
Roteiro 1: Construção de Gráficos

Os gráficos têm importância inegável em qualquer ciência. Quando se organizam 
dados experimentais na forma de gráficos, facilita-se a leitura e análise desses. Portanto,  
saber construir gráficos e saber interpretá-los é um requisito básico para um estudante de 
qualquer ciência. Esta aula experimental consiste em exercícios de construção de gráficos 
utilizando  papel  milimetrado  padrão,  monolog  e  dilog.  Também  exercitaremos  a 
linearização  de  gráficos,  bem  como  a  obtenção  dos  parâmetros  numéricos  que 
caracterizam da reta obtida pela linearização.

OBJETIVOS
1. Desenvolver habilidades relacionadas à construção e interpretação de gráficos.
2. Orientar na correta distribuição dos pontos experimentais no espaço disponível no 
papel milimetrado, através da escolha de escalas convenientes.
3. Explicar  os  critérios  de  escolha  da  curva  que  melhor  se  ajusta  aos  pontos 
experimentais.
4. Ensinar como obter os parâmetros numéricos (inclinação e coeficiente linear) que 
caracterizam uma reta.
5. Ensinar como avaliar o erro destes parâmetros 
6. Mostrar a importância da interpretação física destes parâmetros.

PREPARAÇÃO
Para esta aula experimental é importante ler sobre construção de gráficos e uso de 

escalas. Indicamos a apostila Introdução à Construção de Gráficos[1], mas qualquer outro 
livro sobre o tema pode ser utilizado. Abaixo enumeramos algumas questões que podem 
orientá-lo em seu estudo prévio.

•  Se você verifica que a escala de um mapa rodoviário é 1:100000, como você 
interpreta esta informação? Um centímetro neste mapa equivale a quantos quilômetros?
•  O que são: variável independente e variável dependente?
•  Em uma experiência mediu-se o volume de um gás em diferentes temperaturas. 
Uma tabela foi construída com os valores do volume em cada temperatura. Qual destas 
duas quantidades pode ser classificada como variável  independente e qual  pode ser 
classificada como variável dependente? 
•  Qual a equação que define uma reta?
•  O que representam, na reta, os parâmetros numéricos chamados de coeficiente 
angular e coeficiente linear?
•  Como  se  determinam,  a  partir  de  uma  reta  traçada  em  um  gráfico,  seus 
parâmetros numéricos característicos?

MATERIAIS
 Todos os materiais abaixo relacionados devem ser providenciados pelos alunos.

• Folhas de papel milimetrado comum (o suficiente para construir quatro gráficos).
• 1 folha de papel monolog.
• 1 folha de papel dilog.
• Lápis.
• Régua.



PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Nesta  prática  faremos  5  gráficos  que  introduzirão,  gradualmente,  técnicas 

comumente utilizadas na construção de gráficos.

Prática 1

Observe os valores da tabela abaixo.

X(s) Y(cm/s)
4,0 112,5

5,0 130,0

8,0 175,0

12,0 237,5

16,0 300,0

1)  Construa um gráfico de Y versus X. (Observação: escolha corretamente a escala 
para cada eixo; indique o valor da escala no final de cada eixo; dê nome aos eixos). 
2)  Ajuste um reta entre os pontos.
3)  Determine a que equação desta reta.

Questões
a. O que é uma escala boa e uma escala ruim?
b. Ao se calcular uma escala diretamente dos valores da tabela e do espaço disponível  

do papel e se for encontrado um valor que se julgue não apropriado, deve-se procurar  
outro número maior ou melhor que o primeiro.

c. Que critério deve-se adotar para escolher os números que serão representados nos 
eixos das abscissas e das ordenadas?

d. Como avaliar o erro associado aos parâmetros característicos da reta encontrada a 
partir do gráfico?

Prática 2

Um  experimentador  mediu  a  velocidade  de  um  corpo  em  função  do  tempo  e 
construiu a seguinte tabela:

v (m/s) t (s)
1,08 0,033

1,50 0,067

1,64 0,100

1,96 0,133

2,34 0,167

2,66 0,200

3,11 0,233

3,48 0,267

3,66 0,300

3,84 0,333

4,27 0,367



1. Construa um gráfico da Velocidade versus o Tempo.
2. Ajuste a melhor reta entre os pontos.
3. Determine a equação da reta.
4. Interprete fisicamente os parâmetros: inclinação e coeficiente linear.

Questões
a. Quando  uma  reta  não  pode  passar  sobre  todos  os  pontos  experimentais, 
representados nos gráficos, que critério devemos adotar para traçar esta reta [1]?
b. Como avaliar o erro dos parâmetros característicos da reta determinada a partir 
deste gráfico [1]?
c. Qual a equação da cinemática que descreve a relação linear entre velocidade e 
tempo [2]?
d. Comparando esta equação com a equação da reta, determinada a partir do gráfico,  
qual é a velocidade inicial do corpo e sua aceleração?

Prática 3

A tabela abaixo contém os valores da posição em diferentes tempos, obtidos a 
partir da observação do movimento de um corpo:

t (s) 2,0 3,2 4,5 5,3 6,0
s (m) 11,2 13,0 18,2 21,6 26

 Construa o gráfico s x t e ajuste a melhor curva entre os pontos. Que 
tipo de movimento tem o comportamento observado neste gráfico?
 Construa uma nova tabela relacionando a posição s(m) com t2(s2) e 
construa  um  novo  gráfico  
s x t2. Ajuste a melhor curva entre os pontos.
 Determine  a  equação  da  curva  do  gráfico  anterior.  Determine  a 
aceleração sofrida pelo corpo a partir desta equação. 

Questões
a. Qual a equação da cinemática que relaciona posição e tempo, na forma observada 
nesta prática [2]?
b. Observando a equação da reta obtida pelo gráfico, qual o valor da posição inicial 
do corpo? E qual a sua velocidade inicial?

Prática 4

Verificou-se,  a  partir  de dados empíricos,  que a dependência funcional  entre  a 
carga (Q) de um condensador e o tempo é conhecida pelos dados:

t (s) 0,0 8,0 16,0 24,0 32,0
Q (C) 10,0 6,0 3,5 2,0 1,3

1. Construa um gráfico da Carga versus Tempo a partir dos dados da tabela acima 
utilizando papel monolog e ajuste a melhor curva entre os pontos.
2. Determine a forma empírica que relaciona as duas grandezas, ou seja, Q = f(t).
3. A partir do gráfico, determine os parâmetros numéricos da equação deduzida no 
item anterior.



Questões
a. Dada uma função exponencial, na forma y = A exp[b t], que transformações podem 
ser feitas para se obter uma relação linear?
b. Qual  a  equação da eletricidade que relaciona a descarga de um capacitor  em 
função do tempo [4]?
c. Qual  o  valor  da  carga  inicial  e  o  valor  da  constante  de  tempo  capacitiva  do 
condensador usado nesta experiência?

Prática 5

A tabela a seguir foi obtida por um experimentador que mediu a velocidade do som, 
a 0 oC em função do peso molecular de diferentes gases.

Gás Peso molecular (g) Velocidade do som a 0 oC (m/s)
H2 2 1266,0

CH4 16 431,0

NH3 17 414,0

CO 28 336,0

NO 30 324,0

O2 32 316,0

CO2 44 257,0

NO2 46 261,0

CS2 75 184,0
 
1. Construa um gráfico da Velocidade do Som versus Peso Molecular a  partir  dos 
dados da tabela acima utilizando papel dilog e ajuste a melhor curva entre os pontos.
2. Determine a forma empírica que relaciona as duas grandezas, ou seja, v = f(PM).
3. A partir do gráfico, determine os parâmetros numéricos da equação deduzida no 
item anterior.

Questões 
a. Dada uma função potencial,  na forma  y = A xb,  que transformações podem ser 
feitas para se obter uma relação linear?
b. A partir  do valor obtido para o parâmetro numérico  b,  o que é possível  afirmar 
sobre a forma da dependência da velocidade em relação ao peso molecular do meio 
onde o som se propaga[3]?
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