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--------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUÇÃO

--------------------------------------------------------------------------------------------

-

Um dos objetivos das aulas de laboratório de Física 1 é fazer com que você, 

Aspirante,  se  familiarize  com  a  aplicação  de  alguns  princípios  físicos  fundamentais  na 

interpretação de fenômenos simples. Isso deve fazer com que, se convença da necessidade 

de abandonar o hábito de memorizar todas as fórmulas e depois substituí-las por números.

Como você vai perceber ao longo das aulas, a Física é uma matéria desafiadora, 

ela  não é  como um filme de ficção científica,  que você apenas aprecia,  ela  exige  uma 

participação do estudante através de um trabalho perseverante e disciplinado, que vise um 

verdadeiro entendimento dos conceitos físicos e o domínio de certas técnicas matemáticas 

que, por si só, não são na maioria das vezes, tão atraentes. De posse dessas ferramentas, 

você  terá  mais  condições  de  compreender  porque  a  Física  é  necessária,  e  numa  boa 

medida, muito divertida.

E é dentro deste cenário, que se deve entender as aulas de laboratório de Física. 

Nelas  você  não  estará  apenas  adquirindo  conhecimento,  mas  estará  construindo  o 

conhecimento, exatamente como no processo de pesquisa científica. Você observará nas 

aulas que as experiências propostas são simples, no entanto, não se esqueça que foram 

essas experiências, inicialmente, que levaram à construção das bases da Física atual.

É costumeiro o Aspirante questionar a necessidade do estudo da Física, assim 

como das aulas de laboratório, já que não será um Físico. No entanto, como já é sabido, a 

Escola Naval, tem por finalidade formar o segundo tenente que irá exercer, quase na sua 

totalidade, funções técnicas, daí a necessidade do conhecimento dos fenômenos físicos. E 

no  exercício  de  suas  funções,  o  oficial  fará  manuseio  de  equipamentos,  medidas  de 

instrumentos,  relatórios técnicos  sobre o desempenho desses equipamentos  e sistemas, 

assim como a manutenção prevista dos mesmos. Por isso, as aulas de laboratório de Física, 

acabam por  ter  uma utilidade além da intrínseca que é  a de  melhor  compreensão dos 

fenômenos  físicos,  ela  também  dará  início  à  prática  instrumental,  onde  o  Aspirante 
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aprenderá sobre os cuidados no manuseio de instrumentos, assim como na leitura de suas 

medidas e de como apresentar um relatório técnico. 

O objetivo primeiro deste texto é o de proporcionar algumas ferramentas para o 

tratamento e análise de dados, pois o Aspirante além de dominar os conceitos e modelos 

teóricos envolvidos com o fenômeno a ser analisado e desenvolver habilidades relativas à 

atividade  técnica  experimental,  necessita  saber  como  organizar  seus  dados  e  descobrir 

quais são as informações úteis que podem ser interpretadas segundo modelos propostos. 

Muitas  pessoas  acreditam  que  a  atividade  experimental  encerra-se  nas  duas  primeiras 

etapas: teoria e medida; contudo, é na análise e no tratamento de dados experimentais que 

se pode sustentar, ou não, uma teoria.

Durante as aulas de laboratório, você Aspirante, deve aprender a prestar atenção 

no  equipamento  experimental,  procurando  entender  como  ele  funciona,  quais  são  suas 

limitações, suas imperfeições e como isso influi no modelo físico que se quer testar. Tudo 

isso  deverá  ser  discutido  num relatório  a  ser  elaborado,  e  que  é  peça  fundamental  no 

processo de aprendizagem. 

Cada prática de laboratório de Física 1 ocupará sempre dois tempos de aula. Os 

trabalhos serão realizados em grupos formados por quatro Aspirantes que terão disponíveis 

uma montagem experimental, por grupo. Teremos ao longo de cada semestre três práticas 

de  laboratório,  e  seus  respectivos  relatórios  contribuirão  com  2,0  pontos  na  prova  de 

período.

Ao  longo  deste  ano,  vocês  farão  e  analisarão  experimentos  relacionados  à 

cinemática, dinâmica e ondas. No final deste texto de apoio você encontrará o roteiro da 

primeira  prática de laboratório de um total  de seis que acontecerão ao longo deste ano, 

sendo três por semestre.

 

  1ª prática – aula alfa – utilização do paquímetro e a descrição do movimento.

  2ª prática – aula bravo – conservação da energia. 

  3ª prática – aula charlie  – colisões.

  4ª prática – aula delta – rotações.

  5ª prática – aula echo – movimento harmônico simples.

  6ª prática – aula foxtrot – ondas.
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Para cada aula prática você receberá um roteiro, que têm por finalidade orientar o 

Aspirante nas aulas de laboratório,  na análise dos dados experimentais  e finalmente na 

elaboração do relatório.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-

RELATÓRIO

--------------------------------------------------------------------------------------------

-

Quase  todos  os  tipos  de  atividades  em  que  estamos  envolvidos,  na  área 

tecnológica,  exigem a apresentação de resultados ou de  projetos.  Essas apresentações 

podem ser feitas de maneira verbal, visual, na forma de exposições, seminários, etc, mas 

quase sempre envolvem a confecção e uso da palavra escrita. A idéia básica é que, estando 

o trabalho documentado, pode-se fazer uma verificação das conclusões obtidas e, na área 

experimental, pode-se tentar reproduzir a experiência para verificação destas conclusões.

Assim,  sempre  que  desenvolvemos  uma  atividade  qualquer,  devemos  nos 

preparar para dar uma redação final a ela, o que exige que reflitamos a respeito do trabalho 

como  um  todo  e  que  o  apresentemos  numa  forma  que  seja  de  fácil  compreensão  e 

acompanhamento por parte do leitor. 

No  trabalho  experimental  de  laboratório,  será  sempre  exigida  redação  de  um 

relatório. Para isto é importante registrar, de forma organizada, os resultados que obtemos. 

Normalmente isto é feito através da manutenção de um caderno de registro,  no qual os 

resultados são anotados, assim como, as discussões com colegas e com professores, as 

idéias, as observações e as dúvidas que nos ocorram, etc. O caderno registra as atividades 

desenvolvidas, e o relatório serve como um fechamento para elas.

Vamos discutir agora o que se espera de um relatório.

As características fundamentais de um relatório são a objetividade e a clareza. 

Para isso, o relatório deve respeitar sempre certos aspectos e normas indispensáveis para 

que o leitor possa entender imediatamente os pontos essenciais do trabalho feito na sala de 

aula. Sem ser prolixo, ele deve conter o maior número possível de informações sobre o que 

foi  feito,  como foi  feito e os resultados alcançados. Deve permitir  situar  claramente este 
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trabalho  no  contexto  do  tema  em  questão,  ou  seja,  a  finalidade  da  experiência  e  do 

procedimento adotado, as hipóteses assumidas e o que se esperava alcançar.

É apresentada a seguir uma divisão, em itens, de um relatório de laboratório de 

Física,  preparado  dentro  do  que  foi  dito  acima.  Nem  todos  os  trabalhos  devem  ser 

rigorosamente  divididos  nessa  forma,  mas  todos  os  aspectos  são importantes  e  devem 

constar no trabalho.

a) TÍTULO

Nome do trabalho

b) RESUMO

Deve conter uma descrição do problema, a motivação, o método empregado e os resultados 

obtidos. O resumo deve, portanto, ser o último a ser escrito em um trabalho, embora seja 

normalmente apresentado no início. O resumo deve ter uma estrutura independente do resto 

do trabalho, isto é, o leitor deve ser capaz, ao lê-lo, de ter uma idéia geral de seu conteúdo, 

sem necessidade de consulta ao restante do trabalho.

c) INTRODUÇÃO

Situe seu trabalho no tempo e espaço. Se quiser, mostre um breve (muito breve) esboço 

histórico do problema. Mostre resumidamente sua relevância para a comunidade a que é 

endereçado. Mostre sua utilidade (em que área é usado). Se possível, situe o problema em 

relação a outras áreas às quais está relacionado. Deixe claro os objetivos do trabalho.

d) TEORIA

Freqüentemente  em  Física,  uma  experiência  é  executada  para  testar  uma  teoria  ou 

aproximações dela decorrentes, enfim, para testar um modelo. Outras vezes, utiliza-se uma 

teoria  suficientemente testada tendo em vista  uma aplicação.  Sendo assim,  nesta parte, 

você deve colocar os resultados teóricos que são relevantes para o trabalho. Em geral, não 

são feitas deduções, mas os aspectos da teoria utilizada (relações matemáticas, afirmações 

etc) são discutidos. Deixe claro o que é cada grandeza utilizada e o significado físico das 

relações  usadas.  Neste  item,  você  deve  fazer  uso  de  referências  onde  a  teoria  foi 

desenvolvida (livros, apostilas, relatórios, artigos etc). 

e) PARTE EXPERIMENTAL

Na descrição da parte experimental você deve detalhar a montagem experimental, faça um 

esquema da montagem. Descreva o procedimento utilizado e os cuidados experimentais 

tomados na obtenção dos dados.

f) RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS
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A seguir,  os resultados devem ser apresentados da forma mais clara possível.  Todos os 

números que são utilizados na análise dos dados devem ser registrados de forma explicita e 

inequívoca. E lembre-se, um resultado experimental não é um número teórico. Ele contém 

um número, com uma incerteza associada, e uma unidade. Isto é, você está fornecendo 

uma avaliação dentro de uma faixa de valores na qual o resultado pode ser encontrado.

Dê uma atenção bastante especial para as estimativas de erro nos valores obtidos (procure 

durante a realização da experiência verificar cuidadosamente as fontes de erro que afetam 

as medidas).

Muitas vezes, você não tem um único resultado, e alguns deles devem ser compostos em 

uma  tabela.  Ela,  novamente,  deve  conter  resultados  completos:  o  resultado  com  uma 

incerteza e uma unidade. 

A partir dos dados obtidos, você deve fazer a análise dos dados. Isto algumas vezes impõe 

fazer algumas contas, às vezes deve-se fazer uma apresentação gráfica, às vezes ambos, e 

mais alguma coisa, ou seja, ampliar a tabela original, ou construir um gráfico. A construção 

do gráfico exige que você escolha qual a melhor forma de apresentar os seus resultados. 

Pode ser um gráfico em papel milimetrado, pode ser um histograma, etc. Em qualquer uma 

dessas situações, a regra da clareza e compreensão rápida do que está sendo apresentado 

é fundamental. Portanto, são necessários: título do gráfico, escalas, unidades, e qualquer 

informação relevante. A partir da colocação dos resultados em forma gráfica, deve-se tirar 

uma  conclusão  deles.  Os  gráficos  que  forem  extraídos  do  computador,  ao  longo  da 

experiência com seus respectivos ajustes de curva, devem ser analisados, interpretados e 

anexados ao relatório.

Os resultados e como eles foram obtidos devem ser apresentados claramente no relatório. 

No final, você deve analisar esses resultados, e compará-los com o que esperava obter, e 

fazer quaisquer comentários que julgue pertinente.

g) DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Comente os resultados obtidos, sua qualidade e confiabilidade. Tente justificar  eventuais 

discrepâncias  que  forem observadas.  Aponte  sugestões  para  melhorar  a  qualidade  dos 

dados  etc.  Destaque  as  conclusões  resultantes  da  experiência.  Você  deve  discernir 

claramente  quais  foram  essas  conclusões.  Não  coloque  como  conclusões  afirmações 

(mesmo que corretas) que não decorrem diretamente da experiência realizada. Se possível, 

relacione  essas  conclusões  com as  de  outras  experiências.  Verifique  até  que  ponto  os 

objetivos da experiência foram alcançados (teste de um modelo, aplicações etc.).

h) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Coloque as referências do texto.

    Ao  final  de  seu  trabalho,  pegue  o  relatório  que  você  escreveu.  Coloque-se  na 

posição de um leitor, que não participou de suas atividades, e leia o que está escrito. Está 

claro? Está conciso? Se você achar que sim, meio caminho foi percorrido para uma boa 

aceitação de seu trabalho.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-

MEDIDAS

--------------------------------------------------------------------------------------------

-

Em Física, a idéia de medida está subjacente a tudo. É através de experiências 

que podemos obter valores quantitativos consistentes para certas propriedades da matéria, 

sejam elas as propriedades das chamadas partículas elementares, os constituintes últimos 

da matéria, sejam elas as grandezas que nos permitem entender um pouco as galáxias e 

outros  objetos  estelares.  No  dia-a-dia,  medimos  grandezas  normais,  aquelas  que  estão 

dentro de nossos conceitos antropomórficos de descrição da natureza. Mas a natureza não 

é  só  o  que  vemos  ao  nosso  redor.  Quando  estudamos  o  microcosmo,  há  outras 

propriedades da natureza que não têm correspondência na nossa vida cotidiana. Quando 

nos afastamos de nosso sistema planetário e estudamos a nossa galáxia ou outras estrelas, 

também são encontrados estranhos mundos onde não valem as grandezas com as quais 

estamos acostumados. Para descrever essas novas propriedades, são atribuídos nomes a 

elas e são feitas medidas sistemáticas. Tanto nesses campos avançados da física quanto 

em nossas experiências no laboratório de Física 1, os resultados das medidas são sempre 

expressos por  números que indicam quantas  vezes essa propriedade física  é  maior  ou 

menor que um determinado padrão, definido de forma arbitrária, mas conhecido por todos; 

esse padrão é chamado a unidade daquela propriedade física particular. 

Essencialmente,  existem dois  tipos  de  medidas  que  podemos  fazer:  medidas 

diretas cujo resultado é obtido diretamente da leitura de um instrumento; e medidas indiretas 

cujo valor é obtido pela operação de grandezas que são medidas diretamente. Por exemplo, 

mede-se o comprimento e uma largura de um retângulo diretamente. A área desse retângulo 
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é  obtida  multiplicando-se  o  comprimento  pela  largura.  O  comprimento  e  a  largura  são 

medidas diretas e a área do retângulo é uma medida indireta.

A. Medidas Diretas

Ao  realizarmos  uma  medida  direta,  devemos  atribuir  a  ela  uma  incerteza, 

decorrente  do  fato  de  nenhum  instrumento  permitir  que  sua  escala  seja  dividida 

infinitamente. 

Dessa forma, em qualquer instrumento de medida, esta será truncada em algum 

ponto.  Em  geral,  assumimos  que  todos  os  instrumentos  de  medida  são  corretamente 

construídos, ou seja, os valores das divisões e subdivisões que aparecem no seu painel 

estão devidamente aferidos. O fato de termos que truncar uma medida em um dado valor 

significa que temos certeza que até esse valor a medida pode ser considerada correta (ou 

exata). O resto é incerto e devemos dar uma indicação do tamanho dessa incerteza. Por 

essa razão, para manter a precisão do instrumento dada pelo fabricante, devemos “fabricar” 

uma escala suplementar, dividindo a menor divisão fornecida pelo fabricante em um certo 

número razoável de partes. Como essa nossa divisão da menor escala do instrumento não é 

acurada, ela, intrinsecamente, contém incertezas. 

Para  fazer  o  registro  correto  de  uma  medida  direta,  adotamos  o  seguinte 

procedimento:  registramos  todos os  algarismos  fornecidos pela  escala  do  instrumento  e 

acrescentamos um outro algarismo resultante da escala que criamos. O conjunto formado 

por  esses  algarismos  chama-se  “algarismos  significativos  da  medida”  e  são  esses 

algarismos que utilizamos para registrar qualquer medida. A incerteza desse nosso registro 

será a menor divisão da escala que fabricamos. 

Se a escala do fabricante for muito pequena, de tal forma que não seja razoável a 

subdivisão da menor  escala,  devemos utilizar  a  menor  escala  como o  dígito  incerto  da 

medida. Essa é uma forma conveniente e razoável de estabelecermos o valor da incerteza 

em medidas diretas,  e o critério  para saber  como devemos proceder  em relação a isso 

depende do nosso bom senso e das nossas condições para realizar a medida. Por exemplo, 

numa régua milimetrada, em boas condições de medida podemos, no máximo, subdividir o 

milímetro em duas partes, e uma leitura de um dado comprimento poderia ser escrita, por 

exemplo, como (4,50± 0,05)cm se o comprimento estiver mais próximo do traço do milímetro 

ou (4,55± 0,05)cm se o comprimento estiver entre dois traços do milímetro. Esse critério vai 
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sempre depender das condições da medida. E sob condições não muito boas, deveríamos 

registrar para essa medida o valor (4,5± 0,1)cm.

Portanto, como dissemos, o registro correto de uma medida envolve a indicação 

de três informações como apresentamos nos exemplos acima, ou seja, o seu valor, a sua 

unidade e a sua incerteza.

A palavra erro é muitas vezes empregada no lugar da incerteza. Essa palavra 

quando associada à incerteza da medida, não significa que a medida está errada do valor do 

erro, mas que a ela está associado um erro provável de até o valor do erro.

B. Algarismos significativos 

Todas as medidas de uma propriedade física estão afetadas por uma incerteza, 

também  chamada  erro,  desvio  ou  imprecisão  da  medida.  Por  isso,  os  resultados  das 

medidas devem ser expressos de modo tal que se possa avaliar a precisão com que elas 

foram  feitas  (ou  calculadas).  Portanto,  o  número  que  representa  a  medida  de  uma 

propriedade física não pode ter uma quantidade qualquer de algarismos, ele deve conter 

apenas algarismos que representem realmente a precisão com que a medida foi feita, ou 

seja,  todos  os  algarismos  devem ter  um significado.  Introduzimos  assim  o  conceito  de 

algarismos significativos, procurando indicar que nem todos os algarismos que aparecem na 

representação  de  uma  medida,  ou  no  resultado  de  uma  operação  matemática  tem 

significado para os físicos. 

Quando  se  escreve  4,12 cm,  queremos  dizer  que  a  imprecisão  (a  dúvida da 

medida) está no último algarismo "2". É errado escrever que 4,12 cm = 4,120 cm, pois neste 

último caso a dúvida está no milésimo de centímetro e não em centésimo como no primeiro 

caso. 

A  situação se complica  um pouco se aparecem zeros  no  início  ou no  fim do 

número. Os zeros que aparecem no início não são significativos pois indicam simplesmente 

a  posição  da  vírgula.  Assim,  0,003702 e  0,3702 têm  o  mesmo  número  de  algarismos 

significativos  (4):  3,  7,  0  e  2.  Às vezes (não é sempre),  os zeros que aparecem como 

últimas  cifras  indicam  apenas  a  ordem de  grandeza.  Por  exemplo,    74000  poderia  ter 

apenas dois algarismos significativos (7 e  4) e os três zeros indicam o milhar. Ou então, 

temos  de  fato  cinco  algarismos  significativos:  7,  4,  0,  0 e  0.  Para  evitar  confusões, 

costuma-se  escrever  o  número  em  potência  de  10:  74x103 significa  que  temos  dois 

algarismos significativos. Se os algarismos significativos fossem cinco, dever-se-ia escrever: 
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74000.  O uso de potência de 10 é indispensável quando tratamos com grandezas muito 

pequenas ou muito grandes. Portanto, quando se escreve um número em potência de 10, o 

primeiro fator deve indicar os algarismos significativos e o segundo nos diz de quantos zeros 

se deve deslocar a vírgula.

Para  se  saber  quantos  algarismos  significativos  existem  em  um número  que 

expressa a medida de uma propriedade física, deve-se proceder assim:

i. o algarismo que fica mais à esquerda,  diferente de zero,  é  o mais  

significativo, ex. 0,0374;

ii. se não há vírgula, o algarismo que fica mais à direita,  diferente de  

zero, é o algarismo menos significativo, ex. 7400;

iii. se há vírgula, o último algarismo da direita é o menos significativo,  

mesmo que ele seja zero, ex. 21,0;

iv. todos os algarismos entre o mais e o menos significativo são também 

significativos, ex. 746,82.

Durante os cálculos, deve-se tomar cuidado de só se fazerem arredondamentos, 

na  apresentação  do  resultado  final,  para  que  não  sejam introduzidos  erros  cumulativos 

durante  as  aproximações  intermediárias.  Para  se  determinar  quais  são  os  algarismos 

significativos, após um certo cálculo, faz-se uso das seguintes regras:

- para a multiplicação e divisão, o resultado deve ter o mesmo número de 

algarismos  significativos  da  parcela  mais  pobre.  Exemplo  para 

multiplicação:  153,82  (cinco  algarismos  significativos)  x  2,1  (dois  

algarismos significativos) = 323,022 (resultado na calculadora) ≅  3,2 x 102  

(dois algarismos significativos – note a utilização da potência de dez).  

Exemplo  para  divisão:  0,001  (um  algarismo  significativo)  :  27,8  (três 

algarismos  significativos)  =  0,000035971  (resultado  na  calculadora)  ≅  

4 x 10-5 (um algarismo significativo).

- para a soma e subtração, estando todas as parcelas expressas na mesma 

potência  de  dez,  o  resultado  deve  ter  o  mesmo  número  de  casas 

decimais  da  parcela  mais  pobre.  Exemplo:  1245  (quatro  algarismos 

significativos) + 2,0 x 103 (dois algarismos significativos) = 1,245 x 103 + 

10



ESCOLA NAVAL-LABFIS1

2,0 x 103 (mesma potência de dez) = 3,245 x 103 (resultado na calculadora) 

≅  3,3 x 103 (dois algarismos significativos).

Regras para arredondamento:

- se o algarismo a ser cortado for maior que 5, soma-se 1 ao algarismo 

anterior;

- se  o  algarismo  a  ser  cortado  for  menor  que  5,  o  algarismo  anterior  

mantém-se inalterado; 

- se o algarismo a ser cortado for igual a 5, soma-se 1 ao anterior se ele for  

ímpar,  mantendo-o inalterado se for par;

 C. Medidas Indiretas

Uma medida é dita indireta quando ela resulta da operação de duas ou mais 

grandezas, cada uma delas medida com um certo grau de incerteza. Dizemos que o erro 

cometido em cada uma das grandezas medidas diretamente se propaga para o resultado 

final.  A  maneira  de  determinarmos  a  incerteza  de  uma  medida  indireta  não  é  trivial  e 

depende do desenvolvimento de modelos estatísticos, que não iremos abordar aqui.

Abordaremos, aqui, apenas o caso da propagação de incertezas em operações 

aritméticas, para o qual será analisada a propagação de uma forma mais conceitual.

Tomemos  como  exemplo  uma  folha  de  papel  de  dimensões:  comprimento 

a=(27,9± 0,1)cm, largura  b=(21,6± 0,1)cm e  espessura  c=(0,125± 0,005)cm.  Para  se 

determinar o semiperímetro dessa folha, descrito pela adição A=a+b, deve-se proceder da 

seguinte forma:

a                     (27,9 ±  0,1)            cm

b                +   (21,6   ±   0,1)            cm             

A                    (49,5 ±  0,1 ±  0,1)   cm

Resta um problema: como determinar  o resultado da operação  ± 0,1± 0,1? Na 

verdade, não há uma resposta para esse problema e tudo o que se pode fazer é estabelecer 

um critério; o mais simples consiste em adicionar os dois termos, isto é, δA=δa+δb=0,2cm. 

Isto significa que a incerteza, na operação soma, decorre do fato de que a medida a pode 

estar erra de +δa, ao mesmo tempo em que a medida b também está errada de +δb, ou o 

inverso,  a com  um  erro  de  -δa e  b com  um  erro  de  -δb.  Esta  é  certamente  uma 
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possibilidade, entretanto, a probabilidade de que isso venha a ocorrer é pequena. Numa 

avaliação mais criteriosa da incerteza propagada deve-se levar em conta a probabilidade de 

sua ocorrência, mas, como já havíamos mencionado, não apresentaremos aqui o cálculo de 

incertezas, baseado na distribuição de probabilidade de erros. Adotaremos, para o resultado 

da propagação de incertezas, a incerteza limite, que, no caso acima, é a soma de todas as 

parcelas que contribuem para a incerteza propagada. Sua adoção é justificada quando se 

deseja  uma  faixa  de  acerto  de  100%,  quando  as  incertezas  associadas  às  medidas 

representam limites para o valor medido ou quando não se está preocupado com o resultado 

estatístico do erro previsto.

Seguindo-se o mesmo procedimento,  pode-se calcular a incerteza das demais 

operações matemáticas. Observe que na subtração, as incertezas também são somadas, 

pois o limite ocorre quando a medida  a está errada de  +δa e a medida  b, de  -δb ou vice 

versa, portanto, 

“no caso da soma e da subtração temos que a incerteza da operação

 é sempre a soma das incertezas”

                So=(a± δ a) + (b± δ b)=(a+b)± (δ a+δ b)        Su=(a± δ a) - (b± δ b)=(a-b)± (δ a+δ b) 

Para o caso da multiplicação,  temos  M=(a±δ a).(b±δ b)=(ab± aδb± bδa±δ aδb). 

Aqui, podemos fazer uma simplificação devido ao fato do termo δaδb ser muito inferior aos 

outros dois aδb e bδa. Usando o exemplo da folha de papel, no cálculo da área, temos para 

a propagação do erro, os seguintes termos: aδb = 3 cm2, bδa = 2cm2 e δaδb=0,01cm2, este 

último sendo, duzentas vezes menor que cada um dos outros dois termos. Assim, tem-se 

para a multiplicação

M=(a± δ a).(b± δ b)=(a.b)± (a.δ b+b.δ a)

Para  se  obter  a  expressão da  incerteza  propagada  em uma divisão,  deve-se 

montar um algoritmo tal qual em uma divisão numérica 

12
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O resto, como no caso da multiplicação, é suficientemente pequeno perante os 

demais termos e pode ser desprezado. Assim, para a divisão, 

D = (a± δ a)/(b± δ b) = [a/b]± [(δ a)/b+(aδ b)/b2]

No caso da multiplicação e da divisão o resultado pode ser expresso em uma 

forma mais simples, a da incerteza relativa:

- multiplicação          =
M

Mδ

ab

aδb

ab

bδa

ab

aδbbδa
+=

+

a

aδ

b

bδ
+=

- divisão               =
D

Dδ

b

a
b

bδa

b

a
b

aδ

b

a
b

bδa

b

aδ
22

+=
+

b

bδ

a

aδ
+=  .   Assim temos que, 

“no caso da multiplicação e da divisão temos que a incerteza relativa da operação é 

sempre a soma das incertezas relativas de cada um dos termos”

Caso haja mais de uma operação a ser realizada, o procedimento a ser adotado é 

o de, a cada operação feita, calcular a respectiva incerteza propagada. Em alguns casos, 

esse  procedimento  pode  ser  simplificado  como,  por  exemplo,  a  adição  e  subtração  de 

sucessivas parcelas. Como a incerteza propagada é sempre, nessas operações, a adição 

das incertezas, o final será a adição de todas as incertezas.

Algo semelhante acontece para as operações de multiplicação e divisão. Como 

para  ambas  a  incerteza  relativa  é  a  soma  das  incertezas  relativas  de  cada  termo  da 

operação, a incerteza relativa de uma série de operações de multiplicação e divisão é a 

13



ESCOLA NAVAL-LABFIS1

soma das incertezas relativas  de  cada um dos termos  dessa série.  Exemplo:  calcule  o 

volume da folha de papel

3

3

cm)475(V

cm)05,0x3,753,75(V

05,004,0005,0004,0
cm125,0

cm005,0

cm6,21

cm1,0

cm9,27

cm1,0

V

Vδ

cm)005,0125,0(xcm)1,06,21(xcm)1,09,27(V

±=

±=

=++=++=

±±±=

D. Erros

Um resultado experimental só adquire confiabilidade quando ele é repetido várias 

vezes  por  diferentes  métodos  e  técnicas.  A  razão  dessa  regra  básica  de  desconfiança 

deve-se  à  impossibilidade  de  se  conhecer,  a  priori,  os  erros  experimentais  que  estão 

associados a uma dada experiência. 

Os erros experimentais podem ser classificados em três categorias: 

1. Erros  grosseiros, que  são  decorrentes  de  falhas  humanas  como 

leitura errônea de um instrumento de medida, erro de cálculo ou a 

utilização  inadequada  de  um  instrumento  ou  de  uma  técnica  de 

medida. Felizmente as fontes desses erros são normalmente óbvias 

e  os  resultados  decorrentes  destoam  dos  demais.  Os  erros 

grosseiros  são  também  denominados  de  ilegítimos  e  podem  ser 

corrigidos refazendo-se as operações erradas de forma correta. 

2. Erros  sistemáticos, que  são  associados  a  um  determinado 

instrumento ou a uma técnica de medida empregada; são difíceis de 

serem  detectados,  e  a  melhor  forma  de  se  verificar  se  em  um 

resultado experimental incorre um erro sistemático é procurar obter 

esse mesmo resultado utilizando outros equipamentos,  técnicas e 

mesmo outros observadores. Como o próprio nome diz, são erros 

que aparecem sistematicamente e, conseqüentemente, não podem 

ser  postos  em evidência  pela  simples  repetição  de  uma medida. 

Alguns  erros  sistemáticos  são  tão  comuns  que  é  quase  uma 

obrigação  inspecionar  todo  experimento  antes  de  se  medir,  para 
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evitar que eles ocorram, como por exemplos a não zeragem de um 

instrumento e a  utilização  de um dado instrumento sem uma correta 

calibração.

3. Erros aleatórios, que são produzidos por variações imprevisíveis na 

situação experimental. Estas podem ser causadas diretamente pelo 

observador,  que  pode  introduzir  um  erro  na  leitura  de  um 

instrumento ou na sua manipulação, ou por causas externas como 

vibrações mecânicas,  oscilações na  voltagem da rede elétrica  de 

alimentação  ou  devido  à  própria  oscilação  do  parâmetro  a  ser 

medido. Ao contrário dos erros sistemáticos, os erros aleatórios não 

são reprodutíveis, e tem igual probabilidade de aumentar e reduzir o 

valor  da  medida.  Observa-se  que  estes  erros  são  distribuídos 

segundo uma lei empírica relativamente simples. Isso torna possível 

o uso de métodos estatísticos, que não iremos abordar neste curso, 

no tratamento desses erros. As figuras abaixo, oferecem um bom 

exemplo para fixação dos conceitos relativos a erros sistemáticos e 

a erros aleatórios. Na figura 1a temos o resultado de um conjunto de 

tiros  feitos  em  um  alvo.  Observa-se  que  o  atirador,  ao  procurar 

atingir o centro do alvo, sistematicamente desviava para a direita e 

para o alto.  Este erro sistemático pode ser uma conseqüência do 

aparelho, no caso a arma poderia ter a mira não ajustada, ou do 

método utilizado, isto é, da maneira pela qual ele atirava. Em 1b o 

atirador acertou o alvo de forma uniforme em torno do seu centro, 

mas apresentou uma dispersão de valores maiores. Nesse caso, o 

erro aleatório foi mais importante que no primeiro, enquanto que o 

erro sistemático não é significativo.
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                Figura 1a - erro sistemático                      Figura 1b - erro aleatório

Os termos  exatidão  e  repetibilidade  são  utilizados  para  se  distinguir  erros 

sistemáticos de aleatórios. Se uma medida tem pequenos erros sistemáticos, ela é dita 

de grande exatidão; se os erros aleatórios são pequenos, ela é classificada como sendo 

de  grande  repetibilidade.  A  medida  da  exatidão  de  um resultado  experimental  só  é 

possível  através  da  comparação  de  diversos  valores  provenientes  de  experiências 

independentes, empregando equipamentos distintos e, se possível, métodos e pessoas 

diferentes. A diferença entre resultados é expressa pela discrepância.

É  óbvio  que  é  necessário  considerar  exatidão  e  repetibilidade 

simultaneamente  para  qualquer  experimento.  Seria  uma  perda  de  tempo  e  energia 

determinar  um resultado com grande repetibilidade se  soubermos  que o resultado é 

inexato.  Por outro lado,  um resultado não pode ser considerado exato se o grau de 

repetibilidade é pequeno.

E. Representação Gráfica

O método gráfico é de grande utilidade, no tratamento de dados experimentais 

devido à sua simplicidade e clareza de registrar informações relativas ao comportamento 

das grandezas consideradas. A figura 2 é um bom exemplo das vantagens oferecidas pelo 

método gráfico. Nela, está representada a velocidade de um corpo em função do tempo. O 

gráfico mostra a correlação entre as grandezas de uma maneira bem mais informativa do 

que os dados correspondentes na tabela ao lado.

Além  disso,  a  representação  gráfica  permite:  detectar  dados  experimentais 

duvidosos  (pontos  A  e  B);  observar  a  dispersão  dos  dados  experimentais,  avaliar  os 

diferentes comportamentos da grandeza velocidade nas várias faixas de tempo; extrapolar 

(ponto C), isto é, fazer inferências sobre valores fora da região estudada experimentalmente; 

e  interpolar  (ponto  D),  o  que  consiste  na  obtenção  de  valores  intermediários  àqueles 

medidos.

Além disso, através do método gráfico pode-se obter a equação matemática que 

estabelece a relação funcional entre grandezas físicas. Quando a curva resultante do gráfico 

é uma linha reta, a equação empírica representativa da mesma é de fácil obtenção. No caso 

da curva não ser uma reta, quase sempre é possível fazer uma nova escolha de variáveis 

para transformar a representação gráfica em uma reta, isto é, linearizar a curva.
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Figura 2 – Representação gráfica da velocidade

 em função do tempo

Não existe  uma forma única  de  se  traçar  um gráfico.  Contudo,  a  prática  e  a 

necessidade de uma padronização estabelece normas específicas no que se refere a eixos 

e escalas. O eixo das abcissas, que é o eixo horizontal, é reservado à variável controlada na 

experiência. No caso da figura 2, subentende-se que a variável tempo é que determinou a 

medida das respectivas velocidades, ou seja, as medidas das velocidades do corpo foram 

acionadas toda vez que o medidor do tempo indicava um dos valores de t da tabela. No eixo 

das ordenadas, deve ficar a variável dependente.

As dimensões dos eixos devem atender às necessidades de representação dos 

intervalos de observação. A variável representada em um dado eixo deve estar claramente 

indicada ao longo deste.  Na  figura 2,  observa-se que o eixo das abcissas representa a 

variável tempo, indicada pela letra t, enquanto o eixo das ordenadas representa a velocidade 

v. Como esses eixos contêm uma escala de leitura, as variáveis correspondentes devem vir 

acompanhadas de suas respectivas unidades.

Os eixos são graduados por divisões com uma escala de leitura, que deve ser 

feita de forma que a interpolação desta, para a leitura do valor de um dado que não coincida 

com uma das divisões,  seja  simples  e rápida.  É recomendável  que a menor  divisão da 

escala utilizada corresponda a uma, duas ou cinco vezes uma potência de 10 como, por 
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exemplo,  0,01, 0,02, 0,05 (1.10-2, 2.10-2, 5.10-2) ou  10, 20, 50 (1.101, 2.101, 5.101). Nessa 

escolha, deve-se levar em consideração o número de algarismos significativos da medida.

Não é necessário que os eixos contenham ou iniciem pelo valor zero. Em muitos 

casos, convém transladar a origem das coordenadas para um ponto arbitrário. Os valores 

obtidos experimentalmente devem, quando possível, ser apresentados na forma de tabelas. 

Seus  valores,  no  entanto,  não  devem  aparecer  sobre  os  respectivos  eixos,  para  não 

sobrecarregar a escala de leitura. Conseqüentemente, os valores experimentais devem ser 

interpolados nessa escala.

Além da apresentação dos eixos com escalas de leitura bem indicadas e de fácil 

interpolação,  um gráfico deve incluir  todas as informações necessárias à sua análise.  A 

primeira delas é o título do gráfico. Em relatórios, deve-se colocar o título em alguma região 

do gráfico mais vazia, de forma que ele fique bem visível e, ao mesmo tempo não prejudique 

as demais informações da figura.

Os  pontos  assinalados  no  gráfico,  representam  os  valores  de  cada  par  de 

medidas. As incertezas associadas a estas também devem ser registradas. Existindo um 

modelo  para  interpretar  os  resultados  experimentais,  é  possível  ajustar  uma  curva 

matemática aos pontos. O caso mais simples de ajuste é o da linha reta. Existem técnicas 

matemáticas que permitem o ajuste de qualquer tipo de função, seja por método analítico 

seja por métodos computacionais (aula bravo). Contudo, em física experimental, procura-se 

sempre que possível, linearizar o gráfico antes de se efetuar o ajuste.

Seja qual for a curva traçada, na região em que foram feitas as medidas, pode-se 

em algumas situações, supor que o comportamento das grandezas físicas é o mesmo em 

regiões vizinhas fora desse intervalo. Nesses casos, a curva pode ser estendida com uma 

linha tracejada. Esse procedimento é denominado de extrapolação.

Um grande número de curvas é conhecido, mas felizmente  apenas umas poucas 

são encontradas na física experimental elementar. As mais freqüentes são:

Linha reta         y(x)=ax+b

Quadrática  y(x)=ax2

Inversa         y(x)=a/x

Exponencial y(x)=Ae-bx

Relações lineares
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Quando a relação matemática entre duas grandezas físicas x e y é linear, é representada 

por  uma equação  do  1º  grau  do  tipo  y=ax+b,  em que  a  e  b  são,  respectivamente,  os 

coeficientes linear e angular que caracterizam a reta (veja figura 3). 

                    

y

x

yΔ

xΔ1y

2y

1x
2x

b

0

                                      

                                         Figura 3 – Gráfico da reta    y=ax+b

O coeficiente linear da reta, fornece o valor de y quando x é nulo, o que caracteriza uma 

condição inicial. O coeficiente angular representa, por sua vez, a taxa de variação de y com 

x.  Dados  dois  pares  de  medidas  (x1,y1)  e  (x2,y2)  que  satisfazem a  equação  da  reta,  o 

coeficiente angular é obtido por   
xΔ

yΔ

xx

yy
a

12

12 =
−
−= . Este fato fornece uma maneira simples e 

rápida  de  se  verificar  se  um conjunto  de  valores  de  ordenadas  e  abcissas  (pontos  do 

espaço), pertence a uma linha reta.

É claro que em se tratando de valores de y e x obtidos experimentalmente, e portanto como 

já vimos sujeitos a erros, estes quando lançados em um gráfico não estarão perfeitamente 

alinhados. O experimentador então tem que decidir qual a melhor reta que se ajusta aos 

dados experimentais.

Exemplo: Suponha o conjunto de pontos experimentais

x(s) 10 20 30 40 50 60
y(m) 0,64 0,30 0,13 -0,16 -0,34 -0,65

Inicialmente  podemos  verificar  que  os  dados  acima  se  ajustam  a  uma  reta  pois, 

tetancons
xΔ

yΔ ≅
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Métodos estatísticos  mostram que quando os erros são acidentais, a reta de melhor ajuste 

passa pelo centróide dos dados experimentais. Este ponto possui coordenadas, cuja abcissa 

é a média aritmética das abcissas e sua ordenada é a média aritmética da ordenadas. 

No nosso exemplo:

03,0
6

)65,0()39,0()16,0(09,034,059,0
y

35
6

605040302010
x

c

c

−=−+−+−+++=

=+++++=

             (xc,yc)=(35;-0,02)

Para os nossos propósitos podemos determinar as coordenadas do centróide e fazer um 

ajuste visual da reta passando por este ponto (veja figura 4).
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              Figura 4 – No gráfico temos os dados experimentais (círculos abertos),

  o centróide (círculo fechado) e a reta de ajuste passando

  pelo centróide  y(x) = 0,86 - 0,025 x  (SI)
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-------------------------------------------------------------------------------------------

EQUIPAMENTO

--------------------------------------------------------------------------------------------

-

A. Paquímetro

Este  instrumento  é  utilizado  para  medir  dimensões  com  resoluções  que 

comumente se situam na faixa de 0,1mm até 0,01mm. É geralmente construído em aço 

inoxidável e sua calibração é feita a 20°C. O cursor é ajustado à régua fixa (principal) de 

modo  a  poder  movimentar-se  com  o  mínimo  de  folga.  A  escala  fixa  é  graduada  em 

milímetros e polegadas. O cursor está provido de uma escala graduada chamada nônio ou 

vernier.

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0 1 9 0 2 0 0

0

, m m0 0 2
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v a r e t a  d e
p r o f u n d i d a d e

r é g u a  p r i n c i p a l

c u r s o r

f a c e s  d e  m e d i ç ã o
e x t e r n a

f a c e s  d e  m e d i ç ã o
i n t e r n a

n ô n i o i m p u l s o r

p a r a f u s o  d e
f i x a ç ã o

 

Figura 3 – Esquema de um paquímetro 

O paquímetro (veja figura 3) pode ser usado para medida de diâmetros externos, 

através das faces de medição externa, para a medida de diâmetros internos, com o uso das 

faces  de  medição  interna,  e  para  profundidade,  com  a  vareta  de  profundidade.  Seu 

funcionamento é razoavelmente simples. Desloca-se o cursor, por intermédio do impulsor, 

até que as faces de medição se apóiem sobre as paredes de medida. O cursor é então 
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imobilizado com o parafuso de fixação e procede-se a leitura da medida. Observa-se em 

qual posição da régua principal situa-se a marca zero da escala do nônio. No caso da figura, 

essa posição é de 41mm, estando a marca do zero do nônio um pouco além desse valor.

Em seguida lê-se, na escala do nônio, os demais algarismos que serão anexados 

à direita da primeira leitura. O valor a ser lido é o da marca que estiver mais coincidente com 

uma marcação da régua principal.  No exemplo da  figura 4 (ampliação da  figura 3), essa 

marcação  corresponde  a  2,4  da  escala  do  nônio,  resultando,  portanto,  a  leitura  final 

L=41,24mm. Como as divisões do nônio permitem uma leitura de 0,2 em 0,2, a precisão na 

leitura do instrumento é de ± 0,02mm, o que resulta em uma medida L=(41,24± 0,02)mm.

O nônio ou vernier que pode se apresentar com diferentes escalas de resolução, 

possui um princípio de funcionamento, que é utilizado em muitos instrumentos de medida, 

tais como, goniômetros, microscópios, catetômetros e micrômetros. O principio se baseia 

numa escala cujas divisões são ligeiramente inferiores ao milímetro.  Suponha que sejam 

feitas N divisões, no caso do paquímetro da  figura 1, N=50, na escala do nônio. Estas N 

divisões são construídas para que a distância  entre  a  marca zero e a N-ésima seja  de 

N-1 milímetros.

4 0 5 0

0 1 2n ô n i o

r é g u a  p r i n c i p a l

     Figura 4 – Detalhe da leitura da medida com o paquímetro

Isto significa que cada divisão do nônio mede {(N-1)/N}mm. Com o paquímetro 

fechado, as marcas zero da régua principal e do nônio coincidem. Se a dimensão medida L 

fosse  exatamente  um número  inteiro  de  milímetros,  por  exemplo,  41,  o  zero  do  nônio 

coincidiria com a marca de 41mm da régua principal. Se, entretanto, L for ligeiramente maior 

que 41mm, por exemplo, 41mm+(x/N)mm, o zero do nônio ficará (x/N)mm à direita da marca 

41mm, e a x-ésima marca do nônio fica a {x(N-1)/N}mm + (x/N)mm=xmm dessa mesma 

marca  de  41mm,  coincidindo,  portanto,  com  a  marcação  milimétrica  da  régua  principal 
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(41+x)mm. No nosso exemplo, temos que o zero do nônio fica 0,24mm à direita da marca 

41mm,  sendo,  neste  caso,  x=12,  a  12ª  marca do  nônio  fica  a  12mm da marca  41mm, 

coincidindo, portanto com a marcação milimétrica da régua principal 53mm.

O fabricante,  para facilitar  a utilização do instrumento,  já constrói  a escala do 

nônio com uma leitura tal que os algarismos lidos no nônio sejam simplesmente anexados 

na régua principal.  No exemplo da  figura 4,  o nônio contém N=50 divisões.  Logo,  cada 

divisão  corresponde  a  (1/50)mm=0,02mm  e  cada  5  divisões  contribuem  com 

5x(1/50)mm=0,1mm, recebendo, cada uma destas marcas, a numeração 0,1,2,3...etc.

B. Trilho 

O trilho que está ilustrado na  figura 5,  é a peça principal de um conjunto que 

usaremos para verificação dos conceitos básicos da cinemática e da dinâmica. Ele é de fácil 

manuseio e será utilizado em todas as experiências que serão realizadas ao longo deste 

primeiro semestre. Ele tem 1,2m de comprimento, é de alumínio, e possui duas linhas de 

guia,  por onde deslizam, com um baixo atrito,  dois tipos de carrinhos (um carrinho para 

colisão e um carrinho disparador), que também estão ilustrados na figura 5. O trilho possui 

um  parafuso  nivelador  em  uma  de  suas  extremidades  que  permite  fazer  seu  ajuste 

horizontal. Ele também possui vários acessórios (fig.5) que lhe serão apresentados ao longo 

das aulas por seu professor.

Figura 5 – O trilho e seus acessórios
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i. Interface  e  Sensor  de 

Movimento

O sistema informatizado de registro de dados possui, uma interface de aquisição 

de  dados  (permite  a  conversão  de  um  sinal  analógico  em  um  sinal  digital)  ligada  ao 

computador (veja figura 6), um conjunto de sensores (posição, força e rotação) e o programa 

DataStudio.

Figura 6 – Sistema de aquisição de dados

  

A  interface  para  aquisição  de  dados  (figura  7)  possui  quatro  canais  digitais 

(recebe um sinal  analógico  que é parcialmente  digitalizado pela  interface)  e  três canais 

analógicos (digitalizado pelo computador) de entrada e dois canais analógicos de saída. O 

sensor de movimento que será utilizado em nossa primeira experiência faz o uso de dois 

destes canais digitais.
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Figura 7 – Interface

O sensor de movimento (veja figura 8) é um sonar cujo alcance varre uma região 

de 0,15m a aproximadamente 8,00 metros. Quando usado com a interface, ele é capaz de 

emitir pulsos ultra-sônicos numa freqüência constante de 49khz e de detectar os pulsos que 

retornam do alvo (eco). Através do programa DataStudio é possível identificar a posição do 

carrinho, pois ele calcula  distancias medindo o tempo entre o disparo do pulso emitido pelo 

transdutor ultra-sônico e a detecção do pulso refletido pelo alvo (o transdutor ultra-sônico faz 

o papel tanto de alto falante como de microfone), utilizando a  proporcionalidade entre o 

tempo de viagem do pulso e a distância percorrida pelo mesmo. Como o tempo de viagem 

do som no ar é de aproximadamente 3ms/m, um objeto que se encontra a 0,6m, promoverá 

um tempo de viagem do pulso de 3,6ms.

Figura 8 – Sensor de movimento

 No manuseio deste sensor, é importante que você tenha o cuidado de não deixar 

que,  ao  longo  da  experiência,  o  carrinho  colida  com ele.  Também é  importante  que  o 

Aspirante  tenha  o  cuidado  de  não  tocar  no  transdutor  ultra-sônico  que  deve  estar 

posicionado a 5 graus com a vertical,  para seu melhor  desempenho (veja  figura 8).  Na 

ligação dos cabos do sensor com a interface, você deve seguir a seguinte instrução: o cabo 

amarelo deve ser ligado ao primeiro canal digital e o cabo preto ao seguinte, ou seja, ao 

canal dois (veja figura 6). Através do cabo amarelo é enviado ao sensor o sinal transmitido 

pela interface, já pelo cabo preto, temos o retorno do sinal (eco). Todos os comandos de 

funcionamento do sensor são dados a partir do programa DataStudio.

b. Sensor de força 
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Um dos

Figura 9 – Sensor de força
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Distribuição dos Aspirantes nos Quartos A e B

IQA IQB IIQA IIQB IIIQA IIIQB IVQA IVB VQA VQB VIQA VIQB

1001 1007 1002 1008 1003 1009 1004 1010 1005 1011 1006 1012

1013 1019 1014 1020 1015 1021 1016 1022 1017 1023 1018 1024

1025 1031 1026 1032 1027 1033 1028 1034 1029 1035 1030 1036

1037 1043 1038 1044 1039 1045 1040 1046 1041 1047 1042 1048

1049 1055 1050 1056 1051 1057 1052 1058 1053 1059 1054 1060

1061 1067 1062 1068 1063 1069 1064 1070 1065 1071 1066 1072

1073 1079 1074 1080 1075 1081 1076 1082 1077 1083 1078 1084

1085 1091 1086 1092 1087 1093 1088 1094 1089 1095 1090 1096

1097 1103 1098 1104 1099 1105 1100 1106 1101 1107 1102 1108

1109 1115 1110 1116 1111 1117 1112 1118 1113 1119 1114 1120

1121 1127 1122 1128 1123 1129 1124 1130 1125 1131 1126 1132

1133 1139 1134 1140 1135 1141 1136 1142 1137 1143 1138 1144

1145 1151 1146 1152 1147 1153 1148 1154 1149 1155 1150 1156

1157 1163 1158 1164 1159 1165 1160 1166 1161 1167 1162 1168

1169 1175 1170 1176 1171 1177 1172 1178 1173 1179 1174 1180

1181 1187 1182 1188 1183 1189 1184 1190 1185 1191 1186 1192

1193 1199 1194 1200 1195 1201 1196 1202 1197 1203 1198 1204

1205 1211 1206 1212 1207 1213 1208 1214 1209 1215 1210 1216

1217 1223 1218 1224 1219 1225 1220 1226 1221 1227 1222 1228

1229 1235 1230 1236 1231 1237 1232 1238 1233 1239 1234 1240

1241 1247 1242 1248 1243 1249 1244 1250 1245 1251 1246 1252

1253 1259 1254 1260 1255 1261 1256 1262 1257 1263 1258 1264
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Distribuição dos Aspirantes nos grupos

IQA
B1

IQB
B1

IIQA
B1

IIQB
B1

IIIQA
B1

IIIQB
B1

IVQA
B1

IVQB
B1

VQA
B1

VQB
B1

VIQA
B1

VIQB
B1

1001 1007 1002 1008 1003 1009 1004 1010 1005 1011 1006 1012
1061 1067 1062 1068 1063 1069 1064 1070 1065 1071 1066 1072
1121 1127 1122 1128 1123 1129 1124 1130 1125 1131 1126 1132
1181 1187 1182 1188 1183 1189 1184 1190 1185 1191 1186 1192
1241 1247 1242 1248 1243 1249 1244 1250 1245 1251 1246 1252

IQA
B2

IQB
B2

IIQA
B2

IIQB
B2

IIIQA
B2

IIIQB
B2

IVQA
B2

IVQB
B2

VQA
B2

VQB
B2

VIQA
B2

VIQB
B2

1013 1019 1014 1020 1015 1021 1016 1022 1017 1023 1018 1024
1073 1079 1074 1080 1075 1081 1076 1082 1077 1083 1078 1084
1133 1139 1134 1140 1135 1141 1136 1142 1137 1143 1138 1144
1193 1199 1194 1200 1195 1201 1196 1202 1197 1203 1198 1204
1253 1259 1254 1260 1255 1261 1256 1262 1257 1263 1258 1264

IQA
B3

IQB
B3

IIQA
B3

IIQB
B3

IIIQA
B3

IIIQB
B3

IVQA
B3

IVQB
B3

VQA
B3

VQB
B3

VIQA
B3

VIQB
B3

1025 1031 1026 1032 1027 1033 1028 1034 1029 1035 1030 1036
1085 1091 1086 1092 1087 1093 1088 1094 1089 1095 1090 1096
1145 1151 1146 1152 1147 1153 1148 1154 1149 1155 1150 1156
1205 1211 1206 1212 1207 1213 1208 1214 1209 1215 1210 1216

IQA
B4

IQB
B4

IIQA
B4

IIQB
B4

IIIQA
B4

IIIQB
B4

IVQA
B4

IVQB
B4

VQA
B4

VQB
B4

VIQA
B4

VIQB
B4

1037 1043 1038 1044 1039 1045 1040 1046 1041 1047 1042 1048
1097 1103 1098 1104 1099 1105 1100 1106 1101 1107 1102 1108
1157 1163 1158 1164 1159 1165 1160 1166 1161 1167 1162 1168
1217 1223 1218 1224 1219 1225 1220 1226 1221 1227 1222 1228

IQA
B5

IQB
B5

IIQA
B5

IIQB
B5

IIIQA
B5

IIIQB
B5

IVQA
B5

IVQB
B5

VQA
B5

VQB
B5

VIQA
B5

VIQB
B5

1049 1055 1050 1056 1051 1057 1052 1058 1053 1059 1054 1060
1109 1115 1110 1116 1111 1117 1112 1118 1113 1119 1114 1120
1169 1175 1170 1176 1171 1177 1172 1178 1173 1179 1174 1180
1229 1235 1230 1236 1231 1237 1232 1238 1233 1239 1234 1240
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