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Plano d’ensino & cronograma
Aulas teóricas – Erros & medidas (x3) 
     – Gráficos (x3) 
    

Aulas práticas (x10) – Quem faltar leva zero no relatório! 

Faltas   – Quem tiver c/cachumba, diarréia, zika, temerite, ...     
      TEM QUE JUSTIFICAR! 
Nas aulas práticas – Atraso < 15 min! 

   Prova – 9/outubro, 3ª feira 18:30  

Até dia 14/Agosto – Definir grupos de 3!   
           (Escolha bem ...)  

Bibliografia   – Piacentini et al ...

http://lab1.fisica.ufsc.br/
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Plano de ensino & cronograma (Turmas de 6ª)
Erros     I &  II     03/08     10/08 

Instrumentos & Medidas  17/08 
Prova (Exp #0) Instrumentos  24/08 
Gráficos I, II & III     31/08  ... !! ...!  14/09 

Exp #1 Pêndulo simples  21/09   ! Relat! 
Exp #2 Mola      28/09   ! Relat! 
Exp #3 ...        05/10   ! Relat! 

PROVA TEÓRICA     16/10    3ª feira 18:30!! 
Exp #4 ...       19/10   ! Relat! 
Exp #5 #6...        ...     ! Relat! 

PROVA de REPESCAGEM!  12/11         ➔ nota (P1+P2)/2! 

Exp #7 ... #9         ...    ! Relat! 

   Nota final = ½  PROVA + ½ média dos relatórios 



Por que gráficos?
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PATETICE DOS 
COMENTARIOs

LONGE PERToPROXIMIDADE DE um gatINHO

UM GATINHO!

XKCD.COM



Tipos de papel
papel 
milimetrado

loglog ou 
dilog

semilog ou 
monolog
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Aula de hoje



Convenções e normas 

1. Execução: Ajudar você a fazer o 
experimento. 
2. Comunicação: Ajudar o leitor/
colega/etc entender o seu 
experimento. 
3. Pragmático: Ir bem na prova e nos 
relatórios.





§1 Antes do experimento 

✴ Qual é a equação do experimento? 
✴ Identificar variáveis independente  (o que 

você controla?) e dependente (o que não 
controla?) 

✴ Linearizar equação (queremos uma reta!),  
i.e. identificar A, B, X, Y. 

✴ Concepção do experimento: Quais variáveis 
físicas você busca? Em geral ligadas a A ou B.
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Linearização
Critério: Curva que representa pontos 
experimentais deve ser uma reta.

Y = A + B X
X: variável independente 
Y: variável dependente  
B: coeficiente angular  
A: coeficiente linear
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cambridgeincolour.com

Resolução angular do olho humano



§2 Durante o experimento 

✴ Preencher tabelas com variáveis ligadas a  
X e Y.

Medidas têm valor, erro e unidade: 
X = (x ± Δx) un.



§3 Construção do gráfico 
✴ Transformar tabela de dados em um gráfico. 
✴ Com a tabela: 

• Escrever tabela linearizada (i.e. X e Y). 
• Achar A, B da melhor reta (com 

calculadora). Anotar somatórios. Observar 
significativos/precisão e unidades. 

• Definir escala: (a) ocupar ≥ 50% do papel; 
(b) escala redonda (1, 2, 5); (c) escolher 
bom ponto zero. 

• Definir pontos da melhor reta a partir de A 
e B.
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Universidade Federal de Santa Catarina 

Licenciatura Em Física a Distância 

Laboratório de Física I – FSC 9301 

Professor Flavio Renato Ramos de Lima 

Professor José Ricardo Marinelli 

Fazendo regressão linear na calculadora.* 
*(Os  conceitos básicos  são os mesmos para qualquer  calculadora MAS os  comandos  específicos  aqui 
mostrados  são para a  calculadora Casio  FX‐82MS, para algumas  calculadoras, alguns  comandos  serão 
ligeiramente diferentes.)  

   

Calculadora: Regressão linear ou  
método dos mínimos quadrados



Escolha do papel
Critério: Curva que representa pontos 
experimentais deve ser uma reta.

Y = A + B X
B: coeficiente angular  
    = [Y/X]; significativos da tabela 
A: coeficiente linear 
    = [Y]; precisão de Y
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http://canzian.fsc.ufsc.br/velocidade-do-som/
escolha-de-escalas-para-graficos.html
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x = 10 e y = 32
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Determinação das escalas
As escalas escolhidas devem 
permitir fácil interpolação
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Blandford & Znajek (1977)



§3 Construção do gráfico 
✴ Transformar tabela de dados em um gráfico. 
✴ Com a tabela: […] 
✴ Com o papel milimetrado: 

• Identificar eixos X e Y, com unidades. 
• Escrever escala (refletindo a precisão da 

tabela) a cada 4 ou 5 cm. 
• Colocar pontos experimentais (usar 

símbolos adequados). 
• Colocar pontos da melhor reta e traçar a 

melhor reta. 
• Colocar título e legenda, mas não poluir 

gráfico.
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Free Multi-Width Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/multiwidth/

Pontos experimentais

*
+

.

Escolha apenas um símbolo para  
cada tipo de dado.
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Free Multi-Width Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/multiwidth/

Traçado da curva
P1

P2

1. Não precisa passar 
sobre todos os pontos 
(às vezes não passa por 
ponto algum) 

2. Não precisa começar no 
primeiro ponto nem 
terminar no último 
ponto 

3. Deve ser traçada com os 
pontos P1 e P2 
calculados a partir de A 
e B da melhor reta.
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§4 Conclusão do experimento 

✴ Avalie se o seu gráfico está bonito!  
• Pontos experimentais estão bons?   
• Reta reflete pontos experimentais?  
• Um colega conseguiria ler o gráfico e dizer 

(a) que instrumentos foram usados e (b) se 
você fez o experimento com cuidado?  

• Seus pontos experimentais ocupam pelo 
menos 50% do eixo x e do eixo y? 

✴ Qual era a pergunta a ser respondida? Em 
geral a resposta vem de A ou B.
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Pergunta???









Equação: x = x0 + vx t

Gráfico de relatório sobre MRU. 

Notem como a (horrível) 
escolha de escala levou ao 
posicionamento errado dos 
pontos no gráfico. 
Vejam que a melhor reta 
(calculada através da tabela) 
não concorda com os pontos 
experimentais alocados pelo 
grupo. 



Exemplo de pesos para correção do gráfico (valor total do gráfico = 10 pontos)

* Escalas 

- Falta variável/unidade: -1 p por eixo 

- Marcas de escala em excesso: -1 p por 
eixo  

- Escala proibida: -2 p por eixo  

- Gráfico pequeno? (<50%): -1 p 

- Precisão correta das escalas?: -1 p por 
eixo 

* Casos omissos: Decidam com 
coerência. 
 

* Pontos exp. e melhor reta 

- Pontos pouco visíveis: -1 p 

- Pontos mal alocados: -1 p por 
ponto mal alocado 

- Faltam pontos da melhor reta: -2 p  

- Melhor reta incoerente com 
pontos: Verificar onde está erro. 

- Gráfico poluído: -1 p  

-Leitura difícil/falta capricho: -1 p  

Agora você é o carrasco e  
vai corrigir o gráfico de seu colega!



Sagittarius A∗


