
FEP255 – Mecânica dos corpos rígidos e dos fluídos 
Relatório da Visita ao Laboratório de Demonstrações. 

 
Visita em 21/05/2007, 1º horário noturno e 22/05/2007, 2º horário diurno. 

 Entrega do Relatório: 11/06/2006. 
 
Na Visita ao Laboratório de demonstrações, trabalharemos com as experiências relacionadas abaixo, que 
envolvem conceitos de mecânica dos corpos rígidos, estática e hidrostática. Você deverá apresentar um 
relatório que aborde um assunto de corpos rígidos e um outro de estática. As experiências são: 
1. Plano inclinado (corrida dos cilindros); 
2. Loop. Determinação da altura de lançamento da esfera levando em conta o raio do loop e o raio da esfera; 
3. Cadeira giratória, plataforma giratória – variação da velocidade angular em conseqüência da alteração da 

disposição das massas; 
4. Precessão da roda; 
5. Móbile;  
6. Roda de inércia; 
7. hidrostática – explicação de porque o bonequinho afunda quando pressionada a garrafa; 
8. Vasos comunicantes; 
9.   Tubos em U, (determinar a densidade de um liquido pela altura da coluna, água e óleo); 
 
Cada grupo, composto por 2 estudantes, deverá apresentar um relatório da visita ao Laboratório. Cada 
experiência deverá ser descrita em no mínimo duas e no máximo três páginas.  
O Aluno precisa escolher seu parceiro de grupo e registrá-lo com a professora ou monitor(a). 
 

Orientação para o relatório. 
Explique como as demonstrações ilustram a aplicação das leis da mecânica aos fenômenos observados. A 
descrição deve ser suficientemente detalhada para que se possa reproduzir a demonstração e a discussão deve 
ser compreensível por um colega de classe. 
O roteiro abaixo pode servir de base para a elaboração do relatório: 
• Capa, com número do grupo, os nomes dos integrantes e os títulos das experiências descritas; 
• Introdução: Apresente o objetivo da experiência, ou seja, como através de alguns materiais simples você 

consegue demonstrar princípios físicos e calcular as grandezas envolvidas; 
• Descrição do arranjo experimental: componentes, dimensões, massas, etc. Se considerar necessário, pode ser 

realizado um desenho esquemático. 
• Descrição do funcionamento: movimento relativo dos componentes, trajetórias, velocidades e acelerações 

típicas, tempos característicos, alturas, raios, etc. 
• Associação do comportamento do sistema em análise com as leis físicas e os conceitos abordados nas aulas. 
• Nos experimentos qualitativos, interprete e mostre as condições necessárias para que a demonstração 

funcione; para o experimento quantitativo, apresente os dados e os resultados obtidos; 
• Interprete os resultados obtidos, discuta e conclua. 
 



Roteiros 
1. Plano inclinado (corrida dos cilindros). 
i) Coloque os 3 cilindros no plano e levante o lançador. Você verificará experimentalmente que há diferença de 
tempo de chegada de cada um deles. 
ii)  Meça as massas dos cilindros e os raios, a altura a que foram lançados e, com o cronômetro, o tempo que 
cada um levou para alcançar a base do plano. Você verificará que há certos dados iguais. Como é possível que 
os cilindros se comportem de maneira diferente?   
iii) Explique o fenômeno observado na experiência; se precisar, estabeleça hipóteses para isso. 
 
2. Loop. Determinação da altura de lançamento da esfera levando em conta o raio do loop, o raio da esfera e o 
fato da esfera realizar um movimento de rotação sem deslizamento no trilho.  
Determine EXPERIMENTALMENTE a altura mínima para que a bolinha não descole do trilho no loop.  
Utilizando a conservação da energia e as leis de Newton, considerando que o atrito da bolinha com o trilho é o 
atrito estático e desprezando qualquer interferência do ar: 
i) Relacione teoricamente a altura em que a bolinha é abandonada com a força que o trilho faz sobre a bolinha 
no ponto mais alto do loop. NÃO esqueça do movimento de rotação da bolinha que, embora não influa na força 
centrípeta, influi na velocidade adquirida ao rolar de uma certa altura. 
ii)  Determine a altura mínima em que a bolinha é abandonada para que ela não caia do loop.  
iii)  Compare os resultados experimental e teórico e explique uma eventual diferença.  
iv) Repita a experiência com 2 bolinhas de diâmetros bem diferentes. Justifique o resultado observado. 
 
3. Cadeira giratória, plataforma giratória – variação da velocidade angular como conseqüência da 
conservação do momento angular. 
Dar uma roda de bicicleta para a pessoa sentada na cadeira. Dois experimentos distintos são possíveis: 
i) Após fazer a roda a girar com eixo na horizontal, gire o eixo da roda, fazendo com que a cadeira rode. Qual a 
relação entre o sentido de giro da roda e o da cadeira? Invertendo o eixo da roda, o sentido de rotação da 
cadeira se inverte?.  
ii)  Tente determinar o número de voltas da cadeira num intervalo de tempo por exemplo 3, 5 ou 10 s, com o 
cronômetro. Tente obter o número de voltas que deve ter efetuado a roda para ter conseguido o efeito 
observado. 
 
3’. Cadeira giratória, plataforma giratória  – variação da velocidade angular como conseqüência da alteração 
da disposição das massas. 
i) Segure um halter em cada mão. 
ii)  Peça ao seu colega que faça girar a cadeira. 
iii)  Determine a velocidade de rotação.  
iv) Estenda os braços e verifique como se altera a velocidade angular. 
Tente determinar o número de voltas da cadeira num intervalo de tempo por exemplo 3, 5 ou 10 s, com o 
cronômetro. Faça um modelo considerando o corpo da pessoa como um clindro (r = 15 cm). Quando os braços 
são estendidos, os halteres ficam a uma distância r2 = (longitude do braço). Encontre a relação entre as 
velocidades inicial e final. 
Cuidados:  
Não rode as pessoas muito rapidamente; dê preferência para rodar o/a estudante com os braços fechados, assim 
dá para diminuir a velocidade angular de rotação. Rode um pouco para um lado, um pouco para o outro – fica-
se menos zonzo. 
 



4. Precessão da roda.  
i) Meça a massa da roda. Coloque a roda para girar.  
ii)  Verifique que o sentido da precessão da roda depende do sentido da velocidade angular. Explique como isso 
acontece. 
iii)  Determine experimentalmente a velocidade de precessão e calcule a velocidade angular de spin da roda. 
 
5. Móbile. Verificação de equilíbrio em um móbile. 
Notar que o equilíbrio exige que a expressão 0=∑
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onde ni é o número de barras do móbile e di a distância do centro de massa ao ponto de apoio.  
Como se chega a essa fórmula geral? 
(Qual a vantagem em usarmos o ponto de suspensão como origem do sistema de referência?) 
 
6. Roda de Inércia 
Verifique que ao soltar a massa m a partir do repouso, sua energia potencial gravitacional se transforma em 
energia cinética de rotação do disco, mais energia cinética da própria massa em queda, se o atrito for 
desprezível. Caso contrário, teremos a dissipação de parte da energia. 
i) Meça a massa m e o diâmetro do eixo da roda de inércia.  
ii)  com o auxílio de um cronômetro, o tempo de queda da massa m.  
iii)  Sabendo a altura h de queda, e considerando que m partiu do repouso, obtenha a velocidade v de m no 
instante do impacto com o chão.  
iv) Sabendo que a igualdade rv ⋅= ω  se satisfaz por não haver escorregamento do fio no eixo, calcule ω e por 
conservação da energia, calcule a inércia rotacional do disco, I. 
 
7. Hidrostática – explicação de porquê o bonequinho afunda quando pressionada a garrafa 
i) Faça um diagrama de corpo livre para o bonequinho; 
ii)  Procure entender como variam as pressões na água e no ar quando aperta-se a garrafa. 
Explique o funcionamento do brinquedo 
 
8 e 9.  Vasos comunicantes e Tubos em U. Determinação da posição de equilíbrio 
de dois líquidos não miscíveis em um tubo em U e da densidade de um líquido 
pela altura da coluna, água e óleo.  
A “fórmula” que aparece nos livro é d1h1 = d2h2, com a figura ao lado. Essa 
fórmula basta para explicar todas as observações? Como? Como você deduziria 
essa fórmula? 
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