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APRESENTAÇÃO 

Muitos estudantes se queixam que a disciplina de Física é difícil e entediante. Em 

parte, isso se deve ao fato de que o Ensino de Física tem se caracterizado por um ensino 

tradicional em que os conceitos, teorias e fórmulas são apresentados sem uma relação com 

as situações do cotidiano. Porém, o próprio desenvolvimento científico está baseado no 

questionamento, na formulação de hipóteses e na experimentação. Em diversas situações de 

ensino, os professores deixam de apresentar aos estudantes a Física com esta roupagem de 

ciência, e passam a dissertar sobre um compilado de conceitos e fórmulas que, por vezes, não 

fazem sentido ou tem qualquer aplicação prática.  

A experimentação pode constituir um caminho que contribua para a prática docente 

e para o aprendizado por parte dos estudantes. Levando-se em consideração as carências e 

necessidades das instituições de ensino públicas de nível médio e superior, no que tange as 

atividades experimentais de Física, propomos neste livro aproveitar o lixo eletrônico para a 

construção de equipamentos experimentais. Esses equipamentos foram desenvolvidos com o 

intuito de ampliar o leque de possibilidades para o professor, como também de possibilitar 

ao estudante o contato direto com instrumentos da realidade, de modo experimental e 

quantitativo.  

Este livro é composto por parte dos resultados de uma dissertação de mestrado e de 

um projeto realizado dentro do programa Pró-Ativa, ambos realizados junto ao Departamento 

de Física da Universidade Federal de Ouro Preto (DEFIS/UFOP), respectivamente no âmbito 

do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) e do curso de 

Licenciatura em Física. Assim, este livro destina-se principalmente a professores de Física 

da Educação Básica que buscam experimentos quantitativos para suprir a falta de laboratórios 

nas escolas e de novas perspectivas educacionais para o Ensino de Física. Nesse sentido, a 

perspectiva do reaproveitamento do lixo eletrônico aliada à criação de novas estratégias 

didáticas e abordagens constituem argumentos centrais nas discussões sobre experimentação 

voltada ao Ensino de Física. Espera-se, portanto, que este livro também seja referência para 

as disciplinas dos cursos de Licenciatura em Física. 

Utilizando quatro montagens experimentais serão demonstrados conceitos relativos à 

Mecânica Clássica, particularmente sobre as leis do equilíbrio, a cinemática dos corpos, os 

movimentos de rotação e translação bem como a respeito das quedas acopladas e o momento 



de inércia. Além disso, serão apresentadas discussões e propostas de atividades 

experimentais. 

 Dessa forma, esperamos contribuir com a formação de professores e com a melhoria 

do Ensino de Física evidenciando a característica empírica que é inerente a esta ciência. 

Desejamos motivar professores e inspirar alunos nesta jornada pelo conhecimento e 

desenvolvimento científico!  
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CAPÍTULO 1 

INSTRUMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA E A UTILIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 A instrumentação para o Ensino de Física tem o objetivo de criar instrumentos 

(materiais e métodos) que possam contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Com 

o uso de metodologias diversificadas, o professor pode despertar o interesse dos estudantes 

e motivá-los sendo possível contribuir para o Ensino de Ciências. Além disso, os materiais 

utilizados podem ampliar a visão dos alunos quanto à aplicação dos conceitos estudados 

contribuindo para que os discentes consigam correlacionar os conteúdos com suas 

percepções cotidianas, com questões sociais, tecnológicas e ambientais. 

No Ensino de Física, uma abordagem metodológica considerada essencial, por alunos 

e professores, é a realização de atividades experimentais. Para Alís et al. (2006), as atividades 

experimentais para o ensino de ciência são aspectos chave no processo de ensino-

aprendizagem pois os participantes podem despertar a curiosidade, suscitar discussões, 

demandar reflexões, propor a elaboração de hipóteses, ensinar a analisar os resultados, 

expressá-los corretamente e favorecer uma melhor percepção da relação entre ciência e 

tecnologia. 

Sabemos que boa parte dos estudantes termina a educação básica sem a oportunidade 

de realizar atividades experimentais nas aulas de Física. Segundo Borges (2002), entre as 

justificativas para a falta das atividades experimentais estão associados os seguintes fatores: 

a ausência de um espaço propício a tais atividades, a inexistência de equipamentos adequados 

e a falta de tempo para o professor preparar as atividades. Dessa forma, quando os estudantes 

têm oportunidade de realizar atividades experimentais, geralmente elas são realizadas como 

“receita de bolo”. Assim, os alunos executam procedimentos pré-estabelecidos pelo professor 

havendo pouca ou nenhuma troca de ideias significativas sobre o assunto estudado, como 

apontado por Carvalho (2010). 

As atividades experimentais podem ser classificadas conforme o nível de participação 

ou liberdade do estudante. Sendo assim, duas dessas classificações representam extremos 

sendo eles o Laboratório Tradicional (LT) e o Laboratório Aberto (LA). No LT o nível de 

liberdade do estudante é menor, pois geralmente existe um roteiro informando os 
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procedimentos que devem ser executados para coletar os dados. No LA, o aluno deve 

exercitar a sua capacidade de descoberta (ROSA, 2008). Nessa segunda abordagem, 

geralmente há um problema inicial a ser resolvido e os materiais são fornecidos pelo 

professor, sendo que cabe ao aluno determinar os procedimentos para a coleta de dados assim 

como as generalizações dos resultados.  

Segundo Carvalho (2010) há uma classificação para os graus de liberdade dos 

estudantes e dos professores em atividades experimentais. Essa classificação é apresentada 

no Quadro 1. 

Quadro  1: Graus de liberdade do professor/aluno em aulas de laboratório 

 GRAU I GRAU II GRAU III GRAU IV GRAU V 

Problema P P P P A 

Hipóteses P P P A A 

Plano de trabalho P P A A A 

Obtenção de dados A A A A A 

Conclusões P A A A A 

Fonte: CARVALHO, 2010, p.55. 

No grau de liberdade I, há um roteiro pronto predeterminado pelo professor o qual o 

aluno deve apenas executar os procedimentos para encontrar os resultados. No grau II, os 

alunos têm a oportunidade de tirar conclusões a partir dos resultados obtidos. No grau III, os 

alunos devem elaborar o plano de trabalho que permitirá obter os resultados e chegar a uma 

conclusão. No grau de liberdade IV, o professor entrega aos alunos apenas o problema, assim 

os estudantes ficam responsáveis pelo trabalho intelectual e operacional. Já no grau V, o 

problema deve ser proposto pelos estudantes bem como os resultados, metodologias, 

discussões e conclusões. Dessa forma, analisando esses graus de liberdade, pode-se 

classificar o grau I como Laboratório Tradicional e o grau V como Laboratório Aberto. O 

grau II estaria mais próximo da abordagem tradicional enquanto os graus III e IV estariam 

mais próximos da abordagem LA. 

Conforme apontado por Amaral (1997), para escolher a abordagem a ser utilizada os 

professores devem ter bem claro quais os objetivos pretendem alcançar com a atividade 
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experimental. Assim, as atividades práticas podem ser realizadas com diferentes finalidades 

e de diferentes formas. 

Podemos encontrar na literatura diferentes objetivos para a execução de atividades 

experimentais (AMARAL, 1997; BORGES, 2002; HIGA e OLIVEIRA, 2012). Entre os 

objetivos encontrados, citamos alguns que consideramos os principais: 

 Despertar o interesse 

 Comprovar leis e teorias 

 Facilitar a compreensão de conceitos 

 Contextualizar os fenômenos estudados 

 Confrontar o conhecimento prévio 

 Investigar situações problemas 

Conforme exposto anteriormente, dependendo do objetivo que se pretende alcançar, 

a atividade pode ser realizada de diferentes formas. Por exemplo, se o objetivo for despertar 

o interesse do estudante e/ou motivá-lo, podem ser utilizados experimentos demonstrativos, 

que chamem a atenção ao contrariarem as concepções prévias dos alunos ou que fomentem 

discussões sobre fenômenos interessantes de modo contextualizado. Se o objetivo for 

comprovar leis e teorias, experimentos quantitativos podem ser mais adequados. Esses dois 

objetivos podem ser alcançados utilizando a abordagem de LT. No entanto, se o objetivo do 

professor é o engajamento dos estudantes na investigação de um problema, a melhor 

abordagem poderia ser o LA. Ainda com relação ao grau de liberdade do aluno nas atividades 

de laboratório, podemos considerar que a partir do grau III as atividades apresentam um 

caráter mais investigativo, em que o estudante deve participar mais ativamente.  

Apresentamos a seguir uma breve caracterização de atividades programadas, 

presentes em um LT, e atividades investigativas características de um LA. 

1.1 Atividades Programadas 

Nas atividades programadas, um dos principais objetivos é verificar leis e teorias. 

Nesse tipo de abordagem o estudante tem à disposição um roteiro informando os 

procedimentos que ele deve executar para coletar os dados. Após coletar os dados, o 

estudante organiza os resultados na forma de gráficos e/ou tabelas, responde a questões 
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referentes aos dados obtidos e escreve um relatório onde expõe suas conclusões a respeito da 

prática experimental. 

As principais críticas existentes a esse tipo de abordagem, segundo Borges (2002), é 

o fato de que na maioria das vezes o problema e os procedimentos de resolução já estão dados 

pelo professor, cabendo aos estudantes apenas executá-los. Além disso, segundo o autor, os 

estudantes gastam a maior parte do tempo coletando dados e realizando cálculos para 

chegarem às respostas esperadas, restando pouco tempo para a interpretação dos resultados 

obtidos e para uma significação da prática. 

1.2 Atividades Investigativas 

No ensino por investigação são propostas atividades com caráter investigativo que 

buscam incentivar a participação ativa dos estudantes com o objetivo de que estes adquiram 

algumas habilidades, como por exemplo, capacidade de argumentar e tomar decisões. Nesse 

tipo de ensino é proposto um problema para os alunos resolverem, sendo esse problema “uma 

situação para a qual não existe solução imediata obtida pela aplicação de uma fórmula ou 

algoritmo” (BORGES, 2002, p.303). Dessa forma, os alunos são levados a refletir sobre o 

problema exposto, sendo instigados a elaborar hipóteses e escolher os procedimentos para 

resolvê-lo. Assim, essa forma de ensino estimula a liberdade de participação dos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem.   

Para Azevedo (2004), as atividades investigativas são um método importante no 

Ensino de Física, pois leva o aluno a pensar e aplicar seus conhecimentos teóricos e 

matemáticos em situações novas. Para essa autora, o professor deve utilizar diferentes 

atividades investigativas, não necessariamente experimentais, sendo que para a atividade ser 

considerada investigativa a atuação do aluno não deve ser meramente manipulativa ou de 

observação, ele deve refletir, discutir e explicar, aproximando-se assim do trabalho científico.  

O Quadro 2 foi baseado no trabalho de Oliveira (2010) e apresenta algumas vantagens 

e desvantagens de atividades experimentais de demonstração, verificação e investigação. 
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Quadro  2: Principais características das atividades experimentais de demonstração, de verificação 

e de investigação. 

TIPO DE 

ATIVIDADE 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Demonstração 

▪ Requer pouco tempo. 

▪ Útil quando não há espaço 

apropriado ou materiais. 

▪ Não é possível garantir que todos 

os estudantes estarão envolvidos. 

▪ Apenas observar o experimento 

pode ser um fator desmotivador. 

Verificação 

▪ Os alunos têm uma facilidade 

maior para elaborar explicações 

para os fenômenos. 

▪ Por meio das explicações é 

possível verificar se os conceitos 

abordados foram bem 

compreendidos. 

▪ Pouca contribuição para a 

aprendizagem de conceitos. 

▪ Não estimula a curiosidade dos 

estudantes considerando que os 

resultados são previsíveis. 

Investigação 

▪ Os alunos têm uma postura mais 

ativa. 

▪ Podem ser trabalhados temas 

socialmente relevantes. 

▪ O erro é mais aceito ao se 

considerar que ele contribui para o 

aprendizado. 

▪ Requer um tempo maior. 

▪ Os alunos devem possuir um 

pouco de experiência na prática de 

atividades experimentais. 

Fonte: OLIVEIRA, 2010, p.151(Adaptado). 
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CAPÍTULO 2  

O LIXO ELETRÔNICO E SUAS POTENCIALIDADES PARA O ENSINO DE 

FÍSICA 

Podemos chamar de lixo eletrônico, ou e-lixo, os resíduos materiais provenientes do 

descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Segundo o E-Waste World Map1 (Mapa Global 

do e-lixo) essa é a forma de lixo que mais cresce no mundo atualmente, sendo que em 2016 

foram gerados aproximadamente 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo. 

Com o avanço da tecnologia cada vez mais rápido os aparelhos se tornam obsoletos 

e são descartados, contribuindo assim para o crescente aumento de e-lixo. Esse crescente 

descarte se deve em grande parte devido à obsolescência programada. Nessa técnica, o fim 

da vida útil dos equipamentos é estabelecido desde a fabricação das peças. Além disso, o 

valor para substituição dos componentes ou reparo se torna muito alto sendo mais vantajoso 

adquirir um novo produto. 

O Quadro 3, baseado no trabalho de Soares (2017), apresenta uma breve descrição de 

três formas de obsolescência. 

Quadro  3: Breve descrição de três tipos de obsolescência: funcional, de qualidade e perceptiva. 

FUNCIONAL QUALIDADE PERCEPTIVA 

Inserção de uma nova 

tecnologia no mercado que 

apresenta funcionalidades 

diferentes. 

Fim da vida útil dos 

componentes devido ao 

desgaste programado das 

peças. 

Substituição de um aparelho em 

perfeito estado de 

funcionamento por um mais 

moderno ou mais bonito. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O correto seria que o consumidor entregasse os produtos obsoletos nos pontos 

adequados de coleta, pois componentes eletrônicos podem conter materiais e substâncias 

nocivas ao meio ambiente, como exemplo, podemos citar os metais pesados como o 

mercúrio, o cádmio, o arsênio e o chumbo. Ou seja, o descarte incorreto destes equipamentos 

                                                 
1 Disponível em:< https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-

waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf> Acesso em 27 de novembro de 2018. 

 

https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
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no meio ambiente causa danos ambientais e à saúde humana, pois as substâncias presentes 

nesses equipamentos podem penetrar no solo e em lençóis freáticos podendo contaminar 

animais e plantas, como afirma Tanaue et al. (2015).  

O Quadro 4, baseado em alguns trabalhos (NATUME e SANT’ANNA, 2011; 

TANAUE et al., 2015; MACIEL, 2014), apresenta os efeitos que quatro substâncias podem 

causar ao ser humano, e alguns dos aparelhos eletroeletrônicos que podem conter tais 

elementos. 

Quadro  4: Substâncias presentes em alguns equipamentos eletrônicos. 

Elemento 
Em quais equipamentos pode ser 

encontrado 
Danos que pode causar 

Arsênio (As) Celulares 

Anormalidades cromossômicas e 

câncer na pele, pulmões, rins, 

bexiga, próstata e fígado. 

Cádmio (Cd) 
Monitores de tubo e baterias de 

notebooks 

Problemas nos ossos, rins e 

pulmões. 

Chumbo (Pb) 
Computadores, televisores e 

celulares 

Anemia, danos ao sistema 

nervoso, aos rins e aumento da 

pressão sanguínea. 

Mercúrio (Hg) 
Lâmpadas fluorescentes, monitores 

e televisores de tela plana. 

Danos no cérebro, no fígado e na 

formação fetal. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

De acordo com o documento “O Impacto Global do Lixo Eletrônico: Lidando com o 

Desafio”2, grande parte do lixo eletrônico produzido no mundo é exportado ilegalmente para 

países em desenvolvimento. Esse lixo é manuseado por pessoas que procuram retirar metais 

preciosos e partes que podem ser recicladas. No entanto, o manuseio inadequado potencializa 

a contaminação destas pessoas e do próprio ambiente. 

Uma alternativa para os problemas do descarte de lixo eletrônico é a reciclagem. 

Atualmente existem empresas e ONGs que reciclam ou propiciam o descarte correto de 

                                                 
2 Disponível em: < http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

sector/documents/publication/wcms_196105.pdf > Acesso em 20 de maio de 2018. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_196105.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_196105.pdf
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equipamentos tecnológicos. Como exemplo, podemos citar o Centro de Descarte e Reuso de 

Resíduos de Informática (CEDIR)3, criado na USP em 2009. Esse centro recebe 

equipamentos de informática e eletroeletrônicos e faz uma avaliação desses equipamentos. 

Os que podem ser recuperados são encaminhados para ONGs e projetos sociais. Quando a 

recuperação não é possível é realizado o descarte adequado. 

Em 2010 foi aprovada a Lei Federal N° 12.305, instituindo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) 4, que inclui os resíduos eletrônicos. Essa lei estabelece, no artigo 

33, que os fabricantes, importadores distribuidores e comerciantes de produtos 

eletroeletrônicos devem “estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor” (BRASIL, 2010). Ainda segundo a Lei 

12.305, a logística reversa pode ser entendida como um conjunto de ações, meios e 

procedimentos que possibilitem a devolução dos resíduos aos fabricantes, para 

reaproveitamento ou descarte ecologicamente correto. 

2.1 Contextualização na questão do ensino 

A problemática relacionada ao lixo eletrônico faz com que esse tema possa ser 

abordado no ensino de forma interdisciplinar e com enfoque que evidencie as relações entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Assim, pode-se proporcionar uma 

reflexão da questão social, tecnológica e ambiental relacionada ao lixo eletrônico, fazendo 

com que os estudantes reflitam a respeito, por exemplo, das consequências ambientais 

provenientes do descarte incorreto do lixo eletrônico e da questão do consumismo induzido 

por propagandas, que resultam na troca de equipamentos em bom estado de funcionamento 

por outros mais modernos. Dessa forma, podem ser trabalhadas, dentre outras, questões 

como: 

 Problemas decorrentes do grande volume de e-lixo gerado anualmente no mundo. 

 Substâncias químicas presentes nos componentes eletrônicos e o tempo de 

decomposição de alguns materiais. 

                                                 
3 Informações sobre o CEDIR podem ser encontradas nos endereços eletrônicos:   

<https://www.ecycle.com.br/435-cedir> e <https://jornal.usp.br/tag/cedir/> Acesso em 27 de novembro de 

2018 
4  Disponível em:< http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636 > Acesso em 22 de maio 

de 2018. 

https://www.ecycle.com.br/435-cedir
https://jornal.usp.br/tag/cedir/
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636
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 Consequências ambientais provenientes do descarte incorreto do e-lixo. 

 Influências da mídia no crescente consumo e obsolescência de produtos tecnológicos. 

 Questões sociais envolvidas na destinação do e-lixo para países subdesenvolvidos. 

Um ponto de particular interesse se refere ao reaproveitamento de componentes 

encontrados no e-lixo para a construção de instrumentação destinada a realização de 

experimentação voltado ao Ensino de Física. Em uma rápida avaliação de equipamentos 

eletroeletrônicos destinados ao descarte, é possível verificar a disponibilidade de motores, 

engrenagens, eixos, molas, etc. Ou seja, uma grande diversidade de componentes que, 

associados com a criatividade, podem ser uteis na fabricação de instrumentos laboratoriais.  

A partir do capítulo 4, são apresentadas propostas de instrumentações e sugestões de 

experimentos, identificando os materiais necessários e o passo a passo da montagem. 
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CAPÍTULO 3  

DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Fomentando alternativas ao desenvolvimento de novas abordagens de ensino e 

visando ampliar o leque de possibilidades acessíveis ao professor de Física, este livro se 

destina a apresentar a proposta de utilização de componentes retirados de e-lixo na confecção 

de instrumentação. Além da origem destes componentes, a proposta ainda se concentra na 

criação de experimentos quantitativos que abordam conceitos físicos, em particular, da 

cinemática.  

Os experimentos apresentados neste livro podem ser utilizados de diferentes formas 

(Laboratório Tradicional ou Aberto) e com diferentes finalidades (motivacionais, ilustrativas, 

demonstrativas, quantitativas, etc). Porém, partindo-se da premissa de que apenas uma 

análise qualitativa pode ser insuficiente (dependendo do objetivo), os instrumentos foram 

idealizados para serem utilizados de forma quantitativa. Além da instrumentação, 

apresentamos algumas sugestões de atividades experimentais nas quais fazemos 

apontamentos sobre a abordagem escolhida, em algumas opta-se por atividades programadas 

enquanto outras foram criadas visando propiciar maior grau de liberdade e interação dos 

alunos (atividades investigativas). 

Considerando que atualmente computadores e smartphones estão acessíveis a grande 

parte da população, pode-se utilizar aplicativos presentes nesses equipamentos para aquisição 

de dados e medições no laboratório. Segundo Vieira (2013) os smartphones e tablets “já 

trazem de fábrica uma variedade de sensores, capazes de medir diretamente grandezas físicas 

importantes” (VIEIRA, p.10, 2013), dentre os quais, podemos citar o acelerômetro, 

giroscópio, microfone e a câmera fotográfica e de vídeo. Ao realizar filmagens dos 

experimentos pode-se utilizar softwares de videoanálises como o Tracker5 (BEZERRA JR et 

al., 2012), por exemplo. O Tracker permite a análise de vídeos, com cenas estáticas ou 

dinâmicas, e a mensuração de grandezas físicas, como distância, tempo, velocidade e 

                                                 
5 Informações sobre como instalar e utilizar o software Tracker podem ser encontradas nos endereços: 

<http://www.if.ufrgs.br/cref/uab/lab/tracker.html> e <http://paginapessoal.utfpr.edu.br/lenz/tracker> Acesso 

em 13 de novembro de 2018. 

 
 

http://www.if.ufrgs.br/cref/uab/lab/tracker.html
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/lenz/tracker
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aceleração. Com base nestas medições, o software organiza tabelas que podem ser utilizadas 

para a construção de gráficos. Além da análise dos vídeos, o Tracker possui recursos de 

modelagem computacional o que permite a combinação de simulações computacionais aos 

experimentos realizados e tratados no software.  

É importante ressaltar que o acesso a instrumentos de medição, utilizando recursos 

computacionais e aplicativos para celular, permite a realização de experimentos quantitativos 

precisos sem ocasionar em custos proibitivos ou inacessíveis ao professor ou aluno. 
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CAPÍTULO 4  

DINAMÔMETRO 

O que é um Dinamômetro? 

O dinamômetro é um instrumento utilizado para aferir e quantificar forças. Em uma 

construção mais simples, o funcionamento de um dinamômetro está relacionado a capacidade 

que um determinado objeto tem de distender/ comprimir, como uma mola, por exemplo. 

Possui uma escala graduada, em geral, em unidade de newtons na qual a força é aferida no 

Sistema Internacional de Unidade de Medidas. 

4.1 Como fazer?  

Materiais Utilizados 

  Mola de um drive de CD, toner ou impressora (deve ter diâmetro suficiente para 

caber dentro do tubo da caneta) (Figura1 A); 

  Dois eixos de um drive de CD ou impressora (um médio e um pequeno com diâmetro 

suficiente para caber dentro do tubo da caneta) (Figura1 B e C); 

 Caneta esferográfica sem refil (Figura1 D); 

 Um pedaço de linha (Figura1 E); 

 Ímã de neodímio encontrado em drives de CD (Figura1 F). 

Figura 1: Materiais utilizados na construção do dinamômetro. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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Montagem 

1) Faça um furo a dois centímetros de distância da tampa traseira do tubo de caneta 

(Figura 2), o furo deve ser suficiente para que o eixo menor o atravesse. O eixo menor 

deve entrar com firmeza, portanto, cuidado para não alargar muito o furo. 

 

Figura 2: Furo feito a dois centímetros de distância da tampa traseira do tubo de caneta. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

2) Una, por intermédio de uma linha, o eixo maior e a mola conforme mostrado na Figura 

3. 

  

Figura 3: Sequência de passos mostrando o acoplamento da mola a um eixo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

3) Insira a montagem dentro do tubo de modo que o eixo menor possa atravessar a argola 

de fixação da mola, como mostrado na Figura 4. 
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Figura 4: Montagem do conjunto mola e eixo dentro do tubo de caneta. 

 

     Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

4) Colocar o ímã de neodímio na extremidade inferior do eixo (Figura 5). Dessa forma 

o ímã servirá como um “gancho” para ser utilizado em objetos ferromagnéticos. Se o 

objeto não for ferromagnético um gancho apropriado deverá ser feito. 

5) Cole, utilizando fita adesiva transparente, uma escala graduada no eixo. Para isso o 

dinamômetro deve ser calibrado. 

Figura 5: Montagem final do dinamômetro 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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4.2 Atividade Experimental Proposta 

CÁLCULO DA CONSTANTE ELÁSTICA DE UMA MOLA 

Quando aplicamos uma força sobre uma mola ela sofre uma deformação, podendo ser 

alongada ou comprimida dependendo do sentido da força aplicada. Sabemos que a 

deformação da mola é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional 

à constante elástica da mola, que depende da natureza do material e das dimensões da mola. 

A seguir é apresentada uma proposta de atividade utilizando o dinamômetro 

construído nesse capítulo. A atividade consiste na determinação da constante elástica da mola 

utilizada no dinamômetro. Após determinar a constante elástica da mola o dinamômetro 

poderá ser calibrado. 

 Objetivo e conceitos abordados 

O objetivo da atividade é que os estudantes determinem o valor da constante elástica 

da mola utilizada no dinamômetro e possam calibrá-lo. 

 Conceitos abordados: Força elástica, constante elástica, Lei de Hooke. 

 Descrição da atividade e recomendações 

Os estudantes deverão trabalhar em grupos de forma a propiciar a interação e 

promover a troca de ideias entre eles. A atividade proposta apresenta um roteiro identificando 

um passo a passo que os estudantes deverão seguir. Dessa forma essa atividade é considerada 

programada (Laboratório Tradicional). 
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LEI DE HOOKE 

Introdução 

 O dinamômetro é um dispositivo utilizado para medir a intensidade de uma força.  Ele 

possui uma mola helicoidal e a medida da intensidade da força é realizada observando a 

deformação elástica que a força aplicada causa nessa mola. 

 Robert Hooke (1635-1703) demonstrou que para muitos materiais elásticos a 

deformação é diretamente proporcional à força aplicada. A expressão matemática da lei de 

Hooke é: 

F=k.x 

Em que: 

F= módulo da força aplicada sobre o corpo elástico (força elástica ou força deformadora) 

k= constante de proporcionalidade (constante elástica da mola) 

x= deformação sofrida pela mola 

 A Figura 1 representa a deformação sofrida por uma mola quando uma massa m é 

pendurada em sua extremidade livre. 

 
Figura 1: Mola distendida por uma massa m. 

 

Objetivo 

 O objetivo desse experimento é calcular o valor da constante elástica da mola do 

dinamômetro e calibrá-lo. 

Materiais  

 Dinamômetro 
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 Três objetos ferromagnéticos 

 Balança digital 

 Régua 

Roteiro experimental 

I. Utilizando a balança afira o valor das massas dos três objetos e anote os valores na Tabela 

1. 

Tabela 1: Dados coletados no experimento 

Objeto Massa (kg) Peso (N) Deformação (cm) 

1    

2    

3    

 

II. Calcule o valor do peso de cada objeto e anote na Tabela 1. Utilize g=9,8 m/s2. 

III. Segurando o dinamômetro na vertical, coloque o primeiro objeto no ímã de neodímio do 

dinamômetro e utilize a régua para verificar o valor da deformação. Anote o valor encontrado 

na Tabela 1.  

IV. Repita o procedimento anterior para os outros dois objetos. 

Questões 

1. Construam um gráfico Peso x deformação.  

2. Determinem o valor da constante elástica da mola calculando o coeficiente angular do 

gráfico. 

3. Expliquem como podemos calibrar o dinamômetro com os dados obtidos e construam uma 

escala. 
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CAPÍTULO 5 

SISTEMA DE POLIAS 

O que é um sistema de polias? 

Sistemas de polias constituem construções baseadas na combinação de cabos e polias 

(ou roldanas) onde deseja-se obter alguma vantagem mecânica. Em alguns casos, utilizam-

se polias fixas com a função de alterar a direção ou sentido de aplicação de uma força. 

Sistemas que utilizam polias móveis permitem a redução da intensidade da força aplicada 

com o objetivo de promover um dado deslocamento. Estas combinações de polias e cabos 

são presentes no cotidiano, utilizadas em elevadores residenciais e de carga, sistemas de 

abertura de portões, motores elétricos e mecânicos, etc. 

5.1 Como fazer?  

Materiais Utilizados 

 Eixo principal de uma impressora (Figura 6 A); 

 Dois eixos de um drive de CD (Figura 6 B); 

 Duas engrenagens encontradas em  drive de CD (Figura 6 C); 

 Palitos de picolé (Figura 6 D) (Serão necessários mais ou menos 8 palitos); 

 Base de madeira (Figura 6 E); 

 Cola quente e linha. 

Figura 6: Materiais utilizados na montagem de um sistema de polias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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Montagem 

Polia Fixa 

1) Cuidadosamente corte, utilizando um estilete, os dentes das engrenagens conforme 

indicado na Figura 7. Esta será a polia fixa deste sistema. 

Figura 7: Preparação das polias. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

2) Corte quatro palitos de picolé a 2,5cm da extremidade e faça furos de modo que o eixo 

passe justo pelos furos. Estes furos foram feitos a 1 cm da extremidade, conforme ilustra a 

Figura 8. 

Figura 8: Furos feitos nos palitos de picolés. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

3) Corte um novo palito a 2,5 cm da extremidade e utilize a haste maior. Com o auxílio de 

cola quente, cole duas peças furadas, obtidas no passo 2, em uma das laterais do palito. Em 

seguida, repita o mesmo procedimento colando as peças na outra lateral do palito. Deve-se 

atentar para o fato que os furos das peças coladas devem estar alinhados, conforme mostra a 

Figura 9.  
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Figura 9: Colagem das peças furadas nas laterais do palito. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

4) Na lateral, cole um palito inteiro para fazer o acabamento. Repita o procedimento no lado 

oposto (Figura 10). 

Figura 10: Dois palitos inteiros são colados nas laterais da peça montada no passo 3 (Figura 9). 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

5) Fixe a polia (passo 1) na estrutura utilizando o eixo do drive de CD (Figura 11). 

Figura 11: Fixação da polia na estrutura montada. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

Polia Móvel 

6) Repita o procedimento 1 para a obtenção de nova polia. Esta será a polia móvel do sistema. 

7) Repita os procedimentos do passo 2 e construa 3 peças como as ilustradas na Figura 8. 

8) Cole as peças conforme mostra a Figura 12. 
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Figura 12: As três peças que foram cortadas e furadas foram coladas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

9) A peça obtida no passo 8 servirá como suporte para a montagem da roldana móvel. Para 

tal, utilizando o eixo (Figura 6 B) fixe a polia (passo 6) conforme ilustra a Figura 13. 

Figura 13: Fixação da polia na peça obtida no passo 8.  

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

10) Na peça obtida no passo 9 há um furo, neste será montado um gancho para receber as 

massas que serão elevadas pelo sistema de polias. Este gancho pode ser construído com um 

pedaço de arame ou mesmo um clipe de papel. No caso ilustrado na Figura 14, o gancho foi 

feito com arame cuidadosamente dobrado com o auxílio de um alicate. 

Figura 14: Um gancho feito com arame metálico foi colocado na peça montada no passo 8. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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Estrutura de sustentação 

11) Como base, será utilizada uma peça quadrada de madeira 25x25 cm. Próximo a uma das 

laterais, um furo na base será útil para receber o eixo (Figura 6 A) de maneira justa (pode-se 

utilizar a cola quente para fixar este eixo junto ao furo), vide Figura 15. 

Figura 15: Montagem da base utilizando uma peça de madeira e o eixo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

Montagem final 

12) A polia fixa e seu suporte, obtidos no passo 5, serão agora acoplados na estrutura de 

sustentação (passo 11). Com o auxílio de cola quente, deve-se montar a polia a estrutura 

conforme mostra a Figura 16.  

Figura 16: Montagem do suporte que contém a polia na base de sustentação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

13) A Figura 17 mostra como a polia móvel deve ser colocada no equipamento. 

Figura 17: Montagem final do equipamento 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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5.2 Atividade experimental proposta 

SISTEMA DE POLIAS 

As polias são utilizadas em várias situações, tais como em poços de água, velas 

náuticas, oficinas mecânicas, elevadores utilizados na construção civil, entre outros. Os 

sistemas de polias consistem na utilização de uma polia fixa juntamente com uma ou mais 

polias móveis e são utilizados para levantar ou transladar objetos pesados. Quanto maior o 

número de polias móveis maior será a vantagem mecânica obtida.  

A atividade proposta a seguir utiliza um sistema de polias simples, que contém uma 

polia fixa e uma polia móvel. 

 Objetivo e conceitos abordados 

O objetivo da atividade é que os estudantes observem a relação da vantagem mecânica 

de polias fixas e móveis. 

 Conceitos abordados: Vantagem mecânica, força, equilíbrio. 

 Descrição da atividade e recomendações 

Os estudantes deverão trabalhar em grupos de forma a propiciar a interação e 

promover a troca de ideias entre eles. A atividade proposta é uma atividade de verificação e 

apresenta um roteiro identificando um passo a passo que os estudantes deverão seguir. Dessa 

forma essa atividade é considerada programada (Laboratório Tradicional). 
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VANTAGEM MECÂNICA 

Chamamos de máquinas simples as estruturas que o homem utiliza para facilitar 

tarefas. Entre as máquinas simples temos as polias, também conhecidas como roldanas. Uma 

polia é uma peça circular que gira em torno de um eixo central e possui um sulco na sua 

circunferência por onde se passa um fio, cabo ou corda. As polias podem ser fixas ou móveis. 

Quando o eixo da polia está preso dizemos que a polia é fixa (Figura 1A). Nesse caso 

a polia pode alterar o sentido e direção da força aplicada, sem alterar a intensidade. Já a polia 

móvel (Figura 1B) tem seu eixo livre e é apoiada em um fio preso em um ponto fixo. A polia 

móvel pode reduzir pela metade o valor da força necessária para erguer um objeto. Porém o 

deslocamento da mão será o dobro do deslocamento do objeto, ou seja, para cada metro que 

a corda é puxada, o objeto sobe 0,5 m. 

 

 

Figura 1: Representação de uma polia Fixa (A) e de uma polia móvel (B). 

Chamamos de vantagem mecânica (VM) a razão entre a intensidade da força 

transmitida pela máquina à carga e a intensidade da força aplicada pela pessoa. No caso da 

polia fixa a VM=1, enquanto na polia móvel a VM=2. 

Quando associamos polias móveis com uma polia fixa temos um sistema de polias ou 

talha exponencial. A força necessária para levantar um objeto diminui à medida que 

aumentamos o número de polias móveis no sistema. Porém a velocidade de elevação diminui. 

Para calcular a vantagem mecânica de um sistema de polias podemos utilizar a equação: 

VM= 2n 

Em que n= número de polias móveis. 
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Objetivo 

 O objetivo desse experimento é verificar a vantagem mecânica de uma polia fixa e de 

uma polia móvel. 

Materiais  

 Sistema de polias (com uma polia fixa e uma polia móvel) 

 Duas massas aferidas 

 Dinamômetro 

Roteiro experimental 

I. Utilizando apenas a roldana fixa, coloque uma massa em uma das extremidades do fio e o 

dinamômetro no gancho da outra extremidade. Verifique no dinamômetro o valor da força 

de equilíbrio. Anote na Tabela 1 os valores encontrados. 

Tabela 1: Dados coletados no experimento 

Objeto Massa  Força (Polia Fixa) Força (Polia Móvel) 

1    

2    

 

II. Repita o procedimento anterior utilizando uma massa maior. 

II. Modifique o sistema de polias e utilize uma roldana fixa e uma móvel. Realize os 

procedimentos descritos em I e II. 

 

Questões 

1. Compare os valores encontrados utilizando a polia fixa com o peso dos objetos. O que 

podemos concluir? 

2. Comparando os valores do peso dos objetos com os valores encontrados com a polia 

móvel, o que podemos constatar? 

3. Calcule a vantagem mecânica da polia fixa e da polia móvel.  
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CAPÍTULO 6 

MOMENTO DE INÉRCIA E AS QUEDAS ACOPLADAS 

Qual a diferença entre queda livre e queda acoplada? 

A queda dos corpos é um fenômeno constantemente visto no nosso dia a dia, são 

inúmeras as formas pelas quais os objetos caem, quem nunca deixou um copo cair não é 

mesmo? A queda livre diferencia-se das quedas acopladas pois nas quedas acopladas existe 

uma relação de ação e reação estabelecida entre os objetos envolvidos no ato da queda, mas 

que relação é essa? Como podemos fazer um aparato que quantifique tal relação? 

6.1 Como fazer?  

Materiais Utilizados 

 Motor do HD (Figura 18A); 

 Parafusos (Figura 18B); 

 Disco do HD (Figura 18C); 

 Base de madeira (30x30x2)cm (Figura 18D); 

 Régua de madeira (100x5x2)cm (Figura 18E); 

 Uma rolha ou um pedaço de um cabo de vassoura de 3cm de diâmetro (Figura 18F); 

 Linha ou barbante; 

 Cola quente. 

Figura 18: Materiais utilizados na construção do equipamento para análise de MUV e momento de inércia. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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 Montagem 

Base de madeira 

1) Acople a régua de madeira à base utilizando cola, pregos ou parafusos como mostrado na 

Figura 19. 

Figura 19: A régua de madeira foi acoplada à base de madeira. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

2) Nessa montagem, feita no passo 1, parafuse o motor do HD na extremidade da régua de 

madeira utilizando uma chave apropriada Figura 20). 

Figura 20: Motor de um HD parafusado na régua de madeira. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

3) Acople o disco do HD e parafuse-o (Figura 21). 

Figura 21: Disco de um HD parafusado sobre o motor. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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4)  Cole o eixo, que será feito com a rolha ou com o pedaço de cabo de vassoura cortado, 

como mostrado na Figura 22. 

Figura 22: Eixo feito com cabo de vassoura sendo colado no disco. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

5) Amarre bem firme uma extremidade do barbante/linha ao eixo e em seguida, na outra 

extremidade da linha, amarre o suporte para massas (Figura 23). Vale ressaltar que o 

comprimento da linha deve ser o mesmo que o da régua de madeira de modo que a massa 

possa tocar a superfície da base, portanto deve ter um comprimento um pouco maior que 100 

cm. 

 Figura 23: Barbante amarrado ao eixo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

6) Faça um suporte para massas, no formato de um gancho, utilizando um alicate e arame. 

7) Imprima, corte e cole, utilizando fita adesiva, uma escala graduada.  

Figura 24: Montagem final 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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6.2 Atividade experimental proposta 

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 

Um movimento uniformemente variado é aquele tipo de movimento que possui 

aceleração constante, fazendo com que a velocidade varie uniformemente ao longo do tempo. 

Um exemplo desse tipo de movimento é a queda livre. Como exemplo de queda livre 

podemos citar o salto de bungee jump antes da corda se esticar. 

A proposta a seguir utiliza o equipamento experimental descrito na seção 6.1 (Figura 

24), para abordar movimento uniformemente variado. 

O material proposto é constituído de uma descrição das atividades destinada aos 

professores e de guias didáticos voltados a estudantes do ensino médio. 

 Objetivo e conceitos abordados 

A atividade proposta visa propiciar que os estudantes percebam a diferença no tempo 

de queda entre o objeto em queda livre e o objeto preso no equipamento e tentem explicar o 

motivo. 

Conceitos abordados: Aceleração escalar, aceleração angular, velocidade, momento 

de inércia, peso. 

 Recomendações 

Os estudantes deverão trabalhar em grupos de forma a propiciar a interação e 

promover a troca de ideias entre eles. As atividades serão desenvolvidas com um caráter 

investigativo, priorizando a ação dos estudantes e promovendo a argumentação. É importante 

que o professor oriente os estudantes, e por meio de perguntas os instigue a pensar, dialogar 

com os colegas de grupo e apresentar argumentos para defender seu ponto de vista. 

 Descrição das aulas e guias didáticos 

Primeiramente o professor utiliza duas esferas de massas diferentes para demonstrar 

o conceito de queda livre, mostrando que a massa não influencia no tempo de queda. Depois 

o professor apresenta o experimento (explicando basicamente o que é e como funciona) e 
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propõe o seguinte problema: “O que acontece com o tempo de queda à medida que 

aumentamos a massa? Por que isso ocorre?”. O professor também pode pedir aos estudantes 

que comparem o tempo de queda de uma esfera solta e de uma esfera presa ao equipamento. 

Depois de assegurar que os estudantes entenderam o problema, o professor entrega os guias 

e o equipamento. 

Inicialmente os estudantes deverão levantar as hipóteses e depois devem elaborar o 

plano de trabalho.  

A seguir os estudantes começam a manipular o equipamento, de acordo com o plano 

de trabalho elaborado, anotando os dados obtidos. Após resolverem o problema, eles devem 

anotar as conclusões. 

O professor instiga os estudantes a apresentarem seus resultados, explicando como 

resolveram, se as hipóteses iniciais foram comprovadas e o que concluíram. Nesse momento 

o professor auxilia os estudantes a chegarem aos conceitos científicos. 

A seguir apresentamos um guia didático como sugestão. 
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GUIA DIDÁTICO  

Prezados (as) alunos (as), para resolverem o problema proposto vocês deverão utilizar o 

equipamento que lhes foi entregue. Além do equipamento vocês podem utilizar 

aplicativos de telefones celulares (como cronômetro e câmera) e outros materiais que 

julgarem necessários. As anotações correspondentes a cada passo deste guia devem ser 

realizadas em uma folha a parte. 

   

 1) Elaboração das hipóteses 

I. “O tempo de queda é o mesmo para a esfera colocada no equipamento e a esfera 

solta? Por quê?”  

II. “O que acontece com o tempo de queda à medida que aumentamos a massa 

colocada no equipamento? A velocidade é a mesma em qualquer ponto da queda?” 

 Vocês devem elaborar as hipóteses, que são os argumentos que vocês julgam 

responderem ao problema.  

2)  Elaboração do plano de trabalho 

Agora, vocês devem elaborar o plano de trabalho que são as ações que vocês irão 

executar para verificar as hipóteses e resolver a questão “A velocidade é a mesma em 

qualquer ponto da queda?”. (Sugestão: elaborem o plano de trabalho na forma de tópicos). 

3) Resolução do problema e anotações 

Nesse momento as hipóteses elaboradas devem ser testadas utilizando o equipamento 

que lhes foi entregue assim como os materiais que o grupo achar necessário.  

Anotem os dados que foram obtidos por meio da atividade executada (os dados podem 

ser apresentados por meio de tabelas, gráficos, descrição textual ou desenhos). 

OBS: A tabela a seguir foi elaborada com o Tracker que é um software de análise de 

dados. A tabela apresenta o intervalo de tempo em que a massa passou pelas respectivas 

posições. Caso queiram, vocês podem utilizar esses dados para a resolução do problema. 

Tabela 1: Posição da massa em determinados intervalos de tempo. 

t (s) 0,067 0,1 0,133 0,167 0,2 0,233 0,267 0,3 0,333 0,367 

S (cm) 1,623 2,136 2,82 3,503 4,187 5,212 6,237 7,348 8,373 9,997 
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4) Conclusão 

Agora que o problema já foi resolvido o grupo deve elaborar a conclusão. Para 

elaborá-la vocês devem responder às questões: As hipóteses iniciais foram comprovadas? O 

plano de trabalho elaborado permitiu chegar à resolução do problema?  O que foi possível 

concluir com o experimento? 
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CAPÍTULO 7  

MOVIMENTO CIRCULAR E MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO 

Qual a relação entre movimento circular e movimento de translação? 

O movimento circular está presente em várias situações do cotidiano. As rodas de 

uma bicicleta, a Terra, a roda gigante dos parques de diversão, as hélices de um liquidificador 

são alguns exemplos de corpos que executam esse tipo de movimento. Ao pensarmos em 

uma bicicleta também podemos considerar o movimento de translação, pois à medida que as 

rodas da bicicleta giram (movimento circular), ela se desloca para frente (movimento de 

translação). Qual a relação entre esses dois movimentos? 

7.1 Como fazer?  

Materiais Utilizados 

 Base de Madeira (50x10x2) cm (Figura 25 A); 

 Blocos de madeira (4x10x2) cm e (4x3x2) cm (Figura 25 B); 

 Engrenagens de um toner e de um drive de CD (Figura 25 C); 

 Motor de um drive de CD (Figura 25 D); 

 Arrebites (Figura 25 E); 

 Potenciômetro; 

 Carregador de celular. 

Figura 25: Materiais utilizados 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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Montagem 

1) Utilizando a base de madeira cole em um extremo, utilizando cola quente, o bloco de 

madeira maior e no outro extremo o bloco de madeira menor, ambos alinhados com os 

vértices (ou quinas) da base. Na extremidade onde se encontra o bloco de madeira menor, 

deixe reservado o espaço que sobrar, para que o motor do drive de CD seja colado. 

 

2) Meça o raio das engrenagens de modo que elas possam estar perfeitamente alinhadas e 

acopladas umas nas outras. Em seguida, marque o centro da engrenagem maior no bloco de 

madeira menor, como mostrado na Figura 26. 

Figura 26: Marcação do eixo da engrenagem no bloco menor. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

3) Desmonte os arrebites separando as carcaças do eixos para serem o apoio das engrenagens 

(Figura 27). 

Figura 27: Carcaça do arrebite 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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4) Cole as carcaça do arrebite nas engrenagem de modo que o centro dela seja a referência 

para o eixo do arrebite (Figura 28).   

Figura 28: Carcaça e eixo do arrebite colocados na engrenagem. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

5) Fixe o motor no espaço reservado no passo 1 de modo que ele possa movimentar as 

engrenagens. Coloque a engrenagem menor sobre o motor e repita o passo 4 para essa 

engrenagem. 

6) Utilize o carregador de celular como fonte de alimentação para o motor associado em série 

com o potenciômetro (Figura 29). 

Figura 29: Montagem do motor, da engrenagem menor, fonte de alimentação e potenciômetro. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

7) Alinhe as engrenagens e com um martelo, fixe as engrenagens utilizando os eixos dos 

arrebites de modo que uma movimente a outra. Vale ressaltar que nesta etapa é importante 

que a carcaça do arrebite gire livremente sobre o seu eixo. 
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8) No bloco de madeira maior, na posição central, fixe utilizando um dos arrebites a polia 

encontrada no drive de CD (Figura 30). 

Figura 30: Fixação da polia no bloco maior. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

9) Fixe uma escala graduada sobre a base de madeira (Figura 31). 

Figura 31: Montagem final do equipamento. 

 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

10) Com o elástico, ligue uma das engrenagens à polia no outro extremos de modo que o 

elástico esteja tensionado. Vale ressaltar que o elástico deve ter tamanho suficiente para que 

possa ser alternado de uma engrenagem para a outra 

11) Marque uma referência (ou móvel) sobre o elástico. 
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7.2 Atividades propostas 

MOVIMENTO UNIFORME E MOVIMENTO CIRCULAR 

O movimento circular está presente no nosso cotidiano e faz parte dos conteúdos de 

mecânica estudados no Ensino Médio, em muitas escolas. Podemos perceber esse tipo de 

movimento em diversos equipamentos: os ponteiros dos relógios analógicos, no toca-discos, 

as rodas de carros e bicicletas, em um carrossel, o movimento de polias e engrenagens, 

funcionamento de motores, satélites, etc. 

A seguir são apresentadas propostas para a realização de duas aulas sendo que a 

primeira utiliza o equipamento experimental descrito na seção 7.1 (Figura 31) enquanto, a 

segunda aula propõe uma abordagem contextualizada dos temas explorando a combinação 

de engrenagens e o movimento de uma bicicleta. 

O material proposto é constituído de uma descrição das atividades destinada aos 

professores e de guias didáticos voltados a estudantes do Ensino Médio. 

 

 Objetivo e conceitos abordados 

As atividades visam propiciar que os estudantes relacionem o movimento circular das 

engrenagens com o movimento de translação do cordão acoplado. Ou seja, espera-se que eles 

consigam perceber a existência de uma relação entre o perímetro da engrenagem e a 

velocidade de deslocamento do objeto. 

 Conceitos abordados: Posição, velocidade de translação, velocidade angular e 

acoplamento de engrenagens. 

 Descrição das atividades e recomendações 

Os estudantes deverão trabalhar em grupos de forma a propiciar a interação e 

promover a troca de ideias entre eles. As atividades serão desenvolvidas com um caráter 

investigativo, priorizando a ação dos  estudantes e promovendo a argumentação. É 

importante que o professor oriente os estudantes, e por meio de perguntas os instigue a 

pensar, dialogar com os colegas de grupo e apresentar argumentos para defender seu ponto 

de vista.  
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 1ª Atividade 

 

O professor pede aos estudantes que se dividam em grupos. Em seguida, apresenta a 

proposta do trabalho aos estudantes explicando que lançará uma questão-problema e que os 

estudantes deverão resolver o problema proposto. O professor recomenda ainda que, ao longo 

do processo investigativo, os estudantes façam anotações conforme descrito nos guias que 

lhes serão entregues. 

O professor então apresenta o experimento (explicando basicamente o que é e como 

funciona) e propõe o seguinte problema: “Em qual das engrenagens tenho que colocar o 

cordão para o objeto se deslocar mais rapidamente? E qual a velocidade do objeto em cada 

caso?”. Depois de assegurar que os estudantes entenderam o problema, o professor entrega 

os guias didáticos e o equipamento. 

Inicialmente os estudantes deverão levantar as hipóteses, que são as resoluções 

possíveis para o problema e que podem ser testadas. Depois de elaborar as hipóteses, os 

alunos devem elaborar o plano de trabalho que é a forma como irão tentar resolver o problema 

proposto.  

A seguir os estudantes começam a manipular o equipamento, de acordo com o plano 

de trabalho elaborado, anotando os dados obtidos. Após resolverem o problema, eles devem 

anotar as conclusões. 

A fase final da aula é o momento de argumentação. O professor instiga os estudantes a 

apresentarem seus resultados, explicando como resolveram o problema, se as hipóteses 

iniciais foram comprovadas e o que foi possível concluir. Nesse momento o professor auxilia 

os estudantes a chegarem aos conceitos científicos. O professor pode fazer perguntas como: 

“As hipóteses que vocês elaboraram no início da aula estavam corretas?” “Qual foi a 

relação verificada entre o tamanho das engrenagens e as velocidades encontradas?”. 

Nesta fase final, de acordo com seu planejamento, o professor pode optar pela 

realização da segunda aula ou utilizar a questão proposta nesta próxima aula (combinação de 

engrenagens em uma bicicleta) como argumentação para a contextualização do tema 

trabalhado e o encerramento da aula. 
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 2ª Atividade 

Na segunda atividade, será trabalhado o movimento circular na bicicleta. Primeiro é 

apresentada uma figura mostrando como é feita a transmissão de movimentos na bicicleta. 

Os estudantes deverão responder às questões que estão no guia didático. Depois é 

apresentado resumidamente o sistema de marchas de uma bicicleta, e novamente os alunos 

deverão responder algumas perguntas. 

Depois de respondidas as questões, o professor inicia um momento de debate, em que 

os grupos devem apresentar suas respostas. O professor deve lançar questões que auxiliem 

os estudantes a chegarem às respostas corretas. 

A seguir são apresentados os guias didáticos que podem ser entregues aos grupos. 
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GUIA DIDÁTICO (Atividade 1) 

Prezados(as) alunos(as), para resolverem o problema proposto vocês deverão utilizar o 

equipamento que lhes foi entregue. Além do equipamento vocês podem utilizar aplicativos 

de smartphones como cronômetro, câmera, fazer filmagens e outros materiais que julgarem 

necessários. As anotações correspondentes a cada passo deste guia devem ser realizadas em 

uma folha a parte. 

 

1) Observação do equipamento 

 Observem o equipamento que foi entregue a vocês e expliquem resumidamente como 

é a montagem dele e como vocês acham que é o funcionamento.  

2) Problema 

 No nosso cotidiano temos contato com vários equipamentos que executam 

movimentos circulares e utilizam engrenagens, correntes e correias para a transmissão de 

movimentos. 

 Para o primeiro experimento, o problema proposto é “Qual engrenagem fará o objeto 

colado no barbante se deslocar mais rapidamente? Por quê?”. 

3) Elaboração das hipóteses 

Vocês devem elaborar as hipóteses, que são os argumentos que vocês julgam 

responder ao problema. 

 

4) Elaboração do plano de trabalho 

Agora, vocês devem elaborar o plano de trabalho que são as ações que vocês 

executarão para verificar as hipóteses e resolver o problema proposto. Para responder, será 

necessário apresentar o valor da velocidade média do objeto nos dois casos. (Sugestão: 

elaborem o plano de trabalho na forma de tópicos). 

5) Resolução do problema e anotações 

Nesse momento as hipóteses elaboradas devem ser testadas utilizando o equipamento 

que lhes foi entregue assim como os materiais que o grupo achar necessário. Para testar as 

hipóteses e resolver o problema vocês devem seguir o plano de trabalho que foi elaborado na 

atividade anterior, adequando o que for necessário.  
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Anotem os dados que foram obtidos por meio da atividade executada (os dados podem 

ser apresentados por meio de tabelas, gráficos, descrição textual ou desenhos).  

6) Conclusão 

Agora que o problema já foi resolvido o grupo deve elaborar a conclusão. Para 

elaborá-la vocês devem responder às questões: As hipóteses iniciais foram comprovadas? O 

plano de trabalho elaborado permitiu chegar à resolução do problema?  O que foi possível 

concluir com o experimento? 

7) Contextualização 

Citem uma ou mais situações do cotidiano relacionadas ao que foi verificado na 

atividade experimental. Explique a relação das situações apresentadas com o equipamento 

utilizado na experimentação. 
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GUIA DIDÁTICO (Atividade 2) 

A bicicleta e o movimento circular 

A figura mostrada abaixo representa o sistema de transmissão de movimentos em uma 

bicicleta. A coroa (A) conecta-se à catraca (B) por meio da correia (C). A catraca (B) é ligada 

à roda traseira (R), girando com ela quando a pessoa está pedalando. Como a catraca é menor 

do que a coroa, a cada pedalada dada, a catraca dá um número de voltas maior. Esse mesmo 

número de voltas é dado pela roda traseira, pois ela está acoplada à catraca. 

  

1) Podemos estabelecer uma relação entre o número de voltas efetuado pela coroa com a 

distância percorrida pela bicicleta. Identifiquem essa relação. 

 

2) Discutam uma forma de calcular a velocidade da bicicleta analisando o movimento da 

roda traseira. 

Dizemos que uma bicicleta possui marchas quando ela tem um conjunto de coroas e 

catracas, cujo funcionamento consiste em fazer com que cada marcha seja uma combinação 

de uma das coroas com uma das catracas. 

 

3) Qual a diferença (na velocidade da bicicleta e na facilidade em pedalar) entre combinarmos 

a coroa maior com a catraca menor e combinarmos a coroa menor com a catraca maior? 

Explique. 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitoIjW_KrXAhWHxpAKHZ_PAa4QjRwIBw&url=https://luciana1206.wordpress.com/2009/04/17/ciencia-nas-pedaladas/&psig=AOvVaw38z1GeOHWdD6vGUJofatPt&ust=1510092880492227
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