
Roteiro para o Relatório sobre o experimento virtual de Colisões 

Cada grupo, formado por dois alunos, deve apresentar um relatório das duas experiências indicadas pelo 
monitor web. O roteiro de análise segue abaixo. No seu relatório, dê as respostas às questões dos itens 8 
e 9 e forneça os gráficos necessários para entender sua análise 

Análise 

Os filmes mostram experiências feitas em laboratório com o trilho de ar, para estudo do movimento de 
dois carrinhos em uma colisão. 

1. Assista ao filme atentamente observando os sentidos dos movimentos de cada carrinho antes e depois 
da colisão e o tipo de colisão que ocorre. 

2. Veja as fotos selecionadas do carrinho durante seu movimento e anote os valores das posições de cada 
carrinho na trena e o respectivo tempo da cena indicado à direita da foto. Anote também os valores das 
massas dos carrinhos mostradas nas fotos da página anterior de acordo com a situação estudada. Obs: 
Como identificar cada carrinho nas fotos? Verifique nas fotos da situação qual o carrinho que possui um 
furo como marcação, ou qualquer outro detalhe e compare com as fotos onde estão registradas as 
massas. 

3. Monte uma tabela de posição (cm) x tempo (s) para cada carrinho em ordem cronológica, juntamente 
com as incertezas na posição. Considere que a incerteza nos tempos seja desprezível. 

4. Através da tabela do item 3, calcule as velocidades médias e suas incertezas para cada intervalo de 

tempo, 
11

11

−+

−+

−
−

=
ii

ii
i tt

ss
v . 

Caso surjam duvidas na determinação das incertezas, procure o monitor web.  

5. Para cada velocidade média calculada no item 4, registre o ponto no instante 
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Trace, usando a planilha de cálculo, o gráfico da velocidade média em cada intervalo de tempo em função 
do tempo.  

6. Calcule as quantidades de movimento lineares e suas incertezas para cada carrinho, ip1
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Em seguida, trace P, p1 e p2 em função do tempo para cada intervalo considerado, em um mesmo gráfico. 

7. Encontre os valores da velocidade do centro de massa em relação ao Laboratório, da 
velocidade do carro 1 em relação ao centro de massa e da velocidade do carro 2 em relação ao 
centro de massa em cada intervalo de tempo e trace o gráfico V1(cm) x tm e V2(cm) x tm, assim como Vcm x 
tm. Apresente seus dados com as respectivas barras de erro. 

8. Interprete os gráficos de quantidade de movimento linear em função do tempo. Que conclusões você 
extrai dos mesmos quando relaciona as quantidades de movimento ao longo do tempo de observação da 
experiência?  

9. Quais as conclusões que você pode extrair em relação às variações das velocidades de cada carrinho 
em relação ao centro de massa do sistema ao longo de cada experiência? 


