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Resumo: Este projeto objetiva desenvolver um 

experimento o qual seja favorável a aquisição de dados 

estatísticos pelos alunos e que posteriormente possamos 

exemplificar com clareza os conceitos de erros 

sistemáticos, erros estatísticos, precisão, acurácia e 

confecção de gráficos. Para isto, desenvolvemos e 

aperfeiçoamos um experimento envolvendo o conceito 

de pêndulo simples. 

 

1. Introdução 
Este projeto está sendo desenvolvido com a 

finalidade de criar um novo experimento para ser 

adicionado ao programa do laboratório de física 1. Ele 

tem como tópico principal a aplicação dos conceitos de 

Tratamento de Dados Experimentais (T.D.E) e de 

elaboração de gráficos. A proposta deste novo 

experimento é dar uma maior percepção das aplicações 

dos conceitos abordados em aula (T.D.E e gráficos), e 

apresentar os conceitos de erros sistemáticos, erros 

estatísticos, precisão e acurácia [1] aos alunos a partir de 

dados experimentais obtidos por eles próprios. 

 

2. Metodologia 
Utilizamos como base para o desenvolvimento de 

nosso experimento o conceito de pêndulo simples [2]. 

Nosso arranjo experimental consiste de um pêndulo 

com sua haste principal tendo 60 cm de comprimento e 

um transferidor fixado no mesmo com divisões de 15º. 

Para aquisição de dados foram utilizados dois 

instrumentos: um cronômetro digital simples, com 

precisão de centésimo de segundo e um arranjo de 

equipamentos contendo um sensor óptico (photogate) e 

uma interface digital ligada a um computador, com 

precisão de décimo de milésimo de segundo. Para 

registro dos dados fora utilizado o software Data Studio, 

com uma sub-rotina programada por nós, para registrar 

os dados experimentais. 

O foco de nossos estudos era encontrar a 

configuração que nos trouxesse o maior valor didático, 

visando não apenas a situação que traria uma maior 

clareza para a discussão dos conceitos que pretendemos 

abordar, mas também que garantisse a reprodutibilidade 

dos dados, sendo assim um experimento funcional. Para 

isto experimentamos diversas combinações de 

comprimento de fio, ângulo de lançamento e massas do 

pêndulo. 

 

3. Resultados 
Através de nossos testes, cálculos e análises, 

encontramos a configuração que julgamos que melhor 

demonstra os conceitos que desejamos abordar:              

L = 15cm e ângulos de lançamento entre 15° e 90°, 

variando a cada 15°. Na figura 1, apresentamos o valor 

do período obtido com o photogate (vermelho) e com o 

cronômetro (verde). As barras de erro correspondem ao 

desvio padrão das medidas. Quando comparamos os 

valores medidos com os valores teóricos (azul) [2], 

podemos exemplificar os conceitos de erros estatísticos, 

erros sistemáticos, precisão e acurácia. 

 
Figura 1 – Gráfico do período em função do ângulo de 

lançamento. 

 

4. Conclusões 
Os dados gerados pela configuração encontrada 

apresentam boa reprodutibilidade, conseguem mostrar 

com clareza os conceitos de acurácia e precisão, além 

de, durante a obtenção destes dados, com a utilização do 

cronômetro e do photogate, ser possível discutir os 

conceitos de erros sistemáticos e estatísticos, e por fim, 

durante o levantamento da curva mostrada na figura 1, 

são utilizados conceitos de T.D.E e gráficos abordados 

em aula. 
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