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Segunda Lei de Newton 

 
Objetivo  
 
Aplicar as leis de Newton ao estudo do movimento de um sistema real. 
Verificar experimentalmente a segunda lei de Newton. 
Determinar a aceleração da gravidade no laboratório. 
 
Equipamentos 
 
Trilho de ar retilíneo Roldana com suporte fixador 
Cronômetro digital Massas aferidas c/ porta pesos 
sensores fotoelétricos com suporte fixador Cabos de ligação c/ 6 pinos banana 
Eletroímã com dois bornes Compressor de ar e mangueira flexível 
Chave liga-desliga Carrinho e acessórios 
 
Introdução Teórica 
 

Nesta prática testamos a validade da segunda lei de Newton, FR = ΣF = Ma, 
para um sistema cuja massa, M, é constante, mas no qual a força aplicada varia. Um 
corpo de massa M pode deslizar com atrito desprezível sobre um trilho horizontal. Este 
corpo está ligado a uma massa m suspensa por um fio leve e inextensível, que passa 
por uma roldana de massa desprezível.  
 

 
 
Desprese os efeitos do atrito no eixo da roldana e a resistência do ar. Se os corpos 
forem liberados a partir do repouso, m cairá verticalmente, enquanto que M irá se 
movimentar na horizontal, e os módulos das acelerações dos dois corpos serão iguais. 
A Segunda Lei de Newton estabelece que: 
 

FR = Mtot a 
onde FR é a força resultante exercida sobre o sistema, Mtot a massa total ( = M + m), e 
a a sua aceleração. É fácil demonstrar que: 

                  mg = (M + m) a. 
 

Comparando esta relação com a anterior, pode-se identificar mg como sendo a força 
resultante atuando sobre a massa M + m. 



Nesta atividade experimental, a verificação da 2a lei de Newton é feita a partir 
da determinação da aceleração do sistema de massa constante para vários valores da 
força resultante. Em cada caso, a aceleração constante do sistema pode ser obtida a 
partir do coeficiente angular do gráfico de x vs t2, levando em conta que para o sistema 
partindo do repouso é valida a relação:  

 
x = (½) a t2. 

 
Veja que a aceleração também pode ser obtida analiticamente medindo-se o tempo 
transcorrido durante um deslocamento ∆x conhecido do corpo de massa M sobre o 
trilho horizontal:  

a = 2 ∆x / t2 . 
 
ATIVIDADE I (coleta de dados) 
a) A montagem experimental é basicamente a mesma usada no estudo do MRUV.  
Lembre que 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 em lugares diferentes ao longo do trilho. (Para 
esta montagem, um sensor ficará sobressalente). 
e) Meça a massa M do carrinho e anote seu resultado na tabela 1. 
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g± ∆g= 

Obs.: Os valores das grandezas medidos experimentalmente devem vir 
acompanhados de seus respectivos erros. 
 
f) Coloque suspensa uma massa m (inicialmente essa massa pode ser a massa do 
suporte mesmo). 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 1 
os intervalos de tempo indicados no cronômetro.  
g) Repita o experimento variando a massa suspensa m até com 4 valores diferentes. 
 



ATIVIDADE II (análise do experimento) 
a) Determine analiticamente o valor da aceleração (aan) do carrinho sobre o trilho. 
b) Construa em papel milimetrado o gráfico de x=f(t2), ou seja, posição em função do 
tempo ao quadrado t2. Com base neste gráfico, determine o valor da aceleração do 
carrinho (agr) e complete a tabela. Comente a diferença entre os valores da aceleração 
obtidos analiticamente e a partir do gráfico. Esses valores podem ser considerados 
iguais? Justifique suas respostas. 
c) Levando em conta a aceleração do carrinho, determine em cada caso o valor da 
aceleração da gravidade. Quando os valores desta aceleração estimados 
analiticamente e pelo gráfico são comparáveis (aproximadamente iguais) assuma 
como valor da aceleração a media destes dois valores, caso contrario use o valor da 
aceleração obtido a partir do gráfico. 
d) Estime o valor médio da aceleração da gravidade e o seu erro g± ∆g 
e) Calcule o valor da Força de tração F (N) e complete a tabela. 
f) Faça um gráfico de F (N) vs a (m/s2), qual o significado físico do coeficiente angular 
neste gráfico. Comente seu resultado. 


