
 

 

 

                                                                

 
 

ESTUDO DE 

RESUMO  

Este trabalho apresenta uma proposta de aula experimental sobre a queda livre dos corpos. 
Esta experiência é uma das mais simples, porém, uma das mais importantes da mecânica, 
tendo sido realizada e repensada diversas vezes por grandes cientistas, como Gal
Galilei. Conta-se que Galileu deixou cair da torre inclinada de Pisa vários objetos com pesos 
diferentes e comparou suas quedas. Ao contrário da afirmativa de Aristóteles, Galileu 
comprovou que uma pedra duas vezes mais pesada que outra não caía realm
vezes mais rápido. No nosso cotidiano, ainda temos a impressão de que objetos mais 
pesados caem mais rapidamente que os mais leves. Soltando uma pedra e uma pena de 
uma mesma altura, verificamos que a pedra chega ao ch
Contudo, o que retarda a queda da pena é a resistência do ar. Se fosse no vácuo, não 
haveria resistência do ar e os dois cairiam juntos. Neste experimento, os efeitos da 
resistência do ar são iguais para ambas as garrafas por conta das suas geometrias. 
Objetivo:  Verificar que a velocidade de queda dos corpos independe de suas massas. 
Materiais Utilizados: 2 garrafas PET (iguais), água, 1 pedaço de madeira, 2 pregos, 1 
pedaço de barbante, 1 tesoura. 
completamente cheia com água e a outra posta pela metade. As duas garrafas foram 
conectadas com um barbante, de modo que 
passando o barbante por dois pregos 
mesa para garantir o nivelamento por igual das garrafas interligadas, mas poderia ser 
qualquer suporte que as nivelassem. O conjunto foi colocado numa determinada altura, de 
modo que as garrafas ficassem numa mesma posiç
barbante foi cortado. Verificou
massa maior que a outra. A experiência foi gravada em câmera lenta para melhor 
visualização posterior. Considerações finais: 
potencial enorme em aplicaçã
reutiliza garrafas PET, além de ser uma ferramenta didática acessível e fácil de executar, é 
também um gerador de consciência ambiental em como descartar e reutilizar garrafas que 
seriam jogadas na natureza. 
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 QUEDA LIVRE COM GARRAFAS

Este trabalho apresenta uma proposta de aula experimental sobre a queda livre dos corpos. 
Esta experiência é uma das mais simples, porém, uma das mais importantes da mecânica, 
tendo sido realizada e repensada diversas vezes por grandes cientistas, como Gal

se que Galileu deixou cair da torre inclinada de Pisa vários objetos com pesos 
diferentes e comparou suas quedas. Ao contrário da afirmativa de Aristóteles, Galileu 
comprovou que uma pedra duas vezes mais pesada que outra não caía realm
vezes mais rápido. No nosso cotidiano, ainda temos a impressão de que objetos mais 
pesados caem mais rapidamente que os mais leves. Soltando uma pedra e uma pena de 

ficamos que a pedra chega ao chão mais rápido que a pena. 
ntudo, o que retarda a queda da pena é a resistência do ar. Se fosse no vácuo, não 

haveria resistência do ar e os dois cairiam juntos. Neste experimento, os efeitos da 
resistência do ar são iguais para ambas as garrafas por conta das suas geometrias. 

ficar que a velocidade de queda dos corpos independe de suas massas. 
2 garrafas PET (iguais), água, 1 pedaço de madeira, 2 pregos, 1 

pedaço de barbante, 1 tesoura. Montagem e Procedimento: Uma das garrafas foi 
heia com água e a outra posta pela metade. As duas garrafas foram 

conectadas com um barbante, de modo que ficaram interligadas e suspensas em conjunto, 
passando o barbante por dois pregos fincados num pedaço de madeira. Utilizamos uma 

velamento por igual das garrafas interligadas, mas poderia ser 
qualquer suporte que as nivelassem. O conjunto foi colocado numa determinada altura, de 

ficassem numa mesma posição em relação ao solo e então, o 
icou-se que as duas garrafas caíram juntas, apesar de uma ter 

massa maior que a outra. A experiência foi gravada em câmera lenta para melhor 
Considerações finais: o uso de materiais de baixo custo tem um 

potencial enorme em aplicação nas aulas de mecânica. Esse tipo de abordagem que 
reutiliza garrafas PET, além de ser uma ferramenta didática acessível e fácil de executar, é 
também um gerador de consciência ambiental em como descartar e reutilizar garrafas que 

 

: Queda livre; Garrafa PET; Física experimental.  
                         

Escola Integral Senador Humberto Lucena, Secretaria de Educação e da Ciência e Tecnologia, 
mail: rafael.silva@professor.pb.gov.br  

      

GARRAFAS PET 

SILVA, Rafael Leal1  

Este trabalho apresenta uma proposta de aula experimental sobre a queda livre dos corpos. 
Esta experiência é uma das mais simples, porém, uma das mais importantes da mecânica, 
tendo sido realizada e repensada diversas vezes por grandes cientistas, como Galileu 

se que Galileu deixou cair da torre inclinada de Pisa vários objetos com pesos 
diferentes e comparou suas quedas. Ao contrário da afirmativa de Aristóteles, Galileu 
comprovou que uma pedra duas vezes mais pesada que outra não caía realmente duas 
vezes mais rápido. No nosso cotidiano, ainda temos a impressão de que objetos mais 
pesados caem mais rapidamente que os mais leves. Soltando uma pedra e uma pena de 

ão mais rápido que a pena. 
ntudo, o que retarda a queda da pena é a resistência do ar. Se fosse no vácuo, não 

haveria resistência do ar e os dois cairiam juntos. Neste experimento, os efeitos da 
resistência do ar são iguais para ambas as garrafas por conta das suas geometrias. 

ficar que a velocidade de queda dos corpos independe de suas massas. 
2 garrafas PET (iguais), água, 1 pedaço de madeira, 2 pregos, 1 

Uma das garrafas foi 
heia com água e a outra posta pela metade. As duas garrafas foram 

ficaram interligadas e suspensas em conjunto, 
fincados num pedaço de madeira. Utilizamos uma 

velamento por igual das garrafas interligadas, mas poderia ser 
qualquer suporte que as nivelassem. O conjunto foi colocado numa determinada altura, de 

ão em relação ao solo e então, o 
se que as duas garrafas caíram juntas, apesar de uma ter 

massa maior que a outra. A experiência foi gravada em câmera lenta para melhor 
o uso de materiais de baixo custo tem um 

o nas aulas de mecânica. Esse tipo de abordagem que 
reutiliza garrafas PET, além de ser uma ferramenta didática acessível e fácil de executar, é 
também um gerador de consciência ambiental em como descartar e reutilizar garrafas que 
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