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ROTEIRO 5 – MÁQUINAS SIMPLES: ALAVANCA 

“Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um suporte forte o suficiente que eu poderei sozinho 
movimentar do mundo.” 

 
 

Introdução 

Arquimedes 

 

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 armazena-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 Fr, a quantidade de força aplicada Fa dependerá do tipo da máquina e da 
quantidade de atrito presente. Vantagem mecânica VM é a relação entre o módulo da força resistente e o módulo 
da força aplicada, força necessária para elevar a carga numa velocidade constante. 

 

Rendimento η 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, ou seja; 

 

Rendimento η = 
              

             
 

Alavanca consiste normalmente em uma barra rígida móvel em torno de um ponto fixo, denominado eixo de 

rotação. A força aplicada à alavanca faz com que esta gire em relação eixo de rotação. A força resistente é 

diretamente proporcional à distância entre o ponto de apoio e a força aplicada. O estudo das alavancas está ligado  

ao conceito de equilíbrio. 

Os tipos de alavancas: 
Interfixa: onde o eixo de rotação fica entre a força aplicada e a força resistente; 

Interpotente: onde a força resistente está entre a força aplicada e o eixo de rotação; 

Inter-resistente: onde a força aplicada está entre a força resistente e o eixo de rotação; 
 

Interfixa Interpotente Inter-resistente 
 
 

 
Eixo de rotação 

Vantagem mecânica VM = 
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Se for aplicada uma força sobre um corpo que possa girar em torno do eixo de rotação, diz-se que a força 

gera um torque T (ou momento) T = F ∙ ∙ ∙ ∙ d (d → braço). As condições de equilíbrio de um corpo: a soma de todas  

as forças que agem sobre o corpo seja nula; a soma dos momentos dessas forças com relação a um ponto seja nula 

(ΣΣΣΣF = 0 e ΣΣΣΣT = 0). A força aplicada produz um torque: Ta  = Fa  ∙ ∙ ∙ ∙ da; a força resistente também produz um torque: Tr 

= Fr  ∙ ∙ ∙ ∙ dr. 
Como o torque resultante deve ser zero; teremos: Ta – Tr = 0 → Ta = Tr; logo: Fa ∙ ∙ ∙ ∙ d1 = Fr ∙   ∙   ∙   ∙   dr 

Objetivo: 
• Comprovar a função da alavanca; 

• Determinar as vantagens mecânicas da alavanca. 

Material: 
• Régua; 

• Dinamômetro; 

• Suporte universal; 

• Cano de PVC; 

• Massas; 

Procedimentos: 
1. Meça o comprimento da barra (cano de PVC). 
2. Monte o experimento conforme a figura abaixo. Note que a barra fica apoiada pelo seu centro de gravidade 

(centro da barra). Marque com lápis o centro da barra. 

 
 

3. Determine a massa da barra. Monte o sistema de alavanca conforme a figura abaixo. 

 

4. Monte o sistema de alavanca conforme a figura abaixo. Meça os valores dos braços de alavanca da, dp e dr. Meça 
com o dinamômetro o valor da força aplicada Fa de equilíbrio do sistema. (Lembre-se que o valor máximo do 
dinamômetro é de 1,8 N). 

 

 

 

 

 

 

5. Quais torques são positivos (anti-horários) e quais são negativos (horários)? 

6. Determine a Vantagem Mecânica. 

7. Pesquise na internet aplicação das alavancas na engenharia civil. 
8. Analise os erros experimentais. 
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