
Roteiro 3 - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo 
Uniformemente Variado (MRUV)

Neste  experimento  investigam-se  os  movimentos  unidimensionais  de  uma 
partícula, utilizando-se o trilho de ar. Esse tipo de equipamento é projetado para minimizar 
as forças de atrito, fazendo com que o corpo se desloque sobre um jato de ar comprimido, 
o que elimina o contato direto entre o corpo e a superfície do trilho, no qual ele desliza. O 
corpo que desliza sobre o colchão de ar é chamado aqui de carrinho. Ao longo do trilho 
existem  pequenos  orifícios  regularmente  distribuídos  por  onde  sai  o  ar  comprimido 
fornecido por um gerador de fluxo de ar. Portanto o colchão de ar manterá o carrinho 
"flutuando" permitindo o seu movimento com um atrito muito reduzido.

Para investigar o movimento de uma partícula sujeito a uma resultante de forças 
nula, nivela-se o trilho de ar, situação na qual o peso do carrinho deslizante (a partícula) é  
contrabalançado  pela  força  normal  proporcionada  pelo  jato  de  ar.  Nesta  situação  a 
resultante das forças ao longo da direção de movimento da partícula, a força de atrito, é 
bastante minimizada. 

Em contrapartida, o movimento de uma partícula sob ação de uma força constante 
é obtido inclinando-se o trilho de ar em relação à horizontal,  de modo que o carrinho  
desça por ele sob a ação da componente da força gravitacional, no carrinho, ao longo da 
direção do trilho.

OBJETIVOS 
1. Rever os conceitos básicos de movimentos unidimensionais, tais como: posição, 
velocidade e aceleração
2. Obter a dependência da posição em função do tempo dos movimentos MRU e 
MRUV.

PREPARAÇÃO

• Rever os conceitos de vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração.
• Quais as grandezas e como serão medidas? 
• Para que se utiliza um trilho de ar nos experimentos de MRU e MRUV?
• Qual é a força resultante no MRU.
• Como se obtém a força resultante no MRUV a ser estudado? 
• No MRU qual é a expressão que relaciona o deslocamento de um corpo em função 
do tempo?
• No MRUV qual  é a expressão que relaciona o deslocamento de um corpo em 
função do tempo?
• No MRU qual é a expressão que relaciona a velocidade de um corpo em função do  
tempo?
• No MRUV qual é a expressão que relaciona a velocidade de um corpo com seu 
deslocamento? 
• Qual é a curva obtida no gráfico de espaço versus tempo no MRUV?
• Rever os tipos de erros (item V) no manual "Introdução ao cálculo de incertezas 
nas medidas física".
• Rever o item XI do manual "Introdução ao cálculo de incertezas nas medidas física" 
e fazer a propagação dos erros das grandezas a serem calculadas.
• Para os diferentes movimentos investigados, quais tabelas para coleta de dados 
poderiam ser construídas?
• Para facilitar a construção de gráficos preparar uma tabela para coletar os dados 
obtidos.



• Que tipo de papel será utilizado na construção dos gráficos (milimetrado, semi-log, 
dilog) ?
• O que são barras de erros? Como colocá-las em um gráfico?

MATERIAIS
• Trilho de ar (Ar Linear Hentschel 8203/MMECL)
• Gerador de fluxo de ar (Delapieve 8203-B/MMECL
• Carrinho deslizante
• Chave inversora normalmente aberta 8203-66/MMECL
• Cronômetro Digital Muccillo 8203-63/MMECL
• Sensores fotoelétricos
• Uma fonte 6/12 VCC5 - 7839/MMECL
• Calço de madeira para inclinação do trilho de ar

Algumas recomendações importantes quanto à conservação e à segurança no uso 
do trilho de ar para que o trilho ou o carrinho não fiquem inutilizados:

(a) Para não produzir arranhões no equipamento nunca movimente os carrinhos 
sobre o trilho sem que o ar comprimido esteja funcionando. 

(b) Verifique se a pista e a parte inferior do carrinho se encontram bem limpas, caso 
contrário, limpe-as com um pano úmido.

(c) Devem-se evitar choques mecânicos fortes entre o carrinho e o trilho. Uma 
queda de alguns centímetros pode inutilizar o carrinho por completo.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Observações  gerais antes de executar o experimento: 

• Verificar a voltagem dos instrumentos.
• Ligue a chave geral da fonte de alimentação de Corrente Contínua (CC) e teste 
todo  o  sistema  acionando  a  chave  inversora  normalmente  aberta  (mantendo  a 
polaridade).  A impulsão  fará  o  móvel  se  deslocar  sobre  os  trilhos,  acionando  os 
sensores do cronômetro.
• Com os sensores ligados, teste o cronômetro (passando o dedo pelos feixes de 
luz) verifique se os comandos estão sendo acionados normalmente.
• Se algum objeto  passar  por  um dos  sensores e  disparar  o  contador  antes  do 
experimento ter sido iniciado, aperte o botão "parada de ciclo", afaste o objeto que 
bloqueia o(s) sensor(es) e torne acionar o botão de zeramento.
• O sistema utilizado neste experimento é eletromagnético. Para utilizá-lo encoste o 
carrinho na bobina, ligue a chave normalmente aberta para energizar o sistema. Para 
dar inicio ao movimento basta soltar a chave cortando a energização do eletroímã.
• Evite manter a bobina ligada por mais de 30 segundos.
• Caso necessário, leia as instruções do Apêndice Colchão de Ar Linear Hentschel  
301992.018 (disponível no laboratório de Física da UNICENTRO).

Prática 1: Movimento retilíneo e uniforme 



1. Ajuste  a  posição  dos  sensores  fotoelétricos,  de  forma  que  tenham  uma  altura 
adequada em relação ao carrinho e que estejam nivelados com o trilho. Meça e anote 
a  distância  D  entre  os  sensores.  Sugere-se  que  estes  fiquem  preferencialmente 
espaçados igualmente. Anote a precisão dos instrumentos de medida (transferidor, 
régua, cronômetro, etc).

2. Posicione o carrinho deslizante sobre o trilho de ar na horizontal. O carrinho deve 
permanecer  essencialmente  em  sua  posição  inicial,  não  demonstrando  nenhuma 
tendência clara de aceleração em qualquer sentido. Caso isso não aconteça, chame 
o professor ou o monitor para iniciar o experimento.

3. Ligue e zere os cronômetros. Cada cronômetro registra o intervalo de tempo Δt que o 
carrinho leva para percorrer a distância D entre cada par de sensores subseqüente.

4. Ligue o gerador de fluxo de ar.
5. Dê início ao movimento do bloco acionando a chave que corta a energização do 

eletroímã.
6 O esquema abaixo representa as posições que o bloco ocupará, à medida que passar 

pelos sensores fotoelétricos.
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7. Registre  os  intervalos  de  tempo  ∆t indicados  por  cada  contador  e  obtenha  as 
velocidades médias vm .

Obs: Não esqueça que o cronômetro informa INTERVALOS DE TEMPO. A indicação do 
primeiro cronômetro equivale a leitura do intervalo de tempo para o percurso entre os 
dois  primeiros  sensores.  Do  segundo  cronômetro  é  o  intervalo  de  tempo  para  o 
percurso entre o segundo e terceiro sensores e assim sucessivamente. Portanto, os 
valores de t da Tabela 2 são: t1 é o valor indicado pelo primeiro cronômetro, t2 é a 
soma dos dois primeiros intervalos de tempo, t3 dos três primeiros intervalos e assim 
sucessivamente.

8. Os experimentos devem ser realizadas no mínimo 5 vezes. Calcular o valor médio e 
seus respectivos erros segundo o manual "Introdução ao cálculo de incertezas nas 
medidas físicas".

9. Registrar os dados na forma de tabela.
10. Fazer um gráfico da posição versus tempo e ajustar a melhor curva entre os pontos 

experimentais. Determine a função que melhor descreve o movimento. Lembre-se de 
colocar as barras de erros.

11. Fazer um gráfico de velocidade média versus tempo e ajustar a melhor curva entre os 
pontos experimentais. Lembre-se de colocar as barras de erros.

QUESTÕES
a. Qual a velocidade medida?
b. O gráfico da posição versus tempo reproduz o que é esperado teoricamente? Discuta.
c. O gráfico  da  velocidade  versus  tempo  reproduz  o  que  é  esperado  teoricamente? 
Discuta.
d. Determine as equações que descrevem o movimento investigado experimentalmente.
e. Por que foram realizadas 5 medidas?
f. O que pode contribuir para os erros de medição?



Prática 2 - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado em um plano inclinado. 
1. Sugere-se que utilize um calço (no máximo de 2 cm) para inclinar o plano que estava 

previamente nivelado. 
2. Utilizando-se o calço selecionado, incline o trilho de ar como ilustra o esquema a 

seguir.

3. Meça o ângulo de inclinação do trilho.
4. Repita os procedimentos descritos itens de 3 ao 7 descritos na parte 1, referente ao 

procedimento experimental do MRU .
5. Os experimentos devem ser realizados no mínimo 5 vezes. Calcular o valor médio e 

seus respectivos desvios
6. Cálculo de erros segundo o manual "Introdução ao cálculo de incertezas nas medidas 

físicas".
7. Fazer um gráfico da posição versus tempo em papel milimetrado e dilog. Ajustar a 

melhor curva entre os pontos experimentais. Lembre-se de colocar barras de erro.
8. Fazer um gráfico da posição versus o quadrado do tempo em papel  milimetrado. 

Ajustar  a melhor  curva entre os pontos experimentais  e  determinar  a  função que 
melhor descreve o movimento investigado. Lembre-se de colocar as barras de erro.

9. Escolha o gráfico conveniente e determine a aceleração sofrida pelo bloco.

QUESTÕES
a. Que tipo de dependência entre a posição versus tempo existe nos gráficos dos itens 7 
e 8 (da parte 2), referente ao procedimento experimental do MRUV. É o que se espera 
teoricamente?
b. Determine as funções que descrevem o movimento investigado experimentalmente.
c. O que pode contribuir para os erros de medição?
d. Calcule o erro percentual entre o valor teórico e o obtido experimentalmente.
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