
 

 

 

                                                                

 
 

MOVIMENTO RETILÍNEO

CONFINADA

RESUMO  
O trabalho apresenta a aplicação de uma sequência didática para o estudo do movimento 
retilíneo uniforme, onde a velocidade durante todo o movimento permanece constante. O 
móvel, neste caso, a bolha de ar, sempre percorrerá o mesmo espaço no mesmo interval
de tempo confinada em uma mangueira com óleo. Neste experimento, os alunos puderam 
verificar, experimentalmente, que o movimento uniforme é uma função do 1° grau. Outra 
habilidade desenvolvida, foi a leitura e interpretação de dados em uma tabela e gráfi
como também a utilização de computador para plotar um gráfico dos resultados 
experimentais. MATERIAIS UTILIZADOS:
pedaço de mangueira de nível transparente com cerca de 0,7 m de comprimento, 1 pistola 
de cola quente para vedar as extremidades (ou algo semelhante que vede), 50 ml de óleo 
de soja, 1 régua (ou trena), 1 cronômetro (um celular que tenha essa função pode também 
ser usado), 1 pincel atômico, 1 pedaço de madeira do tamanho da mangueira. 
METODOLOGIA: A mangueira foi vedada com cola quente em uma de suas extremidades e 
preenchida com óleo de cozinha (meio viscoso) até deixar uma pequena bolha de ar no 
interior. A mangueira foi fixada na madeira e em seguida fez
10cm com o pincel atômico para se fazer as medidas. Ao colocar o tubo na vertical, a bolha 
de ar passou a subir, e para cada espaçamento de 10 cm, foi anotado os valores de posição 
e tempo em uma tabela de Excel.  Com os dados obtidos, os alunos plotaram um gráfico da
posição em função do tempo (
movimento no meio viscoso. Com o auxílio da função de ajuste linear do software, foi 
possível encontrar a função horária do espaço 
e a velocidade encontrada foi de 
EXPERIMENTAL: Neste trabalho, o movimento da bolha ocorre com velocidade (
praticamente constante. A posição da bolha na mangueira no decorrer do tempo, depois de 
solta, obedece a função 𝑠 =

movimento.  Além de verificar as características do movimento, os alunos também puderam 
fazer previsões sobre a posição futura da bolha de ar. O experimento, por ser de fác
execução, baixo custo e montagem simples, se apresenta como uma ferramenta relevante 
para o ensino de cinemática de um modo experimental e participativo.
Movimento retilíneo e uniforme; Ensino de Física; Física experimental
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RETILÍNEO UNIFORME DE UMA GOTA

CONFINADA EM MEIO VISCOSO 

O trabalho apresenta a aplicação de uma sequência didática para o estudo do movimento 
retilíneo uniforme, onde a velocidade durante todo o movimento permanece constante. O 
móvel, neste caso, a bolha de ar, sempre percorrerá o mesmo espaço no mesmo interval
de tempo confinada em uma mangueira com óleo. Neste experimento, os alunos puderam 
verificar, experimentalmente, que o movimento uniforme é uma função do 1° grau. Outra 
habilidade desenvolvida, foi a leitura e interpretação de dados em uma tabela e gráfi
como também a utilização de computador para plotar um gráfico dos resultados 

MATERIAIS UTILIZADOS: Para a realização da prática, são necessários: 1 
pedaço de mangueira de nível transparente com cerca de 0,7 m de comprimento, 1 pistola 

cola quente para vedar as extremidades (ou algo semelhante que vede), 50 ml de óleo 
de soja, 1 régua (ou trena), 1 cronômetro (um celular que tenha essa função pode também 
ser usado), 1 pincel atômico, 1 pedaço de madeira do tamanho da mangueira. 

A mangueira foi vedada com cola quente em uma de suas extremidades e 
preenchida com óleo de cozinha (meio viscoso) até deixar uma pequena bolha de ar no 
interior. A mangueira foi fixada na madeira e em seguida fez-se marcações de 10 cm em 

incel atômico para se fazer as medidas. Ao colocar o tubo na vertical, a bolha 
de ar passou a subir, e para cada espaçamento de 10 cm, foi anotado os valores de posição 
e tempo em uma tabela de Excel.  Com os dados obtidos, os alunos plotaram um gráfico da
posição em função do tempo (𝑠 𝑥 𝑡) para a posição da bolha de ar a cada momento de 
movimento no meio viscoso. Com o auxílio da função de ajuste linear do software, foi 
possível encontrar a função horária do espaço 𝑠 =  4,53𝑡 , onde a posição inicial é
e a velocidade encontrada foi de 𝑣 =  4,53 𝑐𝑚/𝑠. CONCLUSÃO DA PRÁTICA 

Neste trabalho, o movimento da bolha ocorre com velocidade (
praticamente constante. A posição da bolha na mangueira no decorrer do tempo, depois de 

𝑠 + 𝑣𝑡t, onde 𝑠  é a posição inicial donde a bolha começa o 
movimento.  Além de verificar as características do movimento, os alunos também puderam 
fazer previsões sobre a posição futura da bolha de ar. O experimento, por ser de fác
execução, baixo custo e montagem simples, se apresenta como uma ferramenta relevante 
para o ensino de cinemática de um modo experimental e participativo.
Movimento retilíneo e uniforme; Ensino de Física; Física experimental.  
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GOTA DE AR 
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O trabalho apresenta a aplicação de uma sequência didática para o estudo do movimento 
retilíneo uniforme, onde a velocidade durante todo o movimento permanece constante. O 
móvel, neste caso, a bolha de ar, sempre percorrerá o mesmo espaço no mesmo intervalo 
de tempo confinada em uma mangueira com óleo. Neste experimento, os alunos puderam 
verificar, experimentalmente, que o movimento uniforme é uma função do 1° grau. Outra 
habilidade desenvolvida, foi a leitura e interpretação de dados em uma tabela e gráfico, 
como também a utilização de computador para plotar um gráfico dos resultados 

Para a realização da prática, são necessários: 1 
pedaço de mangueira de nível transparente com cerca de 0,7 m de comprimento, 1 pistola 

cola quente para vedar as extremidades (ou algo semelhante que vede), 50 ml de óleo 
de soja, 1 régua (ou trena), 1 cronômetro (um celular que tenha essa função pode também 
ser usado), 1 pincel atômico, 1 pedaço de madeira do tamanho da mangueira. 

A mangueira foi vedada com cola quente em uma de suas extremidades e 
preenchida com óleo de cozinha (meio viscoso) até deixar uma pequena bolha de ar no 

se marcações de 10 cm em 
incel atômico para se fazer as medidas. Ao colocar o tubo na vertical, a bolha 

de ar passou a subir, e para cada espaçamento de 10 cm, foi anotado os valores de posição 
e tempo em uma tabela de Excel.  Com os dados obtidos, os alunos plotaram um gráfico da 

para a posição da bolha de ar a cada momento de 
movimento no meio viscoso. Com o auxílio da função de ajuste linear do software, foi 

, onde a posição inicial é igual a 0 
CONCLUSÃO DA PRÁTICA 

Neste trabalho, o movimento da bolha ocorre com velocidade (𝑣) 
praticamente constante. A posição da bolha na mangueira no decorrer do tempo, depois de 

é a posição inicial donde a bolha começa o 
movimento.  Além de verificar as características do movimento, os alunos também puderam 
fazer previsões sobre a posição futura da bolha de ar. O experimento, por ser de fácil 
execução, baixo custo e montagem simples, se apresenta como uma ferramenta relevante 
para o ensino de cinemática de um modo experimental e participativo. Palavras-chave: 
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