
Roteiro 9 - Máquinas Simples

Em termos do cotidiano, uma força pode ser um puxão ou um empurrão. Uma força de 
tração (puxão) pode ser freqüentemente aplicada por meio de cordas ou cabos usados 
para  puxar  um objeto.  Por  causa da tração,  uma corda transmite  uma força  de uma 
extremidade à outra. Nestes termos a máquina simples utiliza roldanas (ou polias) para 
dividir a força aplicada em uma das extremidades, podendo assim, levantar um objeto 
realizando uma força menor que o exigido se fosse aplicada diretamente sobre o objeto. 

OBJETIVOS
1. Comprovar experimentalmente a função da roldana fixa e móvel;
2. Comprovar a eficiência de um conjunto de roldanas fixas e móveis;
3. Determinar as vantagens mecânicas (estática real, estática ideal e dinâmica) de 
uma máquina simples;

PREPARAÇÃO
• Revise os conceitos de roldanas fixas e móveis;
• Revise  os  conceitos  de  grandeza  vetorial  e  reconhecimento  das  forças  numa 
roldana;
• Como reconhecer como máquina, um dispositivo qualquer capaz de modificar a 
ação de uma força?
• Identifique uma roldana como uma máquina simples.
• Qual o erro do Dinamômetro?

MATERIAIS
• Um conjunto de sustentação principal formado por haste (5), tripé com roscas (6) e 
três sapatas niveladoras amortecedoras (8);
• Um painel com sistema de roldanas fixas (1) e três cordões com gancho (7);
• Um dinamômetro de 5 N (3);
• Três conjuntos de massas acopláveis com gancho lastro (4);
• Três roldanas móveis com gancho (9).

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Prática 1 – Comprovação Experimental da Função da Roldana Fixa

Montagem
– Atenção! – Não esticar a mola do Dinamômetro acima do limite para não ocorrer 
deformação permanente.

1. Execute a montagem conforme a Figura 1(onde está a figura 1) , fixando o painel ao  
conjunto de sustentação principal.

2. Determine o peso do conjunto gancho e massas e anote o valor encontrado como 
força resistente FR.

Execução
1. A força peso das massas dependuradas é conhecida como  força resistente FR 

(força que mediante a máquina deve-se equilibrar ou deslocar), enquanto que a força 
aplicada para levantá-las é conhecida como força motriz e é representada por FM. 
2. Segure com o dinamômetro a ponta livre do cordão segundo as orientações A e A’ 
mostradas na Figura 1.



3. Meça o valor da força de equilíbrio do sistema FM indicada no dinamômetro para as 
posições A e A’ a seguir.
4. Determine a Vantagem Mecânica Estática Real Vmer

1 da roldana fixa utilizada. 
5. Obs: Chamamos de Vantagem Mecânica Estática Real Vmer a razão (força resistente FR  / menor 
força motora FM que equilibra o sistema).
6. Determine  a  distância  percorrida  dM pela  força  motriz  FM para  elevar  a  força 
resistente FR (carga) de uma distância dR qualquer.
7. Determine a Vantagem Mecânica Estática Ideal Vmei

2 da roldana fixa utilizada. 
8. Obs: Chamamos de Vantagem Mecânica Estática Ideal Vmei a razão (distância dM percorrida pela 
força motriz / distância dR percorrida pela força resistente).
9. Puxando lentamente com o dinamômetro a ponta livre do cordão.  Determine o 
valor da menor força motriz FM capaz de imprimir um movimento uniforme ao sistema.
10. Calcule a Vantagem Mecânica Dinâmica Vmd

3 da roldana fixa utilizada. 
Obs: Chamamos de Vantagem Mecânica Dinâmica Vmd a razão (força resistente FR / menor força motora 
FM que produz movimento uniforme no sistema).

1 QUESTÕES
a. Cite alguns lugares onde você já tenha visto uma roldana fixa.
b. Usando uma roldana fixa e um cordão, como você faria para elevar o conjunto 
gancho e massas?
c. Analise os erros experimentais.

Prática 2 – Comprovação Experimental da Função da Roldana Móvel

Montagem
– Atenção! – Não esticar a mola do Dinamômetro acima do limite para não ocorrer 
deformação permanente.

1. Execute a montagem conforme a Figura 2(onde está a figura 1), fixando o painel ao 
conjunto de sustentação principal.
2. Determine o peso do conjunto gancho e massas e anote o valor encontrado como 
força resistente FR.

Execução
1. Segure  com  o  dinamômetro  a  ponta  livre  do  cordão  segundo  a  orientação  A 
mostrada na Figura 2(onde está a figura 1).
2. Determine o valor da força de equilíbrio do sistema  FM indicada no dinamômetro 
para a orientação A
3. Determine a Vantagem Mecânica Estática Real Vmer da roldana fixa utilizada. 
4. Determine  a  distância  percorrida  dM pela  força  motriz  FM para  elevar  a  força 
resistente FR (carga) de uma distância dR qualquer.
5. Determine a Vantagem Mecânica Estática Ideal Vmei da roldana fixa utilizada. 
6. Puxando lentamente com o dinamômetro a ponta livre do cordão.  Determine o 
valor da menor força motriz FM capaz de imprimir um movimento uniforme ao sistema.
7. Calcule a Vantagem Mecânica Dinâmica Vmd da roldana fixa utilizada. 

2 QUESTÕES
a. Cite alguns equipamentos que em sua composição utilize uma roldana móvel.
b. Usando uma roldana fixa e um cordão, como você faria para elevar o conjunto gancho 
e massas?
c. A roldana móvel é uma máquina simples? Justifique sua resposta.
d. Neste  sistema  de  roldana  móvel,  quantos  centímetros  de  cordão  devem  a  força 



motora FM puxar para que a carga suba 5cm?
e. Compare  a  roldana  fixa  com a  roldana  móvel.  Qual  a  conclusão  que  é  possível  
verificar?

Prática 3 – Comprovação Experimental da Função da Talha Exponencial

Montagem
– Atenção! – Não esticar a mola do Dinamômetro acima do limite para não ocorrer 
deformação permanente.

1. Execute a montagem conforme a Figura 3(onde está a figura 1), fixando o painel ao 
conjunto de sustentação principal.
2. Determine o peso do conjunto formado por 2 roldanas móveis mais dois ganchos 
lastro  e  8  massas  acopláveis  no  total,  anotando  o  valor  encontrado  como  força 
resistente FR.
3. Essa  montagem  do  sistema  é  conhecida  como  Talha  Exponencial,  executada 
utilizando duas roldanas móveis, uma roldana fixa e dois cordões.

Execução
1. Segure  com  o  dinamômetro  a  ponta  livre  do  cordão  segundo  a  orientação  A 
mostrada na Figura 3.
2. Determine o valor da força motora do sistema FM indicada no dinamômetro. 
3. Determine  a  Vantagem  Mecânica  Vm da  talha  exponencial  montada  com  2 
roldanas móveis.
4. Obs: Chamamos de Vantagem Mecânica Vm a razão (FR / FM). 
5. Calcule a força resistente FR2 do conjunto formado por 3 roldanas móveis mais os 
dois ganchos lastro e 8 massas acopláveis.
6. Adicione uma roldana móvel na talha exponencial da Figura 3(onde está a figura 1), 
utilizando mais um cordão com gancho à esquerda da primeira roldana móvel. Puxe 
lentamente  com o dinamômetro a  ponta  livre  do cordão,  segundo a orientação  A. 
Determine o valor da força motora FM2 indicado pelo dinamômetro
7. Calcule a Vantagem Mecânica Vm2 da talha exponencial montada com 3 roldanas 
móveis.
8. Deduza a equação que determina a força motriz para n roldanas.

3 QUESTÃO
Qual  a  melhor  forma  de  levantar  um  objeto  com  peso  muito  elevado,  levando  em 
consideração a quantidade e o tipo de roldana?
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