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1 – APRESENTAÇÃO 

 

Caro(a) Professor(a). 

 Esse Produto Educacional é fruto de uma dissertação de mestrado na área de 

Ensino de Física, com o propósito de auxiliá-lo com uma nova metodologia de 

ensino. Esse documento lhe proporcionará uma visão de como construir o 

experimento e como desenvolver juntamente com os seus alunos, gerando assim 

uma atividade extraclasse com um potencial extraordinário.  

 Esse documento segue a linha de um manual de construção e elaboração do 

experimento, tentando apresentar uma leitura mais facilitada possível para o 

desenvolvimento e realizações das atividades propostas. A proposta apresentada 

garante resultados satisfatórios no processo de ensino aprendizagem e permite 

ainda outras abordagens como pode ser verificado nas sugestões de leitura. 

 Bom, o experimento é uma ferramenta para ser utilizável nas aulas de 

cinemática e dinâmica, trazendo benefícios, interesses, curiosidades e despertando 

cada vez mais o lado científico do aluno. Mas o que é esse experimento? Qual a 

finalidade dele? O experimento a ser construído é um trilho de ar usando materiais 

bem diversificados e explorando o lado das TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação), então envolvemos a experimentação com linhas de códigos 

computacionais usando a placa open source Arduino. O experimento consiste em 

reproduzir o movimento de um carrinho sobre o trilho de ar minimizando assim o 

atrito entre a superfície e o carrinho, na qual a base que está instalada o trilho 

possuem sensores e LEDS que são responsáveis por fazerem a medida temporal. 

Essa base na qual o trilho de ar está apoiado é uma base móvel, como assim? Essa 

base pode ser inclinada e ajustada em certos ângulos para se tornar uma espécie de 

plano inclinado, aumentando assim o leque de atividades experimentais usando 

esse aparato experimental. 

 As medições dos intervalos de tempos são realizadas através dos sensores 

que por sua vez são conectados a placa Arduino. Tais sensores são sensíveis à luz, 

de modo que utilizamos os LEDS para a atual medida. Os LEDS foram ligados à 

uma tensão de 5 V e direcionados aos sensores, já que esse tipo de sensor varia de 



5 
 

 

acordo com a luminosidade. Essa parte elétrica e computacional será detalhada, 

tentando usar uma abordagem simples. 

 Com a base na horizontal e inclinada sugerimos a realização de duas 

atividades: atividade experimental de MRU e atividade experimental de MRUV, onde 

dispomos nesse documento os roteiros experimentais a serem seguidos nessas 

atividades. Mas a adequação a outras atividade experimentais envolvendo mais a 

dinâmica do que a cinemática, podem ser exploradas, ou seja, não fiquem presos 

aos roteiros sigam mas, também analisem outras propostas. 

 

Aproveitem. 

 

 

 

2 – OBJETIVOS GERAIS 

 Facilitar a aquisição/construção de protótipos experimentais sobre MRU e 

MRUV em ambientes escolares. 

 Facilitar a comunicação entre a abordagem teórica e experimental em MRU e 

MRUV. 

 Facilitar o processo de ensino aprendizagem em Física. 

 Da suporte ao professor na construção do experimento em caso de dúvidas, 

utilizando algum meio de comunicação, por exemplo alguma rede social ou 

email: rodrigo.fisico20@hotmail.com. 

 

 

3 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar a construção do protótipo experimental de um trilho de ar para a 

análise dos MRU e MRUV, tendo como interface de aquisição de dados a 

plataforma Arduino. 

 Apresentar propostas de aplicação de experimentos (roteiros experimentais) 

em ambientes escolares. 
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4 – MATERIAL UTILIZADO 

 Bases de madeira fixa e móvel, presas por dobradiças; 

 1 Cano de pvc (esgoto) de 40 mm de diâmetro e 1,20 m de comprimento; 

 1 Cano de pvc (esgoto) de 50 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, para 

fazer os carrinhos; 

 4 Buchas de redução soldável longa (cano de água), ver figura 1: 

Figura 1: Bucha de Redução. Fonte: http://www.centroeletrico.com/loja/. 

 

             

 8 Curvas 90° soldável (cano de água), ver figura 2: 

Figura 2: Curva soldável. Fonte: http://catalogodearquitetura.com.br/curva-90-soldavel. 

 

 

 Cola de Cano; 

 6 Canos de água de 20 mm de diâmetro e 28 cm de comprimento. 

 4 Joelhos de 90° (cano de água), ver figura 3: 
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Figura 3: Joelho de 90°. Fonte: http://www.leroymerlin.com.br/joelho-90o-marrom-pvc// 

 

 

 8 Tês soldável, ver figura 4: 

Figura 4: Tê soldável. Fonte: http://www.cec.com.br/material-hidraulico/tubos-e-conexoes// 

 

 

 Fios; 

 4 LEDS azuis; 

 4 Sensores LDR; 

 Aspirador de Pó ou um Compressor de Ar; 

 Placa Arduino. Ver figura 5: 
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Figura 5: Placa Arduino. Fonte: http://comphaus.com.br// 

 

 

 

 Resistores; 

 Transferidor; 

 Um pedaço de cartolina preta; 

 Fita adesiva dupla face; 

 Suporte para prender a placa Arduino; 

 Parafusos; 

 Furadeira e Broca. 

 

 

 

 

5 – CONSTRUÇÃO EXPERIMENTAL 

 Essa etapa de construção seguimos o mais detalhado possível, pois sem 

dúvida esse é um dos momentos mais significativos para o docente. Então, 

dividimos esse momento em três etapas.  
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5.1. Construção Mecânica 

 Dedicamos essa seção para a construção básica do experimento, ou seja, 

para a montagem do trilho, as bases móvel e fixa, conexão dos canos e a 

construção do carrinho, sem envolver a parte elétrica e computacional. A figura a 

seguir mostra o experimento pronto: 

Figura 6: Aparato Experimental Pronto.  

 

 

Legenda da Figura 6: 

1. Trilho de Ar (cano de esgoto de 40 mm x 1,20 m). 

2. Joelho de 90°. 

3. Bucha de Redução. 

4. Distância entre os sensores, 27,5 cm. 

5. Tê. 

6. Curva Soldável. 

7. Placa Arduino. 

8. Altura da Base Móvel, 16 cm. 

9. Base Móvel. 

10. Base Fixa. 

11. Altura da Base Fixa, 28 cm. 

12. Largura da Base Fixa, 31 cm. 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
8 

9 

10

0 

11

0 
12

0 

13 

14

0 
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13. Comprimento da Base Experimental, 1,20 m. 

14. Transferidor. 

 

O procedimento de construção segue a sequência abaixo: 

 

 Inicialmente envolva todo o cano (trilho) de 1,20 m de comprimento com papel 

milimetrado. Utilizaremos este papel para marcar corretamente o local dos 

orifícios. Esses orifícios foram marcados a cada 2 cm para os furos frontais, e 

a cada 2 cm para os furos laterais. Após a marcação, utilize uma furadeira 

com broca número 1/16 de diâmetro. Ver figura 7: 

Figura 7: Vista dos Furos no Trilho. 

 

      a) Vista Frontal dos Furos                                       b) Vista Lateral dos Furos 

                                  

 

 Em seguida, transcorra os fios por dentro dos canos (joelho, tê, curva 

soldável, e canos de ligação) para fazer a ligação com os LEDS e os 

sensores. Ver figura 8: 

       Figura 8: Esquema da Ligação dos Fios entre os Canos. 
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A figura 8 mostra um esquema em que os fios estão representados nas cores 

vermelha e amarelo, e os LEDS e canos em formas de figura do editor de 

texto.  

 

 Utilizando cola de cano fixe os tês aos canos de ligação e as curvas soldável, 

isso com os fios embutidos juntamente com as buchas de redução, que 

servirão de base de apoio e sustentação (ver figura 6). Feito isso, utilize a fita 

adesiva dupla face para colar as buchas de redução na base geral do 

experimento. 

 

 Deixar a extremidade das curvas livre com os fios, pois será os lugares de 

instalação dos sensores e LEDS. Ver figura 9: 

Figura 9: Curva com o Sensor Embutido. 

 

 

 É preciso que os sensores (dispostos de um lado do trilho) estejam 

perfeitamente alinhados com os LEDS (dispostos do outro lado do trilho). 

Utilizamos como distância (iten a na figura 10) entre duas curvas consecutivas 

(suporte para os sensores ou dois LEDS) 27,5 cm. 

 



12 
 

 

 A etapa mais complexa dessa construção é a da base geral do experimento, 

requer um trabalho artístico do docente, por esse motivo sugiro a procura de 

um profissional, ou seja, um marceneiro. Ver figura 10: 

 

Figura 10: Esquema Experimental. 

 

a) Primeira Vista do Esquema.                               b) Segunda Vista do Esquema. 

       

 

Legenda da figura 10: 

1. Distância entre os sensores. 

2. Parafuso: Posição ajustável. 

3. Posição ajustável chegando até 16 cm. 

4. Elevador (Suporte de madeira que suspende a base móvel do aparato 

experimental, em uma inclinação desejável de 0° até 12° e que chega a uma altura 

de 16 cm). Ver figura 11: 

 

Figura 11: Esquema Experimental do Elevador. 

 

 

 

 

 

  

 

1 

2 

3 

4 
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A figura 11, mostra o esquema do elevador construído com figuras geométricas. 

De acordo com a figura 6 e 10 fica bem detalhado as medidas e o acabamento. 

(Sugestão: Escolher um marceneiro bom e que utilize madeiras de primeira 

qualidade, que seja revestidas de fórmicas e que tenham uma durabilidade extensa). 

O elevador feito também de madeira, varia sua altura de 0 a 16 cm, ajustando-o 

através de um parafuso a posição desejável. Em uma das extremidades onde a base 

fixa e a base móvel estão acopladas por dobradiças, deve ser inserido um 

transferidor para medir justamente esse ângulo de inclinação, de acordo com o 

aumento do elevador.  

 A última etapa dessa construção mecânica é a produção do carrinho. O 

Carrinho será construído com o cano de esgoto de 50 mm de diâmetro 

fazendo-o um corte longitudinal. Ver figura 12: 

Figura 12: Construção do Carrinho. 

     a) Vista frontal do corte longitudinal.                     b) Vista lateral do corte longitudinal. 

        

Em seguida, criem um contra peso, como assim? O mesmo peso do carrinho fixado 

na parte de baixo, com a finalidade que ele não gire em torno de si próprio, ou seja, 

que ele gire o mínimo possível. Esse contra peso, pode ser construído com o mesmo 

material que o carrinho foi elaborado da seguinte maneira, fixe com uma fita adesiva 

ou cola de cano uma tira retangular com dimensões 6 cm x 2 cm, bem no centro de 

massa do carrinho evitando assim o menor giro possível. Posteriormente usando um 

pedaço de cartolina na cor escura (bastão) com dimensões 2 cm x 5 cm, fixe na 

parte de cima do carrinho, com o objetivo de interceptar o feixe de luz proveniente do 

LED em direção ao sensor. Ver figura 13: 
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Figura 13: Carrinho Pronto. 

      a) Contra Peso.                                                            b) Carrinho com o bastão de cartolina. 

                                                                                  

 

5.2. Instalação Eletroeletrônica 

 Apresentamos a seguir o roteiro de instalação eletroeletrônica. Devemos ter 

em mente que utilizamos de foto sensores e lâmpadas de LEDS, junto a uma 

interface Arduino para aquisição de tempos do carrinho ao longo do trilho de ar. 

Assim, detalharemos a seguir os materiais utilizados nessa construção. 

 

5.2.1. Led Azul de Alto Brilho:  

 Tamanho: 5 mm; 

 Tensão do LED: 3 V (mínimo) / 3,4 V (máximo) 

 Corrente: 20 mA; 

 Comprimento de onda: 455 - 460 nm; 

 Tensão de alimentação: 5 V; 

Essas especificações acima permite ao docente utilizar o LED correto para o bom 

funcionamento dos sensores. Porém a utilização de resistores na ligação desses 

LEDS são indispensáveis, uma vez que, esses LEDS vão ser ligados a uma 

alimentação de 5 V (porta USB do computador), então os resistores irão reduzir essa 

tensão para uma tensão máxima suportada pelo o LED. O resistor ideal é o de 100 

ohms (R = 100 Ω). Como sugestão para o docente, disponibilizamos uma 
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calculadora online para determinar o valor da resistência, através das informações 

do LED. Link: http://www.py2bbs.qsl.br/led.php.  Ver figura 14: 

Figura 14: Calculadora Online da Resistência.  Fonte: http://www.py2bbs.qsl.br/led.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura a seguir mostra o LED e o resistor a serem usados: 

 

Figura 15: Led e Resistor.  Fonte: http://eletronicos.com.br/leds/led-azul-5mm// 

novaeletronica.com.br/ferramentas_online/cores-de-resistor-online.php. 

 

                

Resistência 

em ohms 
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5.2.2. Sensor LDR: 

 Sensor de Luminosidade: Light Dependent Resistor, ou seja, Resistor 

variável conforme a incidência de luz. 

 Dimensões: Comprimento 20 mm e largura 10 mm. 

 Tamanho: 5 mm. 

 Tempo de Resposta: Em milissegundos (ms). 

 Tensão Máxima: 150 V. 

 Resistência na Luz Máxima: 45 ~ 140Ω. 

 Resistência na Escuridão: ~10MΩ. 

 

Essas informações são obtidas direta do fabricante desses sensores. O sensor LDR 

é um componente eletrônico, cuja a resistência varia de acordo com a intensidade 

luminosa que incide sobre ele. São conectados também a esses sensores, resistores 

com uma valor de 10 K Ω. Como sugestão para o docente, disponibilizamos uma 

calculadora online para determinar o valor da resistência, através das cores. Ver 

figura 16: 

Figura 16: Calculadora Online da Resistência e Sensor LDR. Fonte: 

http://www.py2bbs.qsl.br/led.php // http://www.globalsources.com// 

 

 

Alimenta-se o sensor com 5V da porta USB do computador para garantir mais 

estabilidade na alimentação, mas também pode-se usar a porta 5V do Arduino. Para 

cada sensor usa-se um resistor de R = 10 KΩ. 

http://www.py2bbs.qsl.br/led.php
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5.2.3. Placa Arduino UNO: 

 Placa Open Source. 

 Placa de prototipagem eletrônica baseado em micro controladores, que tem a 

função de desenvolver objetos interativos, como:  chaves, LEDS, 

controladores de luz, motores, sensor de luz, sensor de fumaça, sensor de 

temperatura, sensor de presença, travas de portas e assim por diante. Ver 

figura 17: 

Figura 17: Placa Arduino Uno.  Fonte: http://comphaus.com.br// 

 

 

 

 Placa de fácil acesso (Sugestão onde comprar: http://www.filipeflop.com, 

eletronicos.mercadolivre.com.br, baudaeletronica.com.br/arduino e entre 

outros.  

 

O procedimento de construção segue a sequência abaixo: 

 Inicialmente utilize: Um sensor, um resistor de 10KΩ, uma placa protoboard e 

fios. Ver figura 18: 

http://comphaus.com.br/


18 
 

 

Figura 18: Placa Protoboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa-se o fio laranja VCC 5V para alimentação do sensor, e o fio preto neutro/terra 

que será ligado ao resistor de 10KΩ para fechar o circuito elétrico. O fio azul fixado 

entre o sensor e o resistor, será responsável por fazer a leitura da variação de luz e 

enviar um sinal para a placa Arduino. Repetir esse procedimento para os outros três 

sensores e resistores. Veja o esquema elétrico abaixo para os quatro sensores de 

leitura. Esse esquema pode ser elaborado pelo software de ensaio Virtual 

Breadboard. Ver figura 19: 

Figura 19: Virtual Breadboard. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Alimentação VCC 5V e 

GND/Neutro/Terra 
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Os fios azuis de cada sensor serão ligados nas portas analógicas da placa Arduino, 

ou seja, nas portas 0, 1, 2 e 3. Então, programa-se na placa Arduino, os quatro 

sensores: 0, 1, 2 e 3, fazendo com que fique salvo a programação na própria placa.  

 Em seguida, a placa protoboard não será mais usada, pois a finalidade foi 

justamente criar o esquema elétrico e armazenar na placa a programação. 

Feito isso, acoplem os sensores 0, 1, 2 e 3 nas extremidade do cano curva 

soldável respectivamente.  

 

 Conectem os fios aos sensores, e posteriormente transcorra esses fios por 

todo o cano até sua extremidade (onde terá um orifício para a saída). Próximo 

a esse orifício será colocado uma placa de circuito que se encontra os 

resistores. Faça a soldagem desses fios, ou seja, sensores - resistores. Ver 

figura 20: 

Figura 20: Ligação Eletrônica (Sensores e Resistores). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada um dos fios brancos está ligado ao resistor de 10kΩ, que entram no cano e 

são ligados aos LDRs, concluindo assim a ligação elétrica entre os sensores e os 

resistores. Como mostra a figura 20. 

Ligação 

entre 

sensores e 

resistores 

Orifício no 

cano, que 

levam os 

fios até os 

sensores 

Placa de 

Circuito 
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 Posteriormente usa-se o fio laranja para alimentar os sensores, ver figura 21: 

Figura 21: Ligação Eletrônica (Alimentação dos Sensores). 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a figura 21, observar o fio preto soldado aos fios laranjas em que 

esses são conectados a outra ponta do LDR. Esse fio preto VCC 5V serve para 

alimentação dos quatro sensores LDR. Observe que está ligado aos quatro fios 

laranjas, que por sua vez entram no cano e ligam-se aos sensores LDR. O fio 

neutro/terra está ligado aos quatro resistores de 10 kΩ.  

 A última etapa dessa construção é a ligação dos sensores na placa Arduino. 

Os fios azuis são ligados a cada um dos quatro resistores que enviam a 

leitura do sensor LDR para as portas analógicas A0, A1, A2 e A3 da placa 

Arduino. Ver figura 22: 

Figura 22: Ligação dos Sensores na Placa Arduino. 

  

 

 

 

 

 

 

Fio 

Neutro/Terra 

Fio de 

Alimenta

ção 

Fios azuis 

ligados nas 

portas 

analógicas. 
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 A alimentação de energia dos sensores composta pelos fios VCC 5V e o 

GND/Neutro/Terra poderia ser feita pela placa Arduino, no entanto optamos 

por fazer através do cabo ligado a porta USB do computador, para garantir 

uma máxima efetividade no funcionamento.  

 

5.3. Construção do Código (Programação) na Interface do Arduino. 

 Aos docentes que interagem com linguagem C ou C++, não encontrará 

dificuldade em usar as linhas de códigos computacionais do Arduino, porém por 

outro lado nem todos os docentes usam com certa frequência essa ferramenta. 

Como o objetivo deste produto educacional não é ensinar ou ministrar um mini curso 

de como usar o Arduino, mas sim demonstrar como construir esse aparato 

experimental ao docente na construção, por estes motivos disponibilizaremos a linha 

de código computacional do Arduino para a leitura desses sensores, possibilitando 

ao professor sua a aplicação. A sequência demonstrada a seguir: 

1. Adquira o software Arduino no site: https://www.arduino.cc/. Este software é 

totalmente gratuito. Ver figura 23: 

Figura 23: Software Arduino. 
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2. Instale o software. 

3. Abra o programa e na tela inicial insira a linha de código mostrada na figura 24: 

Figura 24: Primeira Linha de Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilar: Gravar as 

informações na placa 
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Figura 25: Segunda Linha de Código. 

 

 

 

 

Figura 26: Terceira Linha de Código 

 

Void loop: É realizado um 

método de laço de repetição 

infinita (espécie de cronômetro) 

Intensidade luminosa ao qual o sensor 

0 está submetido. Essa intensidade é 

medida em lúmen 

Delay: tempo de resposta do sensor dado em 

milissegundos, que pode ser ajustável, mas 100 ms 

é um tempo preciso e eficaz. 
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Figura 27: Quarta Linha de Código. 

 

 

 

4. Após inserir o código (figura 24), clique no botão copilar, para as informações 

serem gravadas na placa. 

 

5. Por último clique no menu ferramentas e em seguida clique na opçãp monitor 

serial, local onde será demonstrada a leitura temporal dos sensores. 

 

6. O cálculo temporal entre dois sensores deverá ser feito dessa forma: 

 

 

 0: void loop (crônometro/tempo) x delay (tempo de resposta em 100 ms) =                         

resposta em ms / 1000   = Resultado em segundos  

  1: void loop (crônometro/tempo) x delay (tempo de resposta em 100 ms) =                         

resposta em ms / 1000   = Resultado em segundos  

1 - 0: Intervalo de tempo (∆𝒕) 



25 
 

 

Como por exemplo, temos a imagem a seguir que nos mostra essa leitura na janela 

monitor serial COM3. Ver figura 28: 

 

Figura 28: Exemplo do Cálculo Temporal. 

 

 

A figura 28 mostra um bom exemplo, expõe os intervalos de tempo entre os 

sensores. A seção seguinte traz ao professor os roteiros das atividades 

experimentais propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Void Loop 

20 x 100 ms = 2000 ms / 1000  = 2,0 s 

23 x 100 ms = 2300 ms / 1000  = 2,3 s 

26 x 100 ms = 2600 ms / 1000  = 2,6 s 

30 x 100 ms = 3000 ms / 1000  = 3,0 s 

∆𝒕 = 𝟎, 𝟑 𝒔 

∆𝒕 = 𝟎, 𝟑 𝒔 

∆𝒕 = 𝟎, 𝟒 𝒔 
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6 – ROTEIROS EXPERIMENTAIS 

 Apresentamos dois roteiros experimentais como sugestões de atividade para 

os docentes realizarem com os seus alunos, roteiros bem detalhados sobre MRU e 

MRUV. 

 

6.1. Roteiro Experimental do MRU: 

 

Análise do Movimento do Móvel Utilizando o Trilho de Ar e a Placa Arduino 

como Aquisição de Dados. 

Roteiro Experimental (Produto Educacional) 

 

Movimento Retilíneo Uniforme 

 

1. Introdução 

 A cinemática é uma área da física responsável por estudar o movimento dos 

corpos, sem se preocupar como que ocasiona esse movimento. Dependendo da 

trajetória, de grandezas como velocidade e aceleração, esses movimentos recebem 

classificações distintas. O movimento de nosso estudo será o Movimento Retilíneo 

Uniforme, um tipo de movimento que não estamos acostumados a observar com 

frequência no nosso dia a dia.  

Existem vários exemplos de corpos se movimentando com a mesma 

velocidade, como escada rolante, um carro a 80 km/h em um trecho de uma rodovia, 

um trem longe das estações, um para quedas aberto e etc. Nota-se que ao pisar no 

acelerador em um carro, o velocímetro rapidamente aumenta e o contrário a 

velocidade diminui, então se conclui que a grandeza aceleração é a responsável 

pela a variação da velocidade [1]. Em resumo no MRU, temos: Velocidade 

Constante ≠ 0 e Aceleração = 0.  

A palavra uniforme tem um significado de padrão, constante, algo contínuo, 

ou seja, é o tipo de movimento em que a velocidade escalar do objeto permanece a 
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mesma, permanece inalterada. As grandezas posição e tempo são proporcionais, 

isto é, à medida que o corpo está em movimento, as posições aumentam em módulo 

à proporção que o tempo aumenta, mantendo a velocidade escalar constante.  

 No Movimento Retilíneo Uniforme dispomos de uma função que nos permite 

identificar a localização do corpo em qualquer instante de tempo, desde que este 

esteja se movendo com velocidade constante [2]. A função está descrita abaixo: 

 

                                 𝑺 =  𝑺𝟎 + 𝑽. 𝒕                                      (1) 

Onde: 

𝑺 é a posição final, 𝑺𝟎é a posição inicial, 𝑽 velocidade e 𝒕 tempo. A velocidade pode 

ser calculada através da equação da velocidade média: 

                 𝐕 =  
∆𝐒

∆𝐭
              ∆𝐒 =  𝐕. 𝐭          𝑺 =  𝑺𝟎 + 𝑽. 𝒕         (2) 

Onde, ∆S é o deslocamento escalar e ∆𝐭 = 𝐭 −  𝐭𝟎, aproximamos 𝐭𝟎 = 𝟎, então ∆𝐭 = 𝐭. 

 

 

2. Objetivo Geral 

 

 Investigar o movimento descrito pelo o corpo isento de força resultante 

através de medidas de tempo. 

 

      

     3. Objetivos Específicos 

 Verificar a uniformidade da velocidade do carrinho, com o passar do tempo e 

do espaço. 

 Verificar a influência do fluxo de ar sobre o movimento. 

 Analisar os gráficos S x e V x t. 
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4. Material Utilizado 

 Cano de PVC; 

 Base de Madeira; 

 Sensores LDRs; 

 LEDs azuis; 

 Carrinho de PVC; 

 Placa Arduino; 

 Aspirador de Pó. 

 

5. Descrição do Protótipo Experimental 

O experimento consiste em um carrinho se movendo em um trilho de ar (cano 

de pvc), e neste estão acoplados quatro sensores LDR e quatro LEDS, 

respectivamente. Estes sensores são ligados à placa eletrônica Arduino, no qual 

fazem a leitura temporal em um software quando o carrinho passar por eles. De 

acordo com a figura 29, percebe-se que os quatro sensores estão bem alinhados 

com os respectivos LEDS. Os sensores LDR captam a presença de luz, ou seja, 

quando esse feixe de luz é interrompido o sensor envia um sinal a placa fazendo 

assim uma marcação temporal. Ver figura 29: 

Figura 29: Esquema Experimental MRU 
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Legenda da figura 29: 

Os itens: 0, 1, 2 e 3 são os sensores LDR. 

4. Placa Arduino. 

 

De acordo com a figura 29, percebe-se que os quatro sensores: 0, 1, 2 e 3, 

são responsáveis pela a marcação temporal. O cronômetro é disparado no software 

do Arduino, então quando o carrinho passar por estes o cronômetro é desligado, 

tendo assim um intervalo de tempo entre os quatro sensores. Fazendo, sensor 1 - 

sensor 0 = ∆𝑡, sensor 2 - sensor 1 = ∆𝑡 e assim por diante. A leitura é feita cessando 

a intensidade luminosa proveniente do led em direção ao sensor, para isso 

utilizamos um bastão em cima do carrinho, como se fosse uma barbatana. Esse 

bastão deve ter a medida de 2 cm x 5 cm, para ter uma precisão maior na leitura 

temporal. Ver figura 30: 

Figura 30: Carrinho de PVC. 

 

É através desse bastão que a medida temporal é realizada. O carrinho é feito de 

mesmo material que o trilho, com um contrapeso na parte de baixo com o propósito 

dele não girar em torno de si. 

 

6. Procedimento Experimental. 

 Com o auxílio de uma fita métrica observar que a distância entre os sensores 

é de 27,5 cm. 

 Ligar a placa Arduino na porta USB do computador. 
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 Ligar os LEDS em uma fonte de 5V. 

 Ligar o sistema de fluxo de ar. 

 Com auxílio do disparador. Ver figura 31: 

Figura 31: Disparador. 

 

 Colocar o carrinho em movimento e anotar os valores de tempo obtidos na tabela 1. 

 Calcular a velocidade escalar entre os sensores 0-1, 1-2 e 2-3. 

 Repetir o procedimento cinco vezes. 

 

Sensor ∆S (m) ∆𝒕𝟏 

(s) 

∆𝒕𝟐 

(s) 

∆𝒕𝟑 (s) ∆𝒕𝟒 

(s) 

∆𝒕𝟓 

(s) 

∆𝒕𝒎 (s) 𝑽𝒎 

(m/s) 

0 - 1         

1 – 2         

2 – 3         

Tabela 1. 
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7.  Resultados  

 Através dos valores obtidos na tabela 1, descreva o tipo de movimento 

descrito pelo o carrinho. Observação: Justifique sua resposta. 

 Com os resultados obtidos experimentalmente, construa um gráfico da 

posição versus tempo, utilizando por exemplo o programa Excel; 

 Determine o coeficiente angular do gráfico e explique o seu significado físico; 

 Determine a função horária 𝑺 =  𝑺𝟎 + 𝑽. 𝒕  descrita pelo o carrinho; 

 Construa o gráfico da velocidade versus tempo; 

 Descreva o significado físico da área sob o gráfico velocidade versus tempo. 
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6.2. Roteiro Experimental do MRUV: 

 

Análise do Movimento do Móvel Utilizando o Trilho de Ar e a Placa Arduino 

como Aquisição de Dados. 

Roteiro Experimental (Produto Educacional) 

 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 

 

1. Introdução 

 O movimento na ciência principalmente em Física é um dos fenômenos mais 

relevante na criação e no desenvolvimento do universo. A cinemática é a área da 

Física que estuda os movimentos dos corpos. Um movimento que observamos no 

nosso cotidiano é que a velocidade escalar vai variando, ou seja, vai modificando, 

como por exemplo um carro ou uma moto percorrendo algum trecho de uma cidade, 

hora vai acelerar mais, hora vai diminuir essa aceleração de acordo com o trânsito.  

 O objeto de nosso estudo será esse tipo de movimento no qual a velocidade 

escalar varia em função do tempo. Recebe o nome de Movimento Retilíneo 

Uniformemente Variado, cuja a definição é que a velocidade de um corpo varia 

uniformemente em razão ao tempo, no qual a aceleração escalar se mantém 

constante. Em resumo no MRUV, temos: Velocidade Variada ≠ 0 e Aceleração 

Constante. Se nesse caso temos uma aceleração, isso implica eu uma força está 

sendo aplicada ao corpo. 

 Existem dois tipos de função horária no MRUV, a função da velocidade em 

razão do tempo e a função do espaço também em razão do tempo. 

 

𝑽 =  𝑽𝟎 +  𝒂. 𝒕              ∆𝐕 =  𝒂. 𝒕                (1) 
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De acordo com (1), temos a função da velocidade, onde 𝑉 é a velocidade final, 𝑉0 é 

a velocidade inicial, 𝑎 é a aceleração constante, 𝑡 o tempo e ∆V é a variação da 

velocidade. 

 

∆𝐒 =  𝒗𝟎 . 𝒕 + 
𝒂 .  𝒕𝟐

𝟐
                                      (2) 

 

De acordo com (2), temos a função do espaço, onde ∆𝐒 = 𝐒 −  𝐒𝟎 é o deslocamento 

do corpo, ou seja, a variação do espaço, posição final menos a posição inicial e 𝒗𝟎 é 

a velocidade inicial do corpo estudado. 

 

2. Objetivo Geral 

 Investigar o movimento descrito pelo o carrinho quando submetido à uma 

força. 

 

3. Objetivos Específicos 

 Verificar se a aceleração escalar se mantém constante, com o passar do 

tempo. 

 Verificar a influência no movimento, da camada de ar sobre o trilho (cano). 

 Analisar e comparar os resultados com duas inclinações diferentes, α = 5° e α 

= 10°. 

 Analisar os gráficos S x t, a x t e v x t 

 

4. Material Utilizado 

 Cano de PVC; 

 Base de Madeira; 

 Base de Inclinação; 

 Sensores LDR; 

 LEDs azuis; 
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 Carrinho de PVC; 

 Placa Arduino; 

 Aspirador de Pó; 

 Transferidor. 

 

5. Descrição do Protótipo Experimental 

 O experimento consiste em reproduzir o movimento de um carrinho ao longo 

de um trilho de ar, feito de cano pvc. Esse trilho que está apoiado sobre uma base 

será inclinado, como mostra a figura 6. Observa-se que ao longo do trilho de ar 

existem quatro sensores e os quatro LEDS respectivamente alinhados, que são 

ligados à placa eletrônica Arduino com objetivo de fazer a leitura temporal da 

passagem do carrinho. A atividade experimental vai ser dividida em duas etapas: 

 

1° Etapa: α = 5° (Inclinação da base móvel em relação à base fixa) 

2° Etapa: α = 10° (Inclinação da base móvel em relação à base fixa) 

 

O esquema experimental está mostrado na figura 32: 

Figura 32: Esquema Experimental MRUV 
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Legenda da figura 32: 

Os itens: 0,1,2 e 3 são os sensores LDR. 

4. Base Móvel. 

5. Base Fixa. 

6. Transferidor. 

7. Placa Arduino. 

 

A figura a seguir, demonstra como essa variação no ângulo de inclinação pode ser 

feita: 

Figura 33: Ajuste da Inclinação. 

        a) Primeira Vista da Inclinação.                          b) Segunda Vista da Inclinação. 

         

Legenda da figura 33: 

1. Parafuso: Posição Ajustável. 

2. Elevador. 

Essa base móvel vai fazer um papel de um plano inclinado que vai ser levantado por 

um elevador de madeira, e com a ajuda de um parafuso ajusta-se a posição 

desejável, ou seja, na outra extremidade da base fixa está acoplado um transferidor 

que vai indicar o ângulo de inclinação entre a base fixa e a móvel. O elevador chega 

a uma altura no máximo de 16 cm e o ângulo varia entre 0° e 12°. A leitura temporal 

nos sensores segue o mesmo raciocínio do experimento de MRU. Com o bastão em 

cima do carrinho interceptando a luz que chega ao sensor, e enviando um sinal a 

placa Arduino. 

  

1 2 
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6. Procedimento Experimental 

1° Atividade: α = 5°: 

Sensor 0-1. 

O procedimento a ser seguido para a realização do experimento consiste em:  

 Ligar os LEDS em uma fonte de 5V. 

 Ligar a placa Arduino na porta USB do computador. 

 Com o auxílio de uma fita métrica observar que a distância entre os sensores 

0-1 é de 27,5 cm. 

 Ligar o sistema de fluxo de ar. 

 Usar o transferidor para observar o ângulo de inclinação com a horizontal. 

 Colocar o carrinho em movimento, abandonando-o do ponto A do trilho 

próximo do sensor 0. Ver figura 34: 

Figura 34: Carrinho abandonado do ponto A. 

 

 

 Usando o software Arduino, calcular o intervalo de tempo entre os sensores 0-

1 ∆𝒕. 

 Calcular a aceleração nesse trecho sensor 0-1. 

 Com os valores obtidos experimentalmente, anotar na tabela 2 abaixo. 

A 
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 Repetir o procedimento três vezes. 

 

Medições Sensores ∆𝒕 (s) ∆S (m) 𝒂 (m/s²) 

1° 0-1    

2° 0-1    

3° 0-1    

Média    

Tabela 2. 

 

Sensor 0-2. 

 Com o auxílio de uma fita métrica observar que a distância entre os sensores 

0-2 é de 55 cm. 

 Colocar o carrinho em movimento, abandonando-o do ponto A do trilho 

próximo do sensor 0, de acordo com a figura 34. 

 Usando o software Arduino, calcular o intervalo de tempo entre os sensores 0-

2 ∆𝒕. 

 Calcular a aceleração nesse trecho sensor 0-2. 

 Com os valores obtidos experimentalmente, anotar na tabela 3 abaixo. 

 Repetir o procedimento três vezes. 

 

Medições Sensores ∆𝒕 (s) ∆S (m) 𝒂 (m/s²) 

1° 0-2    

2° 0-2    

3° 0-2    

Média    

Tabela 3. 
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Sensor 0-3. 

 Com o auxílio de uma fita métrica observar que a distância entre os sensores 

0-3 é de 82,5 cm. 

 Colocar o carrinho em movimento, abandonando-o do ponto A do trilho 

próximo do sensor 0. 

 Usando o software Arduino, calcular o intervalo de tempo entre os sensores 0-

3 ∆𝒕. 

 Com os valores obtidos experimentalmente, anotar na tabela 4 abaixo. 

 Repetir o procedimento três vezes. 

 

Medições Sensores ∆𝒕 (s) ∆S (m) 𝒂 (m/s²) 

1° 0-3    

2° 0-3    

3° 0-3    

Média    

Tabela 4. 

 

2° Atividade: α = 10°  

Repetir todo o procedimento da atividade anterior, mudando e ajustando em um 

novo ângulo 10°. Com os valores obtidos experimentalmente, anotem em tabelas 

semelhantes as anteriores. 
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7. Resultados 

 Através dos valores, descreva o tipo de movimento representado pelo o 

carrinho; 

 Com os resultados obtidos experimentalmente construa um gráfico da posição 

versus tempo, da aceleração versus tempo e da velocidade versus o tempo, 

utilizando por exemplo o programa Excel; 

 Determine o coeficiente angular dos gráficos e explique o seu significado 

físico; 

 Determine a função horária do espaço descrita pelo o carrinho; 

 Fazer uma comparação entre os resultados da primeira inclinação α = 5°, e 

da segunda inclinação α = 10°. 

 Descreva o significado físico da área sob o gráfico aceleração versus tempo. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Essa cartilha de construção e os roteiros experimentais desenvolvidos nesse 

produto, sem dúvida trará ao docente juntamente com os seus alunos uma nova 

metodologia de estudar e analisar o movimento dos corpos livre de superfícies com 

atrito. Desta forma esperamos que o professor possa explorar não somente os 

conceitos teóricos, mas também experimentais, sobre a temática de Movimento 

Retilíneo Uniforme e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado com seus alunos. 

 Acreditamos que este protótipo desperte o interesse de construção e 

utilização de conceitos, não somente entre professores, mas também entre alunos, 

uma vez que os itens utilizados em sua construção são de baixo custo. Esperamos 

ainda que tal projeto sirva de incentivo para a produção de protótipos que abordem 

outras temáticas, como colisões e movimento circular. 
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