera, bem como a posição dos sensores será ajustada através de uma 
régua milimetrada presa na haste do aparato experimental. 

A monitoração do tempo de queda terá início quando o eletroímã o qual prende a esfera for desligado 
através da chave liga-desliga. Para isso seleciona-se a função MRUV do cronômetro.  

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. Evite manter o eletroímã ligado desnecessariamente (por mais de 30 segundos). 

   

Atividades I 
 

a) Verifique a montagem experimental observando todas as partes constituintes. Com os sensores 
fotoelétricos ligados, teste o cronômetro (passando o dedo pelos feixes de luz) verifique se os marcadores 
de tempo (displays) estão sendo acionados normalmente. 

b) Ligue o eletroímã, prenda a esfera de diâmetro de aproximadamente 20 mm e ajuste o primeiro sensor 
distante aproximadamente 15 cm do centro da esfera. Desligue o eletroímã. 

c) Ajuste outros três sensores com distância de 15 cm entre eles (eqüidistantes). Anote o erro associado a 
estas medidas. 

d) Escolha a função MRUV e zere o cronômetro (reset). 
e) Ligue o eletroímã e prenda a esfera de aço 
f) Desligue a chave para liberar a esfera e anote o tempo medido em cada intervalo. anote o erro associado 

a medida do tempo? Complete a tabela 1.  
g) Calcule os valores de aceleração gravitacional local g e de velocidade média  ∆v em cada intervalo de 

espaço considerado. O que você conclui a respeito destes valores? Admitindo um erro experimental de 
5% podemos dizer que os valores de g mantiveram-se constante? 

h) Construa o gráfico de v = f(t) em papel milimetrado. Qual é a sua forma? Compare o valor do coeficiente 
angular com o valor da aceleração gravitacional média da tabela.  
 
Tabela 1) Dados experimentais obtidos usando esfera de aço de 20 mm de diâmetro e distâncias iguais. 
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Atividades II 



 
a) Ligue o eletroímã e prenda a esfera de diâmetro de aproximadamente 20 mm. 
b) Mude a posição dos sensores fotoelétricos, colocando: i) o primeiro sensor distante aproximadamente 9,0 

cm do centro da esfera; ii) o segundo sensor distante aproximadamente 15 cm do centro da esfera; iii) o 
terceiro sensor distante aproximadamente 25 cm do centro da esfera e iv) o quarto sensor distante 
aproximadamente 70 cm do centro da esfera. Anote o erro associado a sua medida. 

c) Escolher a função MRUV e zerar o cronômetro (reset). 
d) Desligue a chave para liberar a esfera e anote os resultados na tabela 2. 

 
Tabela 2) Dados experimentais obtidos usando a esfera de aço de 20 mm de diâmetro e distâncias 
diferentes. 
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e) Repita os procedimentos descritos anteriormente usando as esferas de aço com diâmetros de 15 mm e 

25 mm e anote os resultados nas tabelas 3 e 4, respectivamente.  
 

Tabela 3) Dados experimentais obtidos usando a esfera de aço de 15 mm de diâmetro e distâncias 
diferentes. 
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Tabela 4) Dados experimentais obtidos usando a esfera de aço de 25 mm de diâmetro e distância 
diferentes. 
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f) Com base nos resultados obtidos responda: O tempo de queda livre varia em função da massa da esfera? 
g) Construa um gráfico de Y = f(t) (posição em função do tempo) em papel milimetrado usando os dados da 

tabela 2. Obs.: Considere o ponto (Y0 = 0) da origem. Que tipo de “curva” foi obtida?  
h) Construa gráficos de Y = f(t2) (posição em função do tempo ao quadrado) em papel milimetrado para os 

resultados apresentados nas tabelas 2, 3 e 4. A partir destes gráficos, determine o valor da aceleração 
gravitacional (g) e comente a respeito dos valores de g obtidos. Admitindo um erro experimental de 5% 
podemos dizer que o valor g manteve-se constante? 

i) Compare os valores de g obtidos através dos gráficos de Y = f(t2) com o valor de g  obtido em “Atividades 
I”. 


