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1.OBJETIVO

O objetivo desse projeto é mostrar a Física para a comunidade através de 
experimentos. O Puxa Puxa , como foi chamado o meu experimento é feito com cordas 
elásticas e seu intuito é fazer com que as pessoas percebam que o modo com que se 
puxa essa corda, se a extremidade é fixa ou não, influenciam no quanto varia a distorção
da corda.

2.INTRODUÇÃO

     Entre 384-322 a.C, na Idade Antiga, Aristóteles elaborou uma teoria a qual explica os
movimentos dos corpos, ou seja, um corpo somente estaria em movimento se fosse 
continuamente impelido por uma força. Essa teoria se propagou até o Renascimento, foi
então que Galileu Galilei (1564-1642) constatou que a tendência natural dos corpos 
,livres da ação de forças, é permanecer em repouso ou em movimento retilíneo 
uniforme, melhor dizendo ,pode haver movimento mesmo na ausência de forças. No 
século XVII, Isaac Newton (1643-1727) desenvolveu as ideias de Galileu e em sua obra
Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, enunciou as três leis fundamentais do 
movimento ,conhecidas hoje como as lei de Newton.

  A primeira lei de Newton é conhecida como Princípio da inércia a qual também 
podemos falar que é a confirmação do enunciado de Galileu, a qual diz: um ponto 
material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme .Na segunda lei 
de Newton , temos a analise geral das causas dos movimentos e ela nos diz : a  
resultante  das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa 
pela aceleração adquirida, melhor dizendo a força resultante produz uma aceleração 
com a mesma direção e sentido da força resultante. E por último temos a terceira lei de 
Newton , mais conhecida como Princípio da ação e reação, a qual nos diz : sempre que 
dois corpos quaisquer interagem, as forças exercidas são mutuas. Exemplos de todas 
essas leis citadas está na figura 1.



Figura 1- A) Princípio da Inércia; B) Enunciado de Galileu; C) Princípio da Ação e 
Reação; D) Força Resultante

3.DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

      A princípio nosso projeto foi pensado para ser desenvolvido em uma praça 
localizada no distrito de Barão Geraldo, aos sábados chamada PRAÇA DO COCO. 
Nessa praça aos sábados pela manhã funciona uma feirinha comunitária de artesanatos 
onde vários objetos são comercializados e raramente o parquinho está cheio porém 
atarde os pais aproveitam para levar os filhos para brincarem ao ar livre. Então nós 
aproveitaríamos esse momento para mostrar para os pais, filhos e toda a comunidade 
que se interessasse. Porém, estamos com problemas climáticos como estamos com 
finais de semanas chuvosos ou com garoas e nesse parquinho é aberto e com terra o 
respectivo experimento ainda não foi aplicado na mesma. Mas o experimento já foi 
aplicado, as quartas –feiras na feirinha da Unicamp em frente a barraca do sorvete pois 
ali forma fila tendo um publico bom, também foi aplicado no evento ocorrido no 
Instituto da Física da Unicamp e recentemente no cursinho popular chamado 
CESCON ,para crianças que estão no nono ano e estão fazendo o cursinho para entrar 
em colégios técnicos. Em todos os eventos foram filmados os experimentos sendo feitos
,o qual terá o link deixado em anexo.

3.1- O PROJETO
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Pensando nas leis de Newton o Puxa Puxa se refere a lei de newton aplicada a 
força elástica. Força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, 
por exemplo, uma mola, uma borracha ou simplesmente um elástico. Essa força 
determina a deformação desse corpo quando ele se estica ou se comprime. Isso 
dependerá da direção da força aplicada, como é mostrado na Figura 2.

Figura 2-Força elástica em uma mola 

Analisando a figura 2, notamos que conforme aplicamos a força na mola ela 
distorce proporcionalmente, e , é exatamente isso que o Puxa Puxa vai mostrar para a 
comunidade.

3.2 METODOLOGIA

Para fazer o experimento utilizamos  corda elástica e fita métrica idênticas a da figura 3.

Figura 3- A) corda elástica; B) fita métrica

B
A



Pegamos um das cordas e prendemos uma das extremidades e uma outra corda 
deixamos as duas extremidades livre. Na corda que está com as duas extremidades 
livres pedimos que duas pessoas segurassem as extremidades e medisse a corda com a 
fita métrica, após confirmar o comprimento inicial pedimos para que as pessoas puxem 
devagar a extremidade como se fosse um cabo de guerra. Quando a corda parar de 
deformar  vamos pedir para que eles meçam novamente , e observar quanto deformou. 
Após isso,  vamos pedir para as mesmas pessoas irem até a corda que está com uma  
extremidade fixa e puxarem as com até deformar tudo a extremidade que estava livre. 
Ao termino, vamos pedir para que elas meçam e comparem o tanto que deformou 
quando elas puxavam em sentidos opostos ( cabo de guerra) e no mesmo sentido( com 
uma extremidade fixa).A modelagem se encontra na figura 4.

Figura 4-A) corda com uma extremidade fixa ;B) corda com as duas extremidades livres
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ANEXO

1- Vídeo CESCON https://vimeo.com/240891735
2- Vídeo Feirinha https://vimeo.com/240892458


