
    UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

 
Movimento de um Projétil  

 
Objetivo  
 

Observar o movimento em duas dimensões (no plano) e construir a trajetória de uma 
partícula que cai com uma determinada velocidade horizontal. 
 
Equipamentos 
 
1 suporte com rampa de lançamento 1 nível de bolha de ar 
1 cronometro 1 régua  
1 bola de aço 1 trena 
1 folha de papel e papel carbono 2 sensores fotoelétricos  
1 prumo (com fio) 2 pinças de três dedos 
 
Introdução Teórica 
 

O movimento de um objeto que cai com certa velocidade, cuja componente horizontal é 
não nula, pode ser estudado como sendo a composição de dois movimentos unidimensionais: 
um ao longo do eixo vertical (Y) e outro ao longo do eixo  horizontal (X), para os quais se 
cumpre: 
 

Y = ½ g t2                                                             (1) 
 

      X = vox t                                                                (2) 
 

Onde vox é a componente da velocidade ao longo do eixo x, g: a  aceleração da gravidade e t o 
tempo. Como o tempo que dura cada movimento é o mesmo nos dois eixos, combinado as 
equações (1) e (2) podemos obter a equação da trajetória, isto é: 
 

Y = ½ ( g  / vox
2 ) X2                                               (3) 

 
Portanto, a partir da medida experimental de Y e X poderemos determinar a equação da 
trajetória e ainda se medimos o tempo de duração do movimento poderemos determinar 
experimentalmente a velocidade horizontal do lançamento e o valor da aceleração da 
gravidade. 
 
ATIVIDADE I (coleta de dados) 
 
(a).- Familiarize-se com o equipamento e monte-o seguindo as instruções do professor. 
Assegure-se que a base do suporte esteja nivelada. Defina criteriosamente a origem de seu 
sistema de referência. Anote as dificuldades que encontrem e comente como estas podem 
influenciar na suas medidas. Que cuidados devem ser observados para evitar os erros 
grosseiros nesta experiência? 
(b).- Defina as condições iniciais de seu experimento: altura Y e seu ponto de lançamento na 
rampa. Esse ponto deverá ser mantido para todos os outros lançamentos. Instale um sensor 
fotoelétrico no ponto onde a esfera de aço escapa da rampa de lançamento, de modo que ao 
passar por esse ponto, ative o cronometro ligado aos sensores. Acomode adequadamente o 
papel branco e o carbono para receber o impacto da bola de aço após o lançamento; isto é, 
mantenha constante a distância da borda da folha de papel ao fio do prumo para todos os 
lançamentos. Faça um lançamento de teste para localizar o ponto de impacto da esfera. 
Posicione o outro sensor de modo que este ponto fique no meio da linha entre os extremos do 
sensor, desta maneira, quando a esfera cair desativará o cronometro ligado aos sensores. 
(c).- Meça o diâmetro da bola de aço e a incerteza de sua medida, anote este resultado. 



(d).- Solte a bola de aço, ao impactar a bola no papel, deixará uma marca sobre o papel 
branco. Repita o lançamento pelo menos 3 vezes. Observe que as flutuações acidentais farão 
com que o impacto não ocorra no mesmo lugar. Se esses pontos estão muitos separados um 
de outro, efetue outros lançamentos até que possa determinar com certeza o centro desse 
grupo de pontos. Nestas condições meça e anote a distância X e Y do lançamento e o tempo t 
de duração da queda para cada lançamento. Anote o erro instrumental como a incerteza para 
essas medidas. 
(e).- A seguir, varie a distancia Y e repita o procedimento indicado. Faça isto até obter pelo 
menos um conjunto com 5 pares de pontos X e Y e monte uma tabela junto com o tempo 
experimental estimado para cada altura Y. 
(f).- Com os valores médios de X e t para cada ensaio determine a velocidade vox e complete a 
tabela. Estime o valor da incerteza desta medida usando a teoria do erro. A velocidade vox é 
constante?...Discuta seu resultado? 
 

Ensaio Y(cm) X(cm) t(s) [Y ± ∆Y](cm) [X ± ∆X](cm) [t ± ∆t ](s) vox (cm/s)
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 Diâmetro da esfera [Ø ± ∆Ø] =  
Velocidade de lançamento da esfera [vox ± ∆vox]=  

 
ATIVIDADE II (análise do experimento) 
 
(a).- Faça um gráfico de (Y vs X ) e de ( Y vs X2 ) 
(b).- Com ajuda da informação que pode retirar dos gráficos, determine o valor da constante g. 
Escreva a equação da trajetória para seu experimento. 
(c).- Faça um gráfico de (Y vs t) e de ( Y vs t2). Determine o valor da aceleração da gravidade. 
Use o tempo médio de cada ensaio. Compare este resultado com o obtido no item anterior 
(d).- Faça um gráfico de (X vs t) e determine o valor da velocidade de lançamento. Compare 
este resultado com o valor obtido na atividade I, comente as discrepâncias de valores 
observados. 
(e).- Discuta as fontes de erro neste experimento 
 
ATIVIDADE III (opcional) 
 
Explore outras possibilidades de estudar o movimento em duas dimensões com este 
equipamento. Por exemplo: mudando o ângulo de lançamento.  


