
Relatório 2. Determinação da força resultante em um 
objeto a partir da análise do seu movimento. 

1. Introdução 
A 2ª lei de Newton estabelece uma relação entre as causas de alteração do 

movimento – as forças – e o movimento. Assim, a partir da análise da posição em 
função do tempo de um objeto é possível calcular a resultante das forças que atuam 
sobre ele. 

O experimento foi realizado no Laboratório de FAP152, com um trilho de ar e 
um faiscador com freqüência igual a 60 Hz. Você deve usar os dados obtidos por sua 
equipe na elaboração do relatório. 

Nas condições do experimento realizado, a aproximação de ponto material 
(corpo rígido em translação) é boa e, quando o carrinho é deixado escorregar sem vela, 
o atrito é desprezível. Dessa forma, da comparação de grandezas obtidas nas duas etapas 
do experimento – carrinho escorregando sem vela e com vela – será possível estimar a 
força exercida pelo ar sobre a vela carregada pelo carrinho. 

2. Análise 
De preferência, faça todos os cálculos usando uma planilha no computador, uma 

vez que a fórmula empregada para os cálculos da velocidade e da aceleração é a mesma 
para qualquer par de pontos. Esse tipo de cálculo repetitivo é difícil de fazer sem errar 
quando feito a mão, mas é relativamente simples de realizar numa planilha. 

2.1 Movimento do carrinho sem vela 
 Para esta parte da análise, use a fita que sua equipe queimou durante a aula de 
Laboratório. Marque uma origem conveniente e meça todas as distâncias das faíscas em 
relação a ela. 

a) Comece montando a tabela de posição do carrinho em função do tempo. Você 
não precisa medir a posição a cada faísca. Procure medir a posição a cada 1/20 
de segundo (3 intervalos entre faíscas). Em uma coluna da planilha coloque o 
instante de tempo, em segundos, e a posição a partir de uma origem fixa, na 
coluna ao lado. Faça o gráfico correspondente. 

b) Em uma terceira coluna da planilha, calcule a velocidade média em pontos 
espaçados de 2 em 2: 
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Podemos nos limitar a obter apenas dados independentes um do outro, 
calculando a velocidade entre ( )02 , tt ; ( )13 , tt ; ( )46 , tt ; ( )57 , tt ... , evitando assim 

usar um mesmo dado na determinação das velocidades em dois instantes. A 
figura ilustra os pares de pontos usados para o cálculo das velocidades. Note que 
não obtivemos dados de velocidade 
para todos os instantes; no caso da 
figura, não se obteve ( )3tv  nem ( )4tv , 

porque dependeriam de posições já 
usadas no cálculo das velocidades nos 
outros instantes. Faça o gráfico 
correspondente.   
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c) Em uma quarta coluna da planilha, calcule a aceleração média: 
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Aqui também, obtenha apenas dados independentes um do outro, evitando usar a 
velocidade num certo instante na determinação das acelerações em dois 
momentos, como foi feito no cômputo das velocidades. Faça o gráfico 
correspondente; você deve obter um resultado compatível com aceleração 
constante, dentro da incerteza experimental. Determine o valor dessa aceleração 
e estime a força resultante no carrinho, supondo que a massa dele é 0,20 kg. 

2.2 Movimento do carrinho com vela 
a) Repita os passos da seção 2.1 com os dados da fita obtida com o movimento do 

carrinho com vela. Diferentemente do movimento sem vela, o gráfico da 
aceleração deve fornecer uma curva ou uma reta que não é paralela ao eixo do 
tempo. É mais fácil interpretar o resultado obtido transformando a aceleração em 
força e subtraindo do resultado a força constante obtida no movimento sem vela. 
Adicione uma coluna à planilha com esse cálculo. 

b) Faça o gráfico da força em função da velocidade. 
c) Faça o gráfico da força em função do quadrado da velocidade. 
d) Dos gráficos dos itens b e c, escolha aquele que parece mais com uma reta e 

determine o coeficiente de atrito viscoso b se o modelo Fatrito = −bv for o melhor, 
ou, se o modelo Fatrito = − kv2 for mais apropriado, determine o coeficiente k 
dessa fórmula. 

  

3. Relatório para entregar: 
Seu relatório deve conter os seguintes itens: 

i. Capa, com nome dos integrantes do grupo, título do trabalho, turma e data. 
ii. Uma introdução, com o objetivo do experimento e uma visão geral do trabalho 

experimental e da análise do experimento. Não são necessárias mais que 10-15 
linhas, mas procure pôr no papel seu entendimento do experimento. 

iii. Apresente os dados obtidos: uma planilha para cada situação, com x, v, a, F em 
função do tempo e, no caso do movimento com vela, também F em função de v 
ou v2. Coloque também os gráficos de velocidade em função do tempo e o 
gráfico de F em função de v ou v2 no caso do movimento com vela. Caso tenha 
adotado algum procedimento diferente do que está sugerido no roteiro, escreva 
neste item os detalhes da análise efetivamente aplicada ao experimento. 

iv. Resultados obtidos: forneça os valores numéricos obtidos das grandezas de 
interesse. Diga se escolheu para a dependência da força com a velocidade uma 
função linear ou quadrática em v e por quê. 

v. Discussão e conclusão: discuta como o fato da força não ser constante estava 
contida na dependência da posição com o tempo. Aqui também devem estar 
todas suas idéias e dúvidas acerca da qualidade do resultado experimental e das 
possibilidades do método. 
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