
Roteiro 6 - Movimento de um corpo em queda e conservação de energia 
mecânica

Chamamos  de  queda-livre  ao  movimento  ideal  de  um  corpo  em  queda,  com 
velocidade inicial  nula,  sob ação apenas da força da gravidade. Movimentos reais de 
queda normalmente sofrem ação de forças de atrito (com o ar, por exemplo) e podem se 
afastar do caso ideal. Corpos pequenos e densos, observados em pequenos intervalos de 
tempo,  se  comportam  como  o  movimento  de  queda-livre.  Neste  experimento  iremos 
estudar o movimento em queda-livre a partir da observação do movimento real de um 
corpo em queda.

Também  será  abordada  a  conservação  de  energia  mecânica  deste  sistema 
conservativo, tendo como base às conseqüências das leis de Newton. A conservação de 
energia  mecânica,  porém  é  limitada,  pois  muitas  vezes  estão  presentes  forças  não 
conservativas. Contudo uma das leis mais fundamentais da ciência é que a energia não 
pode ser criada nem destruída, mas se transforma de uma forma em outra. Em outras 
palavras, sempre que existir uma variação de energia de um sistema, é possível explicar  
esta diferença pelo surgimento ou desaparecimento desta energia no ambiente ao redor 
do sistema.

Este roteiro está dividido em duas partes, a primeira relacionada ao movimento de 
queda livre e a segunda com a conservação de energia neste movimento. 

OBJETIVOS
1. Observar características do movimento em queda-livre.
2. Caracterizar um Movimento Retilíneo Acelerado.
3. Traçar gráfico das variáveis do movimento de queda de um corpo e interpretá-lo.
4. Determinar a aceleração local da gravidade.
5. Identificar as formas de energia presentes no movimento de um corpo em queda 
livre.
6. Verificar a conservação de energia mecânica no sistema estudado.
7. Aplicar  o  princípio  de  conservação  da  energia  mecânica  para  determinar  a 
velocidade e/ou a posição do objeto em qualquer instante durante a queda.

PREPARAÇÃO
A experiência consiste na observação do movimento real de um corpo em queda. 

Por isto, saber distinguir o movimento real do movimento ideal, que chamamos de queda-
livre, é importante para se tomar todos os cuidados experimentais que tornarão os dois 
casos os mais próximos possíveis. Antes de iniciar o experimento é importante revisar os 
principais conceitos envolvidos neste fenômeno, bem como as equações de movimento 
de um corpo em queda e as formas de energia envolvidas no fenômeno. Um dos objetivos 
é  medir  a  aceleração  da  gravidade  local,  sendo  necessário  o  conhecimento  sobre 
construção  e  linearização  de  gráficos  e  ajuste  de  curvas  (ver  apostila  Introdução  à 
Construção de Gráficos), bem como conhecimento sobre avaliação estatística de erros 
(ver  apostila  Introdução  ao  Cálculo  de  Incertezas  em Medidas  Físicas).  As  questões 
abaixo poderão ajudá-lo a se preparar para o experimento.

Prática 1 – Movimento de um corpo em queda

Preparação
a)  Considerando as  forças que atuam sobre  um corpo em queda,  o  que distingue o 
movimento em queda-livre do movimento real?
b) Qual a interferência da massa do corpo em seu tempo de queda?
c) Qual a função que relaciona a velocidade de um corpo em queda-livre com o tempo?



d) Qual a função que relaciona o deslocamento vertical de um corpo em queda-livre com 
o tempo?
e)  Qual  a  função  que  relaciona  a  velocidade  de  um  corpo  em  queda-livre  com 
deslocamento?
f) Que tipo de papel ou que transformações de variáveis deve-se usar na construção de 
um gráfico das quantidades deslocamento versus tempo, para obter um ajuste linear dos  
pontos? Demonstre.
g) Se repetirmos uma medida várias vezes, como iremos representar a grandeza que se 
está medindo e seu respectivo erro estatístico?
h) Como se avalia o erro total de uma grandeza obtida a partir de uma seqüência de 
medidas,  considerando  o  erro  estatístico,  erro  de  precisão  do  equipamento  e  outros 
possíveis erros?
j) Verifique com antecedência as medidas que serão feitas e prepare uma tabela para 
organizar os dados que serão coletados.

Materiais
Este  experimento  é desenvolvido  sobre  o arranjo  definido  pelo  conjunto  Bosak 

8308, da Maxwell Metalurgia e Equipamentos Científicos Ltda. O equipamento é formado 
por um conjunto de sensores fixados verticalmente e ligados a um cronômetro digital que 
mede quatro intervalos de tempo. Um eletroímã libera uma pequena esfera de ferro que 
cai, passando entre os sensores.

Procedimento Experimental
Antes de  começar  o  experimento  observe  os  equipamentos que  serão utilizados nas 
medições e anote a precisão de cada um.

Montagem
Execute a montagem do experimento alinhando os sensores verticalmente. Os sensores 
devem estar ligados ao cronômetro digital. O eletroímã do sistema de largada deve ser 
fixado logo acima do primeiro interruptor. Para utilizá-lo encoste a esfera na bobina, ligue 
a chave do interruptor e prepare o cronômetro. Para dar início ao movimento basta soltar  
a chave cortando a corrente elétrica do eletroímã. Experimente!
Atenção! Evite manter a bobina ligada por mais de 30 segundos.

Execução 
Serão feitas as medidas de tempo de queda da esfera em cada um dos quatro intervalos  
entre os sensores, em um total de cinco grupos de medidas.
1. Meça as distâncias entre os sensores.
2.  Experimente  o  sistema de largada!  Encoste  a  esfera  na bobina,  ligue a  chave do 
interruptor e prepare o cronômetro. Para dar início ao movimento basta soltar a chave 
cortando a corrente elétrica do eletroímã. Zere novamente o cronômetro.
3. Com as chaves dos sensores 1, 2, 3, 4 e 5 ativadas, ligue o cronômetro.
4. Retenha a esfera na bobina e libere através do interruptor ligado ao eletroímã.
5.  Anote  todos  os  valores  indicados  no  cronômetro,  vinculados  aos  seus  respectivos 
deslocamentos.
6.  Zere  o  cronômetro,  ative  novamente  a  chave  dos  sensores  e  repita  as  medidas, 
fazendo um total de cinco séries de medidas.

Análise dos Dados
1. Determine os valores médios dos intervalos de tempo, assim como os erros estatísticos 
e totais destes valores médios.
2.  Construa  outra  tabela  que relacione as  posições do móvel  como seus respectivos 



instantes de tempo. Para isto, fixe um referencial para definir a posição de cada sensor. 
Considere o tempo inicial t0 = 0 o instante em que o móvel passa pelo primeiro sensor e 
depois determine os tempos seguintes somando cada intervalo registrado no cronômetro 
digital. Não se esqueça de avaliar o erro propagado nestes cálculos.
3. Com os dados desta última tabela construa dois gráficos da posição versus o tempo, 
um em papel milimetrado comum e outro em um papel conveniente para que os pontos 
sejam ajustados em uma reta (verifique a teoria sobre ajuste de curvas). Não se esqueça 
das barras de erro de cada ponto no gráfico.
4. Nos dois gráficos, faça um ajuste da melhor curva entre os pontos experimentais.
5. No gráfico linear, determine os parâmetros numéricos da reta ajustada e sua função.
6. Considerando a função que relaciona o deslocamento com o tempo, em um movimento 
em  queda  livre,  determine  a  aceleração  da  gravidade  local a  partir  dos  parâmetros 
numéricos da curva ajustada do gráfico e seu respectivo erro.

Questões
a. Na experiência, por que foram feitas 5 séries de medidas? Aumentar ou diminuir o 

número de medidas pode alterar o resultado?
b. Nas medidas de tempo e deslocamento, os erros estatísticos e de precisão são de 

ordem de grandeza diferentes ou são equivalentes? Discuta as possíveis diferenças.
c. Discuta as possíveis causas da diferença entre o resultado calculado e o tabelado 

para a aceleração da gravidade.

Prática 2 – Conservação de energia mecânica

Preparação
a) Quais as formas de energia presentes no movimento de um corpo em queda? Quais 
delas são energias mecânicas?
b) Quais as equações para cada energia mecânica na queda livre?
c) O que é uma força conservativa?
d) Qual é o princípio de conservação de energia mecânica? Em que condições ele é 
valido?
e) O movimento de queda livre é conservativo?
f) Que possíveis perdas de energia existem no sistema a ser estudado?

Procedimento Experimental
Mesmo utilizado na parte 1 do experimento

Execução
1. Ajuste e anote a distância total de queda do objeto.
2. Solte a esfera 5 vezes no arranjo experimental, com os sensores 2, 3 e 4 desligados.
3. Anote em uma tabela os valores encontrados.

Análise dos dados
1. Quais as velocidades inicial e final da esfera? Encontre estes valores a partir dos dados 
experimentais registrados na tabela de dados do item anterior.
2.  Quais  as  equações  para  a  energia  cinética  e  potencial  gravitacional  da  esfera  no  
instante que antecede a sua queda? Qual o valor numérico de cada uma delas e o seu 
respectivo erro?
3. Repita o item anterior para o instante final do movimento (quando a esfera passa pelo 
ultimo sensor).
4. Existe alguma outra forma de energia presente no movimento?



5.  Pelo  princípio  de  conservação  da  energia,  como  estão  relacionadas  as  energias 
presentes no movimento de queda livre?
6.  Considerando  o  princípio  de  conservação  de  energia,  escreva  a  equação  para  a 
velocidade final da esfera.

Questões
a. Explique quais as formas de energia você considera não desprezíveis.
b. A energia mecânica inicial é equivalente à energia mecânica final? Discuta em termos 

da propagação de erros.
c. A energia realmente se conservou? Justifique.
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