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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Relatório Simplificado 

AL 1.1. Queda Livre: força gravítica e aceleração da gravidade 

Identificação do trabalho (Capa) 

Nome dos membros do grupo: _____________________________________________________________ 

Data de realização do trabalho: ____________________________________________________________ 

Objetivos e/ou Questão Problema 

Determinar a aceleração da gravidade num movimento de queda livre e verificar se depende da 

massa dos corpos. 

 Medir tempos e determinar velocidades num movimento de queda. 

 Fundamentar o procedimento da determinação de uma velocidade com uma célula fotoelétrica. 

 Determinar a aceleração num movimento de queda (medição indireta), a partir da definição de 

aceleração média, e compará-la com o valor tabelado para a aceleração da gravidade. 

 Avaliar a exatidão do resultado e calcular o erro percentual, supondo uma queda livre. 

 Concluir que, na queda livre, corpos com massas diferentes experimentam a mesma aceleração. 

Aprendizagens da componente prático-laboratorial 

Aprendizagem do tipo processual: 

1. Identificar material e equipamento de laboratório e manuseá-lo corretamente, respeitando regras de 

segurança e instruções recebidas. 

6. Selecionar material de laboratório adequado a um trabalho laboratorial. 

7. Construir uma montagem laboratorial a partir de um esquema ou de uma descrição. 

8. Executar corretamente técnicas laboratoriais. 

10. Identificar aparelhos de medida, analógicos e digitais, o seu intervalo de funcionamento e a respetiva 

incerteza de leitura. 

11. Efetuar medições utilizando material de laboratório analógico, digital ou de aquisição automática de 

dados. 

12. Representar um conjunto de medidas experimentais em tabela, associando-lhes as respetivas incertezas 

de leitura dos aparelhos de medida utilizados. 

Aprendizagem do tipo conceptual: 

1. Identificar o objetivo de um trabalho prático. 

2. Identificar o referencial teórico no qual se baseia o procedimento utilizado num trabalho prático, incluindo 

regras de segurança específicas. 

4. Descrever o procedimento que permite dar resposta ao objetivo de um trabalho prático. 

7. Conceber uma tabela de registo de dados adequada ao procedimento. 

8. Representar esquemas de montagens. 

9. Utilizar regras de contagem de algarismos significativos. 

11. Distinguir erros aleatórios de erros sistemáticos. 
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12. Indicar a medida de uma grandeza numa única medição direta, atendendo a incerteza experimental 

associada a leitura no aparelho de medida. 

13. Indicar a medida de uma grandeza quando há um conjunto de medições diretas, efetuadas nas mesmas 

condições, tomando como valor mais provável o valor medio. 

14. Calcular a incerteza absoluta do valor mais provável de um conjunto de medições diretas (o maior dos 

desvios absolutos), assim como a incerteza relativa em percentagem (desvio percentual), e indicar a medida 

da grandeza. 

15. Associar a precisão das medidas a sua maior ou menor dispersão, quando há um conjunto de medições 

diretas, e aos erros aleatórios. 

16. Determinar o erro percentual associado a um resultado experimental quando há um valor de referência. 

17. Associar a exatidão de um resultado a maior ou menor proximidade a um valor de referência e aos erros 

sistemáticos, relacionando-a com o erro percentual. 

22. Identificar erros que permitam justificar a baixa precisão das medidas ou a baixa exatidão do resultado. 

23. Avaliar a credibilidade de um resultado experimental, confrontando-o com previsões do modelo teórico, 

e discutir os seus limites de validade. 

 

Fundamento Teórico 

 Que significa dizer que um corpo está em queda livre? 

 

 Quais as condições que se devem verificar para que a bola se possa considerar um grave? 

 

 Considere uma bola em queda livre a partir de uma determinada altura. Represente os vetores força 

resultante, aceleração e velocidade em dois instantes diferentes do seu movimento de queda. 

 

 

 Qual o tipo de movimento adquirido pela bola durante a queda livre? Escreva as equações da posição e 

da velocidade do seu movimento considerando que foi abandonada da altura ℎ. 

 

 

 Nesta atividade laboratorial pretende-se calcular a aceleração de modo indireto. Que significa esta 

afirmação? 

 

 

 Nesta atividade calcula-se a velocidade da bola em dois pontos diferentes para se calcular uma 

aceleração média. Em que condições pode dizer-se que durante a queda a aceleração é igual à 

aceleração média? 
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 Recorrendo a uma célula fotoelétricas como se pode calcular a velocidade da bola num instante? 

 

 

 Qual a expressão utilizada para calcular a aceleração gravítica com recurso à velocidade em dois pontos 

da queda? 

 

 

 Qual a expressão utilizada para calcular a aceleração gravítica com recurso à altura de queda e apenas 

a uma célula fotoelétrica? 

 

 

 Se forem utilizadas bolas de massas diferentes que alterações esperam no valor da aceleração gravítica 

obtido? 

 

 

Material 

 Digitímetro e células fotoelétricas 

 Bolas de massas diferentes 

 Fita métrica 

 Balança digital. 

Procedimento, Registo e Cálculos 

1. Usar um suporte universal com garras para colocar duas 

células fotoelétricas alinhadas de modo que a esfera em queda 

livre passe pelo feixe infravermelho das duas células (centrar a 

esfera com o ponto da emissão de luz). 

2. Com uma craveira medir o diâmetro da esfera. 

3. Medir a massa da esfera. 

4. Ligar a célula colocada mais abaixo ao digitímetro. 

5. Fazer um ensaio de teste: largar a esfera e verificar se ela 

interrompe o feixe de infravermelhos da célula fotoelétrica 

durante a sua passagem. Verificar se o digitímetro assinala o 

intervalo de tempo de passagem da esfera. 

6. Deixar cair a esfera sempre da mesma posição, do repouso, 

mesmo ao nível da 1.ª célula, de modo que se possa considerar 

que parte do repouso desta posição. 

7. Obter cinco conjuntos de medidas de intervalo de tempo na 2.ª célula ∆𝑡2 

8. Ligar as duas células ao digitímetro de modo a obter o intervalo de tempo entre a passagem da esfera na 

1.ª célula e na 2.ª célula ∆𝑡 . 

9. Largar a esfera da mesma posição e do repouso e obter cinco medições desse intervalo de tempo. 

10. Repetir o procedimento com a célula fotoelétrica mais abaixo noutra posição. 
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11. Elaborar um quadro para registo de todas as medições efetuadas e proceder ao cálculo da aceleração 

média do movimento de queda através da expressão 𝑎𝑚 =
∆𝑣

∆𝑡
 

 

Grandeza Aparelho de medida Medida 

Massa de esfera (m) Balança 56,00 ± 0,01 g 

Diâmetro da esfera (L) Craveira 2,40 ± 0,05 cm 

 

 

Posição das 
Células 

fotoelétricas 

∆𝒕𝟐 
(passagem na 
segunda célula 

fotoelétrica) 

∆𝒕𝟐
̅̅ ̅̅̅ 𝒗𝟐 =

𝑳

∆𝒕𝟐
̅̅ ̅̅ ̅  (𝒎/𝒔) ∆𝒕 

∆𝒕̅̅ ̅ 
(passagem 

entre as duas 
células) 

𝒂 =
𝒗𝟐 − 𝒗𝟏 (𝒎/𝒔𝟐)

∆𝒕
 

Posição 1 

0,0084 

  

0,2798 

  

0,0085 0,2797 

0,0085 0,2798 

0,0085 0,2795 

0,0085 0,2794 

Posição 2 

0,0065 

  

0,3751 

  

0,0068 0,3752 

0,0065 0,3750 

0,0066 0,3749 

0,0066 0,3754 

Posição 3 

0,0047 

  

0,5271 

  

0,0046  0,5270 

0,0047 0,5268 

0,0045 0,5272 

0,0046 0,5273 

Aceleração gravítica obtida 

 
 
 
 

 

Conclusões 

 Calcula a incerteza absoluta, a incerteza relativa, o erro relativo em percentagem e comenta a exatidão 

e a precisão dos valores obtidos. 

Aceleração gravítica 
obtida 

Incerteza absoluta Incerteza relativa 
Erro relativo 
percentual 

 
 
 
 

   

 

 

 

Bibliografia 

 Programa da disciplina de Física e Química A 
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Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


