
Roteiro 11 - Reconhecimento das condições de equilíbrio de um corpo 
num plano inclinado

O plano inclinado é um excelente exemplo para aplicação das Leis de Newton. Ele 
é utilizado, desde a antiguidade, para obtenção de vantagem mecânica, ou seja, para 
transportar objetos pesados para locais mais altos (como no caso de construções). Neste 
roteiro,  o  plano  inclinado  com objeto  estático  será  explorado  para  estudar  forças  de 
contato, a maneira como elas atuam e se equilibram no sistema.

OBJETIVOS
1. Identificar e determinar componente tangencial da força peso (Px) e sua equilibrante 

(tensão, compressão, atrito, etc)
2. Identificar e determinar a componente ortogonal da força peso (Py) e sua equilibrante 

(normal)
3. Verificar  a  dependência  das  componentes  tangencial  e  ortogonal  do  peso  com o 

ângulo de inclinação da rampa.
4. Verificar  a  dependência  das  componentes  tangencial  e  ortogonal  do  peso  com a 

massa.

PREPARAÇÃO
• Quais são as componentes da força peso presentes em um plano inclinado?
• Quais  as  relações  trigonométricas  existentes  entre  a  força  peso  e  suas 
componentes?
• Para que serve um dinamômetro? Como se utiliza este equipamento?
• Quais as aplicações de planos inclinados?

MATERIAIS 
• Plano inclinado básico composto por: uma haste com dispositivo para plano inclinado; 
uma base para plano inclinado com sapatas niveladoras amortecedoras; um objeto para 
deslizar (volante), conforme Figura 1;
• Dinamômetro;
• Móvel, suporte e massas acopláveis.

Figura 1 – Foto do equipamento de Plano Inclinado



PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Montagem
• Determine o peso do móvel  formado pelo conjunto carro, gancho lastro e duas 
massas.
• Monte o equipamento fixando o dinamômetro entre os dois parafusos existentes no 
topo do plano inclinado.
• Gire o sistema tracionador e eleve o plano inclinado para o ângulo desejado. Anote 
o valor do ângulo escolhido.
• Verifique o zero, ou o valor arbitrado como zero no dinamômetro. Isto deve ser feito 
com a rampa na posição do ângulo escolhido.
• Prenda o móvel por um cordão ao dinamômetro (cuidado para que a escala móvel 
do dinamômetro não se atrite com a capa). O gancho com as massas não deve tocar a 
base do conjunto. Caso isto ocorra, aumente o ângulo de inclinação.

Execução
1. Medir  o  ângulo  de  inclinação  e  fazer  a  leitura  no  dinamômetro  para  3 ângulos 

diferentes (mantendo fixo o valor da massa). Organize seus resultados em uma tabela.
2. Mantendo  um  dos  ângulos  anteriores  fixo,  faça  a  medida  no  dinamômetro,  após 

acrescentar 1 e depois 2 massas acopláveis ao conjunto. Organize seus resultados 
em outra tabela.

Análise dos dados
Para cada uma das medidas anteriores:

1. Determine o módulo a direção e o sentido da componente tangencial da força peso, 
com seu respectivo desvio.

2. Qual o módulo a direção e o sentido da tensão que sustenta o móvel? Apresente esta 
medida com seu respectivo desvio.

3. Determine o módulo a direção e o sentido da componente ortogonal da força peso, 
com seu respectivo desvio. 

4. Qual o módulo a direção e o sentido da força normal?

QUESTÕES
a. Desenhe o diagrama de forças que atua sobre o móvel, identificando cada uma.
b. Qual o agente físico responsável pelo deslocamento do objeto, caso este estivesse 
livre?
c. Confronte os valores da componente tangencial da força peso e da tensão? Existe 
diferença significativa? Em caso afirmativo, qual seu valor percentual?
d. Num plano inclinado a vantagem mecânica é função da inclinação? Explique.
e. Para que valores tendem as componentes tangencial e ortogonal da força peso à 
medida que o ângulo de inclinação se aproxima de 90°? Explique.
f. Qual a dependência das componentes  tangencial e ortogonal da força peso com o 
ângulo de inclinação do plano inclinado? Responda a mesma pergunta em relação ao 
peso do objeto.
g. Qual seria a orientação e o módulo da força resultante que atuaria no sistema caso 
o  fio,  que  une  o  móvel  ao  dinamômetro,  se  rompesse?  Qual  aceleração  o  corpo 
sofreria neste caso?
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