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Máquina simples - Plano inclinado 
 

O plano inclinado pode ser usado para levar um objeto a um local mais alto com menos esforço. 
 

Plano Inclinado 

Ele existe na natureza e já era usado antes mesmo que se entendesse seu funcionamento. 

Animais pessoas, por exemplo, usam encostas para subirem uma montanha. 

O plano inclinado mais simples possível é formado por uma única peça e não possui nenhuma 

parte móvel. Trata-se de uma superfície plana, rígida e inclinada. 

São úteis porque podem reduzir a força necessária para mover um objeto verticalmente. 

 
 

Alguns exemplos são: Rampas para cadeirantes e estradas. 
 

 

 
Fonte.https://br.depositphotos.com/vector-images/rampa.html. acesso 02/04/21 

 

A rampa facilita o trabalho de levar um corpo de um nível para outro, mais elevado. 

 
 

Quem sobe uma ladeira menos inclinada usa 
menos força, mas percorre uma distância maior. 

 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/17994730/ Acessado em 02/04/21 

 

Das duas trajetórias abaixo, em qual delas é "mais fácil" carregar o bloco? 

 
 

Obviamente, na trajetória inclinada. 

Por isso, no nosso cotidiano, usamos muito o plano inclinado 
para facilitar certas tarefas. 

 
 

O plano inclinado está presente em rampas, parafusos, cunhas, facas etc. 
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Assista ao vídeo sobre plano inclinado 

 

 

Cunha 

A cunha é formada por dois planos inclinados, tem formas triangular e extremidade afiada. A 

cunha costuma ser usada para cortar ou separar objetos. 
 

 
Parafuso 

Assim como o plano inclinado, o parafuso muda a direção da força aplicada sobre ele. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6c_j0-VEOs 
 

Atividades: 

1) As máquinas simples facilitam nosso dia a dia. O que são máquinas simples? 

( ) São ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e execução de tarefas simples do 

dia a dia. 

( ) Instrumentos eletrônicos que auxiliam o cotidiano. 

( ) Instrumentos que facilitam ou dificultam a realização de funções diversas. 

 
2) Marque a lista em que aparecem apenas máquinas simples: 

( ) Tesouras, carrinho-de-mão e abridor de garrafas 

( ) Vassouras, martelos e computador. 

( ) Tesouras, carrinho-de-mão e carro. 

 
3) Plano inclinado é uma superfície plana lisa, rígida e elevada em uma das extremidades. São 

exemplo de planos inclinados. 

( ) Parafusos e carros 

( ) Vassouras e parafusos 

( ) Rampas e ladeiras 

 

Rodas, polias e engrenagens 
 

Ao lado das polias e engrenagens, as rodas são instrumentos indispensáveis para a nossa vida. 

 
Rodas 

A força usada para mover um objeto pesado é menor se ele estiver sobre rodas do que se ele for 

arrastado. 

Apesar de não saber quem a inventou, a roda é considerada uma das invenções mais 

importantes feitas pela humanidade. É provável que ela tenha sido desenvolvida utilizando-se 

troncos de árvores. Esses troncos eram colocados embaixo de objetos pesados, como blocos de 

pedra, para facilitar o seu transporte. Inicialmente, as rodas eram feitas de um bloco de madeira 

com uma abertura no seu centro, que serviam para fixá-las em um eixo. 

Depois, criou-se a roda com raio. Essa inovação deixou a roda mais fácil de manobrar, além de 

https://www.youtube.com/watch?v=V6c_j0-VEOs


 

 tornar as carruagens e carroças mais velozes. O pneu feito de borracha e ar comprimido foi 

inventado no século XIX e é usado até hoje em automóveis e bicicletas. 

Não são apenas os veículos de locomoção que usam o sistema de roda e eixo. Alguns exemplos 

do nosso cotidiano que utilizam esse sistema incluem a maçanetas de portas, o carrinho de mão 

e a roda-gigante. A força aplicada sobre a maçaneta para abrir uma porta, por exemplo, faz 

com que ela gire e transmita o movimento para o eixo. 

 
Engrenagens 

Engrenagens são formadas por pelo menos duas rodas com dentes cortados em 
suas bordas. 

Araribá Mais Ciências/Editora Moderna/Maíra Rosa Carnevalle.1. ed./SP, 2018. Pág. 238 à 239 

Roda- eixo 

FACILITA a realização de tarefa de DESLOCAR OBJETOS com 

MENOR ESFORÇO; 

 

Duas rodas acopladas a um mesmo eixo ou duas rodas acopladas 

por correia são exemplos de dispositivos simples capazes de 

multiplicar forças. 

 

DIMINUI o DESLIZAMENTO durante o movimento; 

Ex.: Máquinas complexas, como AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS e TRENS. 
 

 
 

Polia 

A polia, ou roldana, é uma roda com um sulco por onde passa um cabo, corda ou 

corrente. Quando esse cabo é puxado, a polia gira em torno de seu eixo. Se uma 

das pontas for presa a um objeto, a polia pode ser usada para levantar ou baixá-lo. 

Para que isso aconteça é necessário aplicar uma força na outra extremidade do 

cabo. 

É possível classificar as polias em dois grupos: fixas, se estiverem presas a algum suporte ou a 

uma superfície (como o teto, por exemplo); e móveis, se estiverem presas ao objeto que será 

movimentado. 

São RODAS que GIRAM em TORNO de um EIXO 

 São máquinas simples utilizadas basicamente para ELEVAR verticalmente um corpo por 

meio da aplicação de FORÇAS em cordas correias ou fios. 

 São largamente utilizadas na construção civil para levantar materiais entre níveis diferentes 

 

 Vídeo Polia ou roldanas  https://www.youtube.com/watch?v=_2KfIUj77a4 

 
Continuação na próxima aula sobre Rodas, polias e engrenagens. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_2KfIUj77a4

