
ROTEIRO 14- FORÇA CENTRÍPETA E VELOCIDADE ANGULAR

Prática 1 - DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DA FORÇA CENTRÍPETA NO MCU

Objetivo

Introdução teórica

Preparação

Procedimento Experimental
1. Montar o equipamento conforme foto abaixo 

2. Ligar a fonte variável em uma tomada de tensão (cuidado com a tensão da tomada deve ser 
compatível com a tensão da fonte).

3. Ligar o cabo do motor de 12V aos bornes da fonte de tensão variável 0 a 12V DC.
4. Ajustar a posição do corpo de prova para que o raio da trajetória fique igual a 18 cm (utilizar 

uma trena ou uma régua para medir o raio da trajetória).
5. Regular a posição do corpo de prova de 100g pendurado no barbante para que o barbante 

fique na vertical,  conforme foto.  Com esse procedimento o dinamômetro vai indicar um 
valor. Ajustar o dinamômetro para a força centrípeta que queremos.



6. Escolher um valor para a força centrípeta igual a 0,50N. Segurar o corpo de prova 100g e 
movimentar o dinamômetro para cima ou para baixo para ajustar a intensidade da força 
centrípeta.

7. Fixar no outro lado da plataforma uma massa 100g para estabelecer um equilíbrio (contra-
peso).

8. Ligar a fonte de tensão e cuidar para que tenha inicialmente uma tensão igual a zero.
9. Aumentar  lentamente  a  tensão  e  observar  o  movimento  de  rotação.  Regular  para 

movimentos lentos, caso contrário o barbante poderá enroscar, impossibilitando a realização 
da medida.

10. Regular a tensão aplicada ao motor para que a intensidade da força centrípeta indicada no 
dinamômetro seja igual a 0,50N. Nesta situação o barbante que sustenta o corpo de prova 
deve ficar na vertical. Deixar o sistema girar por um certo tempo até que se estabilize.

11. Com  o  cronômetro  manual  medir  o  tempo  de  10  rotações  e  encontrar  o  período  do 
movimento circular uniforme.

12. Após a medida, desligar a fonte de tensão. Cuidado para não deixar a fonte ligada com 
o sistema parado. Isto danificará o motor que faz o sistema girar.

Questões
a) Calcular a freqüência do movimento circular uniforme.
b) Calcular a velocidade angular do movimento circular uniforme.
c) Calcular o valor da força centrípeta.
d) Calcular o erro relativo entre a força centrípeta calculada e a força centrípeta experimental 

(indicada pelo dinamômetro).
e) Calcular o valor calculado da força centrípeta com o valor indicado no dinamômetro. 

Considerando a tolerância de erro (5%), podemos afirmar que a força centrípeta medida é 
igual à força centrípeta calculada?



Prática 2 - VELOCIDADE ANGULAR

Procedimento Experimental
1. Modificar a posição do dinamômetro, escolhendo outros 4 valores para a força centrípeta 

(dois valores abaixo de 0,5 e dois acima), e repetir os procedimentos 6 a 11 da Prática 1 
acima, encontrando outros valores para o período. Neste caso será mantida a massa de 100g 
e raio de 18cm.

2. Construir a Tabela 1 com estes dados.
3. Dobrar a massa pendurada no barbante acrescentando duas massas de 50g uma de cada lado 

e repetir o item 1 da Prática 2 (com os mesmos 5 valores de força centrípeta e medir o 
período).

4. Montar a Tabela 2 para estes dados.
5. Retirar as duas massas de 50g deixando o sistema novamente com 100g. Diminuir o raio da 

trajetória para 13 cm e repetir o item 1 da Prática 2 (com os mesmos 5 valores de força 
centrípeta e medir o período).

6. Construir a Tabela 3 com estes dados

Questões
a) Com os valores de período determinar a velocidade angular ω para cada conjunto de dados 

obtidos nas tabelas 1,2 e 3.
b) Construir um gráfico de força centrípeta versus velocidade angular com os dados obtdos da 

Tabela 1.
c) Como se chama a curva encontrada no gráfico?
d) Fazer um gráfico de linearização (força centrípeta versus velocidade angular ao quadrado, 

[Fc=f(ω²)] ), para cada conjunto e dados obtidos das Tabelas 1,2 e 3. (Neste caso pode-se 
fazer as 3 retas em um mesmo gráfico)

e) Escrever a equação da reta e determinar os coeficientes angular e linear do gráfico Fc= f(ω²) 
para cada conjunto de dados.

f) Considerando a tolerância de erro de 5%, comparar o coeficiente angular do gráfico 
Fc=f(ω²) com o produto m.R. São iguais?

g) Escrever a fórmula que permite calcular a força centrípeta em função da velocidade angular. 
Que relação de proporcionalidade existe entre força centrípeta e velocidade angular?

h) O que acontece com o período de rotação ao variar a massa de 100 g para 200 g?
i) O que acontece com o período de rotação ao variar o raio de 18 cm  para 13cm?


