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PROFESSOR: Demetrius dos Santos Leão 
 

ROTEIRO 4 – MÁQUINAS SIMPLES: ROLDANA 

“Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que nada tentou.” 
Arquimedes 

Introdução 

As máquinas simples são dispositivos que, apesar de sua simplicidade, trouxeram grandes avanços 

para a humanidade e tornaram se base para todas as demais máquinas criadas ao longo da história. 

A ideia de uma máquina simples foi criada pelo filósofo grego Arquimedes, no século III a.C., que 

estudou as máquinas: alavanca, roldana, e parafuso. O termo "máquina simples" refere-se às cinco 

máquinas simples clássicas, conforme definidas pelos cientistas renascentistas: Alavanca, Parafuso, 
Plano inclinado, Roda com eixo e Roldana. 

Uma máquina é um dispositivo para multiplicar forças, ou simplesmente de 

mudá-las de direção e sentido. O princípio subjacente a toda máquina é o conceito de 

Conservação da Energia. Qualquer máquina que multiplica força o faz à custa da 

distância. Igualmente, qualquer máquina que multiplica distância, tais como seu 

antebraço e seu cotovelo, faz à custa da força. Além disso, a física de geração e 

transmissão de energia indica que a alta velocidade e baixo torque mais eficiente de 

criar do que a baixa velocidade e alto torque. 

Nenhuma máquina pode fornecer mais energia na saída do que lhe foi fornecido na entrada. 

Nenhuma máquina pode criar energia; ela pode apenas transformá-las de uma forma em outra, ou 

armazená-la. Nenhuma máquina pode multiplicar trabalho ou energia. O trabalho na entrada será igual 

ao trabalho na saída – máquina ideal. Na prática isso não acontece, em qualquer transformação, alguma 

energia é dissipada. 
 

Trabalho = ∆E ∴ ∴ ∴ ∴ T = F · ∆∆∆∆s ∙ ∙ ∙ ∙ cos        

Para uma dada força resistente, a quantidade de força aplicada dependerá do tipo da máquina e da 

quantidade de atrito presente. Vantagem mecânica (VM) é a relação entre o módulo da força resistente 
(em nosso caso é a força peso (P)) e o módulo da força aplicada (F),força necessária para elevar a carga 

numa velocidade constante. 
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Rendimento, η (letra grega, pronuncia-se eta), de uma máquina é a relação entre o trabalho 

realizado pela força resistente (em nosso caso é a força peso (P)) e o trabalho fornecido pela força  

aplicada (F), ou seja; 
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d → deslocamento realizado pela força F. 

h → eleva um peso (P) através de uma altura h pela aplicação de uma força F. 
Uma polia na realidade é parte do sistema da roldana. A polia (disco móvel em torno de um eixo 

(perno) perpendicular ao seu plano, com um sulco (goivado) em seu contorno) é empregada para fixar ou 

dar retorno aos cabos ou correias. A polia em que o cabo (ou a correia) se encaixa. Para que o cabo 

trabalhe bem, cerca de 135° de sua circunferência devem ser suportados pelo goivado. O diâmetro da 

polia deve ser 20 vezes maior que o diâmetro do cabo. O diâmetro do goivado deve ser ligeiramente 

maior que o diâmetro do cabo. 



As roldanas podem ser classificadas em: fixas ou móveis. Na roldana fixa, o eixo central é preso a 

um suporte de tal forma que se estabelece um equilíbrio entre as duas forças. Sendo assim, a força 
potente e a força resistente são iguais. Já na roldana móvel o eixo pode ser deslocado com a força 

resistente. A roldana móvel diminui a intensidade da força necessária para sustentar um corpo, pois parte 

dessa força é feito pelo suporte, que sustenta o conjunto. 

Tipos de roldanas: 

Moitão – consiste em uma caixa de forma oval, dento da qual 

trabalha uma polia. 

Cadernal – consta de uma caixa semelhante à de um moitão, 

dentro da qual trabalham duas ou mais polias em um mesmo eixo. 

Tipos de Aparelhos: 

Retorno – Um só moitão fixo (roldana fixa); 

Teque – Formado por um par de moitões, um fixo e outro móvel. Multiplicação da força 

(desprezando o atrito) 2 ou 3 vezes, conforme o tirador no moitão fixo ou no moitão móvel; 

Talha singela – Constituída por um cadernal com duas polias e um moitão, um fixo e outro  móvel. 

Multiplicação da força (desprezando o atrito) 3 ou 4 vezes, conforme o tirador; 

Talha dobrada – Constituída por um par de cadernais com duas polias, um fixo e outro móvel. 

Multiplicação da força (desprezando o atrito) 4 ou 5 vezes, conforme o tirador; 

Estralheira singela – Formada por um cadernal com três polias e um cadernal com duas polias, um 

fixo e outro móvel. Multiplicação da força (desprezando o atrito) 5 ou 6 vezes, conforme o tirador; 

Estralheira dobrada – Constituída por um par de cadernais com três polias, um fixo e outro móvel. 

Multiplicação da força (desprezando o atrito) 6 ou 7 vezes, conforme o tirador; 

Objetivo: 

• Verificar as funções da roldana fixa e móvel; 

• Verificar a eficiência de um conjunto de roldanas; 

• Determinar as vantagens mecânicas das roldanas. 

Material: 

• Balança; 

• Régua; 

• Suporte universal; 

• Roldanas; 

• Cabos de poliéster; 

• Massas; 

Procedimentos: 
 
1. Monte os sistemas de roldanas conforme os esquemas sugeridos (anexo). 

2. “Meça” o valor da força aplicada (F) de equilíbrio do sistema, em cada montagem.  

3. Na montagem 1 e 2, determine o deslocamento (d) realizado pela força aplicada (F) para elevar o 

contrapeso (força peso) de uma altura (h) qualquer. Determine o rendimento dessas configurações. 
4. Determine a Vantagem Mecânica, em cada montagem. 

5. Cite alguns lugares onde você já tenha visto um sistema de roldana. 

6. Analise os fatores que podem ter atrapalhado suas montagens e suas medições. 
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MONTAGENS SUGERIDAS: TIRE FOTOS
 

• Cuidado para não dar “nós cegos

escolha da equipe. 

• Para melhores resultados, deixem os fios 

• Apresente as análises solicitadas de forma ORGANZADA.

• Para as análises pedidas, use as unidades de medida em acordo com o Sistema Internacional.

 

MONTAGEM 1 
 

MONTAGEM 3 
 

 

 

 

 

   

MONTAGENS SUGERIDAS: TIRE FOTOS DE CADA CONFIGURAÇÃO ANALISADA

nós cegos” nos fios. Outros grupos irão utilizá-los. Os

melhores resultados, deixem os fios posicionados o mais na vertical po

Apresente as análises solicitadas de forma ORGANZADA. 

as análises pedidas, use as unidades de medida em acordo com o Sistema Internacional.

 

MONTAGEM 3
 

 

MONTAGEM 4
 

DE CADA CONFIGURAÇÃO ANALISADA 

Os valores dos pesos são de 

vertical possível. 

as análises pedidas, use as unidades de medida em acordo com o Sistema Internacional. 

MONTAGEM 3 

 
MONTAGEM 4 

 


