
Roteiro 4 - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) numa 
Rampa

Neste  experimento  investigam-se  os  movimentos  unidimensionais  de  uma 
partícula,  utilizando-se uma rampa, onde um objeto desliza sobre um plano inclinado. 
Neste caso obtém-se o movimento de uma partícula sob ação de uma força constante, ou 
seja, o objeto desce pela rampa sob a ação da componente da força gravitacional.

OBJETIVOS
1. Rever os conceitos básicos de movimentos unidimensionais, tais como: posição, 
velocidade e aceleração. 
2. Obter  a  dependência  da  posição  em  função  do  tempo  do  movimento  MRUV; 
verificar que a aceleração é função do ângulo de inclinação da rampa; traçar diferentes 
gráficos das variáveis e interpretá-los.

PREPARAÇÃO
• Rever os conceitos de vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração.
• Quais as grandezas e como serão medidas?
• Como se obtém a força resultante no MRUV a ser estudado?
• No MRUV qual  é a expressão que relaciona o deslocamento de um corpo em 
função do tempo?
• No MRUV qual é a expressão que relaciona a velocidade de um corpo em função 
do tempo?
• Qual é a curva obtida no gráfico de espaço versus tempo no MRUV?
• Rever os tipos de erros e fazer a propagação dos erros das grandezas a serem 
calculadas [1].
• Qual tipo de papel é mais conveniente para construção dos gráficos (milimetrado, 
monolog, dilog)?

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;
• Cronômetro;
• Fita adesiva ou caneta para retroprojetor.

Figura 1. Plano inclinado com volante.



PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Montagem
(a) Verificar o nivelamento inicial da base do plano inclinado.
(b)  Verificar  se  a  posição  inicial  do  ponteiro  indicador  de  ângulo  está  no  zero,  caso 
contrário, arrume-o
(c) Utilizando o sistema tracionador incline o trilho entre 2 e 5 graus.
(d) Assinale com a fita adesiva, a marca na escala lateral, correspondente a posição inicial 
X0 de lançamento do objeto.
(e) A partir da posição inicial, marque mais quatro pontos eqüidistantes, X 1, X2, X3 e X4. 
Veja o esquema na Figura 2.

Figura 2 – Esquema do plano inclinado com volante.

Execução
1. Anote o ângulo de inclinação do trilho.
2. Abandone o objeto da posição X0 e com um cronômetro marque o tempo necessário 
para o mesmo ir de X0 a X4. Execute este procedimento 10 vezes e anote seus dados em 
uma tabela.
Observação: O eixo do volante é o referencial para as medidas.
3. Calcular as velocidades, os valores médios e seus respectivos desvios.
4. Abandone novamente o móvel da posição inicial e anote os tempos para cada posição 
(X1, X2, X3 e X4). Execute este procedimento 10 vezes e anote seus dados em uma tabela.
5. Calcule a velocidade média em cada intervalo com seu respectivo desvio.
6. Fazer um gráfico da posição versus tempo em papel milimetrado e dilog. Ajustar a 
melhor curva entre os pontos experimentais. 
7.  Fazer  um gráfico  da  posição  versus  o  quadrado  do  tempo em papel  milimetrado. 
Ajustar a melhor curva entre os pontos experimentais e determinar a função que melhor 
descreve o movimento investigado.
8. Escolha o gráfico conveniente e determine a aceleração sofrida pelo objeto.
9. Determine as funções do deslocamento e da velocidade que descrevem o movimento 
investigado experimentalmente. Calcule os valores da aceleração e da velocidade usando 
estas equações.
10. Calcule o erro percentual entre o valor teórico e o obtido experimentalmente (pelo 
gráfico).
11. Abandone o objeto da posição X0 e marque o tempo necessário para o mesmo ir de X0 

a X4. Faça isso para 5 ângulos diferentes. Anote seus dados em uma tabela.
12. Calcule o valor da aceleração para cada ângulo.

QUESTÕES
a. Que tipo de dependências são sugeridas nos gráficos de posição versus tempo (itens 

6  e  7),  referente  ao  procedimento  experimental  do  MRUV.  É  o  que  se  espera 
teoricamente?

 X0 X1 X2 X3 X4 



b. Qual o significado físico da tangente de qualquer ponto da curva do gráfico x versus t?
c. Qual o significado físico da tangente do gráfico v versus t? Qual o significado físico da 

área sobre a curva?
d. O ângulo de inclinação influencia o valor da aceleração do objeto? Explique.
e. O que pode contribuir para os erros de medição?
f. Utilizando as funções horárias do deslocamento e da velocidade deduza a expressão 

conhecida como equação de Torricelli v2=v0
2 + 2a (x-x0)
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