
Durante o estudo da física e mecânica, diversas instituições de ensino superior utilizam-se do 
projeto do foguete de garrafa PET como recurso para o aprendizado do movimento balístico. 
O objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento de uma modelagem matemática capaz 
de prever com uma boa precisão a posição do foguete ao longo da trajetória, para que seja 
possível o transporte de um cabo guia de aço em direção a um alvo definido. Para o 
desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma medição do terreno utilizado como 
referência, além de uma revisão bibliográfica lastrada nas equações da física mecânica, e 
utilizando o Excel 2010 e outros softwares para elaborar uma modelagem matemática capaz 
de descrever a trajetória balística de foguetes de garrafas PET. Com os dados de entrada e 
utilizando a planilha, encontrou-se um ângulo de lançamento para que o foguete acertasse o 
alvo determinado. Em seguida foram realizados lançamentos com este ângulo e observou-se 
que 71,43% das vezes o foguete acertou, enquanto 28,57% das vezes que não foram obtidos 
êxito. Estes valores apresentam a eficácia da modelagem, visto que mesmo sem consideração 
de variáveis não mensuráveis como a variação da velocidade do vento, obteve-se um 
resultado promissor. Por fim, os autores registraram todo o processo como uma eficaz 
adoção de integração de conhecimentos de cunho interdisciplinar e de formação integradora 
singular.
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During the study of mechanical physics, several institutions of higher education are used PET 
bottle rocket design as a resource for learning ballistic movement. The objective of this study 
is to develop a mathematical model able to predict with good accuracy the rocket position 
along the path, so you can carry a steel cable guide toward a defined target. To develop this 
work, was held a measurement of the land used as a reference, and literature review based in 
mechanical equations with the use of Excel 2010 software and others to prepare this 
mathematical model able to describe the trajectory of bottle rockets PET. With the input data 
and using a spreadsheet, met a launch angle so that the rocket hit him the intended target. 
Then, were carried out with this angle and it was found that 71.43% of the time the rocket hit 
the target, while 28.57% of the time were not successfully obtained. These figures show the 
effectiveness of the modeling, since even without consideration of non-measurable variables 
as the speed variation of wind, there was obtained promising results. Finally, the authors 
recorded the whole process as an effective adoption of integrated interdisciplinary nature of 
knowledge and unique integrative training. 
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Figura 1 - Esquema simplificado do terreno de lançamento do foguete. Fonte: Autores. 
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Figura 2 - Medição da posição do foguete e a referência utilizada para esta medição.  
Fonte: Autores. 
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Figura 3– (a) -Foguete e as forças atuantes durante o movimento; (b) - 
Decomposição das forças no foguete nos eixos x e y. (Fonte: Autores.) 

dVCD d



gmF caboC

software



Figura 15 - Gráfico que simula o percurso do foguete no local de lançamento.  
Fonte: Autores. 



Figura 16 - Representação dos resultados dos 14 lançamentos executados.  
Fonte: Autores. 




