
Roteiro 7: Lançamento de Projétil. 

Nesta experiência, os alunos observarão as propriedades do movimento em duas 
dimensões através do lançamento horizontal de uma esfera. Neste tipo de lançamento o 
corpo possui apenas componente horizontal da velocidade inicial. Depois de lançado, a 
ação da força da gravidade faz com que apareça uma componente vertical da velocidade. 
Para compreender melhor este tipo de movimento, sua velocidade deve ser decomposta 
em componentes horizontal e vertical e cada uma analisada separadamente. 
OBJETIVOS 
1. Observar características do movimento em duas dimensões. 
2. Observar as características dinâmicas de uma esfera em movimento de rotação e 
translação (rolamento). 
3. Utilizar as equações da cinemática para determinar a velocidade de lançamento 
através do alcance. 
4. Utilizar  a  lei  de  conservação  da  energia  para  determinar  a  velocidade  de 
lançamento. 

PREPARAÇÃO 
Antes  de  iniciar  o  experimento  é  importante  revisar  os  principais  conceitos 

envolvidos no movimento em duas dimensões, sob ação da força da gravidade. Reveja 
as equações da cinemática para este caso[1]. Também é importante revisar a lei da 
conservação da energia mecânica, principalmente a definição de energia cinética de 
rotação.  É  necessário  o  conhecimento  sobre  propagação  de  erros  (ver  apostila 
Introdução  ao  Cálculo  de  Incertezas  em  Medidas  Físicas  [2].  As  questões  abaixo 
poderão ajudá-lo a se preparar para o experimento. 

1 a)  Descreva  as  propriedades  do  componente  horizontal  e  vertical  do 
movimento em duas dimensões. 
2 b) Deduza a equação que relaciona a velocidade de lançamento horizontal  
com o alcance máximo. 
3 c)  Quais  as  expressões  para  a  energia  potencial,  energia  cinética  de 
translação e energia cinética de rotação? 
4 d) Qual a definição de momento de inércia? 
5 e) Qual a expressão para o momento de inércia de uma esfera com eixo de 
rotação passando pelo seu centro? 
6 f)  Qual a relação entre velocidade angular e velocidade de translação de 
uma esfera, em rolamento puro, rolando sobre um trilho tangente à sua superfície? 

MATERIAIS 
1 • Conjunto para lançamentos horizontais, que consiste em uma rampa com 
fio de prumo e suporte para experiências com colisões (Fig. 1); 
2 • uma esfera de aço; 
3 • um tripé; 
4 • duas folhas de papel carbono1; 
5 • duas folhas de papel sulfite1; 
6 • fita adesiva1; 
7 • compasso1; 
8 • régua1; 
9 • lápis1; 
10 • nivelador. 

1 Material a ser providenciado pelos alunos antes do início da aula. 



Figura 1 – Desenho esquemático da rampa de lançamento horizontal, presa ao tripé 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Antes de começar o experimento observe os equipamentos que serão utilizados 

nas medições e anote a precisão de cada um em seu caderno de laboratório. 
Montagem 
1 • Coloque o conjunto para lançamentos horizontais no tripé. 
2 • O conjunto sugerido possui um fio de prumo ao final da rampa que indica o 
ponto de lançamento da esfera. Regule a altura da rampa para que o fio de prumo 
fique aproximadamente a 5 mm da mesa. 
3 • Ainda no final da rampa existe um parafuso que serve como suporte para 
ser  utilizado  em  experiências  com  colisões.  Certifique-se  que  a  esfera  ao  ser 
lançada não irá tocá-lo. 
4 • Utilize o nivelador para nivelar horizontalmente a rampa de lançamento. É 
de suma importância o nivelamento horizontal da saída da rampa para garantir a 
ausência do componente vertical do vetor velocidade no momento do lançamento 
da esfera. 
5 • Cole as duas folhas de papel sulfite com a fita adesiva, de forma a dobrar o 
seu tamanho. Faça o mesmo com as duas folhas de papel carbono. 
6 •  Coloque  as  folhas  de  papel  carbono  sobre  a  mesa  com  as  faces 
carbonadas para cima e as folhas de sulfite sobre elas. Aproxime as folhas do 
conjunto  para  lançamentos  de  forma  que  fio  de  prumo  fique  sobre  as  folhas, 



próximo a  uma extremidade,  com espaço  suficiente  para  que a  esfera,  ao  ser 
lançada, atinja o papel (Fig. 2). 
7 • Após encontrar a posição mais conveniente, fixe os papéis sobre a mesa 
com um pequeno pedaço de fita adesiva. 
8 • Verifique se a esfera, ao descer pela rampa, rola sobre o fundo da guia ou 
se as bordas da guia impedem que a esfera toque o fundo.  Este detalhe será 
importante para se determinar a velocidade de translação da esfera. 

Figura 2 – Desenho esquemático representando a posição do conjunto papel sulfite e 
papel carbono em relação às posições inicial de lançamento e alcance da esfera de aço. 

Execução 
Serão feitos lançamentos da esfera de aço e tomadas as medidas do alcance de 

cada lançamento. O ponto de onde a esfera é lançada na extremidade mais baixa da 
rampa é chamado de posição inicial de lançamento horizontal e o ponto de onde a esfera 
é  abandonada  próximo à  extremidade  superior  da  rampa  é  chamado de  posição  de 
abandono. 

1.  Marque a projeção da posição inicial  de lançamento  horizontal  sobre  o papel 
sulfite. 
2. Meça a altura do ponto de lançamento horizontal, em relação à mesa sobre o qual 
o experimento é realizado. 
3. Meça, na rampa, a posição de abandono e determine sua altura em relação à  
posição de lançamento horizontal. 
4. Solte a esfera, cinco vezes seguidas, do ponto de abandono. 

Análise dos Dados 
1. Retire o papel sulfite da mesa e separe do papel carbono. A face em contato com 
o papel carbono terá a marca da posição de lançamento e as marcas da colisão da  
esfera. 



2. Com o compasso, desenhe o menor círculo que contenha as cinco marcas da 
colisão da esfera. O centro da esfera será o ponto médio de alcance e o raio da 
circunferência seu erro. 
3.  Desenhe,  sobre  o  papel  sulfite,  um vetor  que inicia  na  marca  da posição de 
lançamento e termine no ponto médio de alcance. 
4.  Utilizando  relações  cinemáticas,  determine  a  velocidade  inicial  do  lançamento 
horizontal. 
5. Faça a correta avaliação o erro da velocidade de lançamento calculada no item 
anterior. 
6. Determine o Momento de Inércia da esfera no movimento de descida pela rampa. 
7. Determine a velocidade de rotação da esfera. 
8. Utilizando a lei de conservação da energia mecânica, determine a velocidade de 
lançamento horizontal. 
9. Faça a correta avaliação do erro da velocidade de lançamento calculada no item 
anterior. 
10. Compare os resultados do item 8 e do item 4. 

QUESTÕES
a. Justifique o critério utilizado para se determinar o erro da medida do alcance. Este erro 

pode ser classificado como erro estatístico ou de precisão? 
b. Qual dos dois resultados da velocidade de lançamento foi mais preciso? Qual o motivo 

de haver diferenças entre os erros avaliados nos dois resultados? 
c. Considerando o erro de cada resultado, como você determinaria  uma média entre 

eles? 
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