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O Produto Educacional 

Este manual mostra aos professores e alunos que é 

possível ensinar e aprender Física de maneira 

contextualizada, motivadora e significativa, utilizando 

para isto a experimentação, ferramenta fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem da referida disciplina. 

Para os professores foi elaborado um plano de aula, de 

modo a facilitar sua aplicação em sala de aula. 

 As atividades experimentais podem contribuir para 

fornecer condições para que o educando desenvolva 

competências e habilidades para analisar e interpretar 

situações do cotidiano. Essas atividades não necessitam 

serem feitas no laboratório, mas em qualquer ambiente, 

incluindo a sala de aula. Isto possibilita aos professores 

propor atividades em escolas com pouca estrutura de 

laboratórios dando significado ao ensino de Física. 

 O produto educacional originado consiste em 
desenvolver um aprendizado através da experimentação, 
que foi um dos pontos de partida do desenvolvimento da 
Física. O manual foi produzido a partir das atividades 
desenvolvidas em escolas do ensino básico na cidade de 
Feira de Santana-BA. 

  



          

          

 

Manual de Construção 

Foguete de Garrafa PET 
 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

• Recomendamos que esse material seja 

confeccionado e utilizado sempre com o auxílio de 

um adulto. 

• Utilizar sempre garrafas PET de refrigerantes, pois 

outros tipos de garrafas podem não suportar a 

pressão; 

• Nunca lançar o foguete em lugares movimentados, 

fechados e/ou com fiação elétrica;  

• Use óculos de proteção; 

• Não use uma garrafa que mostre sinais de 

amassado, vincos ou enfraquecimento do material. 
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Lançamento Oblíquo 
Antes de começarmos os trabalhos, precisamos aprender 

alguns conceitos básicos de Física, que nos ajudarão a 

compreender e a realizar os cálculos necessários para 

saber determinadas grandezas, como o alcance do seu 

foguete, a velocidade e a até mesmo a sua altura! tem o 

nome de Lançamento Oblíquo. 

 

 

 

 

 

 

Qualquer corpo lançado obliquamente (formando certo 
ângulo θ com a horizontal), fica sujeito à uma única 
aceleração que é aceleração da gravidade (g), 
desprezados os atritos. 
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O Lançamento oblíquo é decomposto num movimento 
segundo a direção horizontal (eixo X) e outro segundo a 
direção vertical (eixo Y). 

Movimento parcial na direção vertical (eixo Y) 

A projeção da aceleração da gravidade ( ), na direção 
vertical é o próprio .  Assim, na direção vertical tem-se 
um movimento uniformemente variado (MUV), ou seja, 
um lançamento vertical para cima, com aceleração igual à 
aceleração da gravidade  e velocidade inicial de 
lançamento Voy, tal que Voy=Vo.senθ, onde θ é o ângulo de 
lançamento.   

 

 

 

 

 

 

Movimento parcial na direção horizontal (eixo X) 

Sendo o movimento apenas na horizontal, a projeção do 
vetor aceleração da gravidade ( ) no eixo X é nula, ou 
seja, na direção horizontal do lançamento oblíquo não 
existe aceleração e, nesse caso o movimento é uniforme 
(MU) com velocidade constante Vox = Vocosθ. 
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Construindo a base: 
Materiais necessários 

Para a construção da base de lançamento do foguete, 
vamos precisar de:  
 

 4 metros de cano PVC de 20 mm ou ½’. 

 Cola para canos de PVC. 

 1 pito de ferro (para podermos colocar pressão no 

foguete, por meio de uma bomba de bicicleta). 

 1 KAP (para encaixarmos o pito de ferro). 

 4 Ts (para unirmos os canos).  

 10 lacres de segurança. 

 1 luva de 40 mm. 

 1 registro. 

 1 serra (para cortar os canos). 

 Lixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda dos desenhos: 

1- Luva de 40; 

2- Foguete; 

3- Abraçadeira de nylon; 

4- Braçadeira de ferro; 

5- Cano de PVC; 

6- Pito de Ferro; 

7- Cap.; 

8- Registro; 

9- T; 

10- Joelho;
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Passo 1: Cortar os canos 
 

Com a ajuda de uma régua, trena ou fita métrica, meça os 
canos em 10 partes distintas, nos seguintes tamanhos: 

 1 parte de 60 cm; 

 4 partes de 50 cm; 

 2 partes de 40 cm; 

 2 partes de 20 cm; 

 1 parte de 10 cm;  
 
ATENÇÃO: Uma das partes de 20 cm 
precisa ser feita com a parte mais 
espessa do cano, pois a mesma será 
onde a garrafa ficará acoplada.  
 
 
 
 

Passo 2: lixar os canos 
 

Em seguida, com uma serra, corte os canos no local das 
medidas marcadas. Passe uma lixa no local cortado dos 
canos, para, além de um melhor acabamento, facilitar a 
montagem dos canos, uma etapa que precisa ser feita 

com perfeição para o bom funcionamento do foguete. 
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Passo 3: montagem e 
colagem 

Com a cola de cano, passe o seu conteúdo na parte 
interior do cano cortado, e também na parte a ser unida 
ao mesmo. As uniões a serem feitas serão entre os Ts e os 
canos cortados: 

 1° T: colocado em posição vertical, com um cano de 
20 cm acima, o de 10 cm ao lado (onde, na 
extremidade, é colado o KAP, furado o suficiente 
para a passagem do pito ferro, colocado por meio 
do aperto da rosca inclusa no mesmo), e o de 60 cm 
abaixo do T, e abaixo do cano é acoplado o registro.  

 2° T: colocado em posição horizontal, abaixo do 
registro, é acoplado um cano de 20 cm, que é 
colocado na parte superior do T. Nas laterais do T, 
os canos de 40 cm.  

 3° E 4° T’s: colocados na posição horizontal, com a 
parte superior de cada um em cada extremidade 
dos canos de 40 cm. Nas laterais, acoplar os canos 
de 50 cm. 

Segue uma figura com o modelo das instruções acima: 

 

Acople, usando o lacre de ferro (ou abraçadeira), os 10 
lacres de segurança, com as cabeças voltadas para o cano 
o topo (20 cm). Elas servirão para prender a garrafa e dar 
segurança ao seu lançamento. Por fim, coloque a luva de 
40 sobre os lacres de segurança, passando o cano por 
dentro do mesmo.  
 

 

Base do solo 
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Construindo o foguete: 

materiais necessários 

Para construir seu foguete, você precisará de: 

 2 garrafas PET resistentes. 

 Fita adesiva. 

 Papelão (para fazermos as asas do foguete). 
 

 

 
 
 
 

BASE DO SOLO 

BASE DO FOGUETE 



          

14         15 

Passo 1: montando suas 
garrafas 

Pegue uma das garrafas PET e corte a boca da mesma, um 

pouco abaixo da linha de onde se inicia o gargalo, e cole-a 

no fundo da outra garrafa, com a boca virada para fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Passo 2: cortando as asas 
Com uma tesoura ou estilete, corte o papelão para fazer 
as asas, seguindo o modelo abaixo. Em seguida, cole as 
asas na garrafa com fita adesiva: duas na parte inferior da 
garrafa e uma no dorso da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: Cada quadrado deve ser dobrado 
para um lado. Assim, a colagem fica mais fácil de 
ser realizada.  

Medidas básicas: 8 cm de altura X 5 cm de base. 
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5, 4, 3, 2, 1... Hora do 

lançamento! 

Antes de tudo, devemos proporcionar à base uma 
inclinação de 45° (este é o angulo de lançamento 
máximo), onde o seno e o cosseno são iguais (0,7) o que 
facilitam os cálculos. Sugerimos que deixem as partes 
laterais do 2° T descoladas, para que haja a possibilidade 
de encaixar e desencaixar a base e mover a parte vertical 
da mesma. Depois, deve-se colocar 1/3 de água dentro da 
garrafa. Em seguida, envolvemos o topo da base (próximo 
às cabeças dos lacres) com veda-rosca, para impedir a 
saída de água. Depois, coloque a garrafa com a boca 
envolvendo o cano. Acople uma bomba de bicicleta ao 
pito de ferro e comece a bombear. Quando a pressão 
dentro da garrafa for suficiente, puxe a luva de 40 e o 
foguete sairá voando.Verificamos que o foguete de água 
utilizado na nossa experiência suporta pressão máxima 
deaproximadamente 40 PSI.  Certifique-se que o registro 
está fechado e lembre-se de cronometrar o tempo de 
duração da trajetória do foguete, para poder executar os 
cálculos. 
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Aplicações 
Suponhamos que você vá lançar o seu foguete. Você deve 
ir para um local amplo e aberto, e posicionar a sua base a 
45° do chão plano. No momento do lançamento, você 
dispara o cronômetro e só volta a desliga-lo no momento 
em que o foguete tocar o solo. O movimento do foguete 
pode ser decomposto nas direções vertical e horizontal.  
Chamaremos a velocidade inicial de V0 e seu movimento 
horizontal de V0(x) e seu movimento vertical de V0(y). 
A partir disso temos as seguintes fórmulas:  

 V0(x) = V0xcos(45º) 

 V0(y)= V0xsen(45º) 
 
 
A partir disso, obtemos um Movimento Uniforme no 
movimento horizontal e podemos calcular dados a partir 
da fórmula:  

 S – S0 = V0(x)xT  
Onde: 
S - S0 é o alcance (ou distância percorrida) do foguete; 
T é o tempo gasto até o foguete cair no chão.  
No eixo vertical, temos um Movimento Uniformemente 
Variado, devido à ação da gravidade (onde a sua 

aceleração é de aproximadamente 10m/s²). E a partir 
disso, também podemos calcular dados desse movimento, 
como a altura máxima ou a altura em um momento dado.  
Temos agora a equação:  

H – H0 = V0(y)xT +  gx  

 
Onde H – H0 é a altura desejada; 
g é a aceleração da gravidade; T é o tempo decorrido.  
 
O Gráfico abaixo indica a motivação para o uso do ângulo 
de 45º, este é o ângulo no qual o foguete atinge a maior 
distância possível. Podemos perceber que ângulos 
complementares possuem alcances iguais ou muito 
próximos, mesmo atingindo alturas máximas diferentes.  
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Simulando um lançamento:  
Exemplo: 
Digamos que foguete leva 4,18s para atingir o solo 
(tempo total do movimento).  

 
Calculando Vo(y)eVo(x) temos:  
 
Como a trajetória é uma parábola, o tempo para a altura 
máxima é de 2,09s(metade do tempo total). Neste 
momento, Vy = 0 (a velocidade no eixo Y na altura 
máxima é nula).  

Vy = V0(y) – 10xT² 
– V0(y)= – 10x(2,09)² 

V0(y) = 10x4,3681 
V0(y)  = 43,681 m/s 

 
Calculando o alcance:  

S – S0 = V0(x)xT 
Alcance = 43,7x4,18 
Alcance = 182,66m 

 
 
 

Calculando a altura máxima, consideremos H0 = 0, então:  
 

H – H0 = V0(y)xT +  gx  

 

H = 43,681x(4,18) – 10 x  

H = 182,586 –  87,362 
H = 95,224m 

 
Calculando a velocidade inicial (velocidade resultante das 
velocidades no eixo x e y), arredondaremos V0(y) para 
43,7m/s : 
 

V0(y) = V0xsen(45º) 

43,7= V0x  

43,7x  = V0 

V0 = 61m/s 
 

Assim encontramos as grandezas principais do 

Lançamento Oblíquo! 
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Possíveis dúvidas e respostas: 
1. Qual a cola que deve ser usada nos tubos de PVC? 

Qualquer cola de cano e nenhum outro substituto! 
 

2. Como por água no foguete? 
Vire a garrafa com o gargalo para cima e derrame a água 
dentro  

 
3. Quanto de água deve ser usado? 

Você tem que experimentar, até obter a melhor relação 
entre quantidade e peso. Comece com 1/4 do volume da 
garrafa e vá aumentando. 

 
4. Como o foguete é pressurizado? 

Com uma bomba de encher pneu. Tanto faz se a bomba é 
para pneu de bicicleta ou de carro.  
 

5. Como posso medir a pressão do ar no foguete? 
A sua bomba deve possuir um manômetro.   

 
6. Como se dá o lançamento do foguete? 

Pela reação à saída da água causada pela pressão do ar no 
interior da garrafa. (Terceira lei de Newton: Ação e reação) 

 
 

Plano de aula 
Objetivos 
- Desenvolver uma aprendizagem significativa em Física. 
- Motivar o aluno ao aprendizado através da experimentação, 
mesmo sem um laboratório adequado. 
Conteúdos 
-  Lançamento Oblíquo. 
Conteúdos relacionados necessários 
-  Equações do segundo grau. 
- Vetor 
- Movimento Uniforme e Movimento Uniformemente Variado 
Ano 
- 1° ano do Ensino Médio.  
Tempo estimado 
De 2 a 4 aulas. 
Desenvolvimento  
1ª etapa  
Leitura do material elaborado e explicação dos pontos mais 
importantes presentes no mesmo. 
2ª etapa  
Confecção do foguete e da base para os lançamentos. 
3ª etapa  
Lançamento do foguete, em ambiente externo e com área livre 
suficiente para evitar acidentes. 
4ª etapa 
Socialização e avaliação através de atividade simulando o 
lançamento do foguete ou com os dados dos próprios lançamentos 
realizados.  
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