
Máquinas Simples  

Planos Inclinados 



Lembrando.... 
Máquinas Simples 
Na Física, o termo máquinas simples é 
reservado a objetos ou instrumentos 
que facilitam a execução de diferentes 
afazeres do dia-a-dia. 

Comumente, o termo "máquina simples" 
refere-se às três máquinas simples clássicas, 
conforme definidas pelos 
cientistas renascentistas: 

Alavanca 

Plano inclinado 

Polia (polia fixa e polia móvel) 

 



Planos Inclinados 
Como o nome sugere, trata-se de uma 

superfície plana cujos pontos de início e fim 

estão a alturas diferentes. 

Ao mover um objeto sobre um plano 

inclinado em vez de movê-lo sobre um 

plano completamente vertical, o total 

de força F a ser aplicada é reduzido, ao 

custo de um aumento na distância pela qual 

o objeto tem de ser deslocado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a


Planos Inclinados 



Planos Inclinados 
Existem muitos planos inclinados que são muito usados 

pelas pessoas. Entre eles: 

• Rampa  

• Cunha (ferramenta)  

• Parafuso  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rampa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cunha_(ferramenta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso


Planos Inclinados – Rampa 

       
• A rampa é o exemplo clássico do plano inclinado, pois sem ela, 

teríamos que deslocar objetos verticalmente, como para colocar 

coisas em um caminhão de mudança, por exemplo, para o qual que 

seria necessário usar uma força maior do que a usada em uma 

rampa. 



Planos Inclinados – Cunha 

       
•  A cunha é um objeto que possui dois planos postos em um ângulo agudo, e 

serve para cortar vários materiais. 



Planos Inclinados – Parafuso 

       
• Se observarmos um parafuso, perceberemos que ele possui um plano 

inclinado, que é a rosca. Ela ajuda a encaixar o parafuso em algo sem se usar 

muita força.. 



 Parafuso de Arquimedes 

       
Mecanismo bastante antigo, que vem sendo utilizado desde as mais 

remotas civilizações como dispositivo para transportar diversos tipos de 

materiais de um nível para outro, ou mesmo horizontalmente. 

Trata-se simplesmente de uma rosca embutida em um tubo. Mergulhando-

se uma de suas extremidades no material a ser transportado, e girando-se o 

conjunto, o material entra pela rosca e vai subindo ao longo do eixo, até 

transbordar na parte superior. 



 Parafuso de Arquimedes 

       
A bomba parafuso de Arquimedes foi talvez a invenção mais conhecida e 

frequentemente listada entre as grandes invenções antigas de Arquimedes. 

Ficou conhecido pela boa funcionalidade.. 



Para o Lar... 

Corrigiremos na próxima aula 


