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Introdução 

O programa da disciplina de Física e Química A – nível 2 envolve, na 

sua componente experimental de física, o estudo do lançamento horizontal, 

nomeadamente o “salto para a piscina”.  

A realização desta experiência permite aos alunos a verificação de um 

lançamento horizontal com uma velocidade inicial considerável. 

Montagem do “Canhão de Vazio” 

 Para a realização desta experiência é necessária a aquisição de um tubo 

de PVC de comprimento ~100 cm e diâmetro ~5 cm, bem como de uma peça 

em “T” que encaixe no tubo acima descrito e um aspirador de uso doméstico. 

Pode eventualmente ser necessário um adaptador para permitir o encaixe do 

tubo do aspirador à peça em “T” tal como se representa na figura 1. 

O projéctil pode ser construído com uma rolha de borracha envolvida 

num pano. A escolha da rolha deve ser feita para que o projéctil apresente um 

diâmetro quase igual ao diâmetro interno do tubo de PVC. 

 Deve ter-se à mão um papel resistente para tapar a entrada de ar na 

peça em “T”, quando o aspirador está em funcionamento. 

 

 

 

Figura 1. Montagem do “canhão de vazio”: a) projéctil, b) tubo de PVC, c) folha 

de papel, d) peça em “T” em PVC e e) tubo do aspirador. 
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Realização da Experiência 

 Deve ter-se em atenção que o disparo terá um alcance de cerca de dez 

metros, pelo que deverá ser realizado num corredor largo ou num espaço 

aberto de maneira que não possa magoar ninguém nem causar danos 

materiais. 

Depois de conseguida a montagem acima descrita esta pode ser fixa por 

dois suportes universais e colocada em cima de uma mesa, para que fique 

horizontal. Liga-se, então, o aspirador e tapa-se a entrada de ar da peça em 

“T”, usando uma folha de papel resistente. A folha de papel fica fixa ao tubo 

devido ao vazio feito pelo aspirador. 

Fixando-o bem, aproxima-se com cuidado o projéctil da entrada do tubo 

de PVC. Quando se sentir uma forte aspiração larga-se o projéctil e este é 

fortemente impulsionado, saindo com uma velocidade muito considerável pela 

outra extremidade do tubo do “canhão de vazio”. 

 Na figura 2 representa-se o perfil do disparo e as duas medidas a ser 

obtidas pelos alunos, isto é, a altura do disparo (figura 2 a) e o alcance do 

disparo (figura 2 b). Os alunos podem realizar várias experiências de modo a 

obter vários valores para o alcance, considerando para os cálculos 

subsequentes o seu valor médio. 

 

 

 

 

Figura 2. Perfil do disparo: a) altura do disparo, b) alcance do disparo. 

Análise do Funcionamento do “Canhão de Vazio” 

 A explicação do funcionamento do “canhão de vazio” é bastante simples: 

baseia-se na diferença entre a pressão no interior do tubo e a pressão 

atmosférica. Na figura 3 pode observar-se que dentro do tubo, do ponto a ao 
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ponto b, o projéctil é impulsionado por uma força. Esta força (Pressão = Força / 

Superfície) que é proporcional à diferença entre a pressão atmosférica e a 

pressão no interior do tubo.  

A força que age sobre o projéctil é aproximadamente constante e este 

adquire, como consequência, uma aceleração constante (2ª lei de Newton). Ao 

chegar ao ponto b, o projéctil já adquiriu uma velocidade muito considerável 

que impede, pela inércia, que seja aspirado pelo tubo do aspirador (1ª lei de 

Newton). O projéctil sai pela extremidade do tubo em “T” que está tapada pelo 

papel. 

A partir deste momento o movimento do projéctil corresponde a um 

lançamento horizontal. 

 

 

 

 

Figura 3. Funcionamento do “canhão de vazio”. 
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