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1. O Movimento
Os mecanismos existem para criar movimento.
A posição normal dos corpos é em repouso. Para que estes se movimentem é necessária a
acção de uma força.
Assim, quando se exerce uma força sobre um corpo e este ocupa sucessivamente posições
distintas no espaço, diz-se que está em movimento.
O movimento é classificado pelo tipo de deslocamento que o objecto realiza.

1.1. Tipos de Movimento
É o movimento em que o corpo se move em
linha recta.
Linear
à direita: A cremalheira (régua dentada)
move-se em linha recta.

Recíproco
ou
Alternado

É o movimento em que um corpo se move
em vaivém, em trajectória linear (para baixo
e para cima ou para a esquerda e para a
direita).

à direita: O êmbolo move-se
alternadamente, ora para a esquerda, ora
para a direita.
É o movimento em que um corpo se move
em vaivém, alternadamente, sempre com a
mesma trajectória, mas descrevendo uma
Oscilatório linha curva.

Circular

à direita: O sino oscila para um lado e para o
outro.
É o movimento em que um corpo se move
em torno de um ponto, descrevendo uma
linha circular.
À direita: A ventoinha move-se em círculo.

1.2. Transmissão de Movimento
Para que possa acontecer uma transmissão de movimento têm que existir pontos de contacto
dos elementos ou das ligações entre as diferentes peças que assegurem uma continuidade de
movimento.
A transmissão de movimento pode fazer-se de várias maneiras: por fricção de duas rodas; com
o auxílio de rodas, polias e correias de transmissão ou através de rodas dentadas.
O funcionamento do torno de bancada é um bom exemplo de transmissão e de transformação
de movimento circular em linear, obtido através de um sistema de engrenagem helicoidal –
parafuso sem fim.
Ao rodar a haste produzimos um movimento circular que vai permitir o deslocamento da parte
móvel do torno num movimento linear, permitindo deste modo abrir ou fechar o torno para
fixar um objecto.

1.2.1. Correias de Transmissão

Este sistema de transmissão é constituído por duas, ou mais, polias (roldanas), que estão
ligadas por meio de correias.

Para que o sistema funcione é necessário existir atrito entre as correias e as polias. As correias
devem estar sob uma tensão adequada de modo a agarrarem e não partirem ou provocarem o
desalinhamento das polias.
Quando uma das polias gira (roda condutora) arrasta a correia consigo, transmitindo o seu
movimento a outra polia (roda conduzida) que, girando no mesmo sentido, transfere o
movimento rotativo a todas as outras partes da máquina.
Se a roda condutora for a polia mais pequena, a velocidade na polia maior será menor, e
vice-versa.
A transmissão de movimento por rodas dentadas e correntes tem o mesmo funcionamento.

1.2.2.Rodas Dentadas
As rodas dentadas são constituídas por dentes que engrenam uns nos outros, de tal modo que
o movimento giratório de uma delas (roda condutora) faz girar a outra (roda conduzida),
transmitindo, para além de movimento, força.
A velocidade de rotação é medida geralmente em rotações por minuto (r.p.m.). Uma roda
dentada que faça uma volta completa num segundo tem uma velocidade de 60 r.p.m.
Quadro-resumo
Utilizando 2 polias
Correias de transmissão e
Uma roda/polia transmite
polias
movimento à outra,
através de uma correia

Rodas Dentadas

1.3. Transformação do Movimento
Na transmissão de movimento podemos mudar a velocidade e a direcção do movimento.
A transformação de direcção do movimento pode ser no mesmo plano ou em planos
diferentes (de movimento circular vertical para circular horizontal) ou do movimento circular
para movimento linear e vice-versa.

Exemplos
Recíproco em Circular

Sistema de Biela-Manivela
(com a biela como
mandante).

Circular em Recíproco

Sistema de Biela-Manivela
(com a manivela como
mandante); Eixo de
excêntricos.

Circular em Linear
(Rectilíneo) ou Vice-Versa

Roda dentada e cremalheira

à direita: A roda dentada
transmite movimento à
cremalheira, mas podia ser
ao contrário
Mudança de direcção de
movimentos circulares

Para fuso sem fim e roda
dentada (ambas com dentes
helicoidais).
Rodas dentadas helicoidais
com eixos perpendiculares.
Outros sistemas.

à direita: Dois modos (um
animado e outro não) de
como podemos mudar o
sentido do movimento.

Mais Exemplos
Transformação

Dispositivo

Mov. circular -->
Mov. linear

Ressalto ou
excêntrico

Mov. circular <-->
Mov. linear

Roda dentada
(pinhão) e
cremalheira

Mov. circular -->
Mov. linear

Cremalheira e
parafuso sem
fim

Mov. circular <-->
Mov. linear

Parafuso sem
fim e porca
helicoidal

Mov. circular -->
Mov. linear

Biela-manivela

Esquema

Exemplo
Eixo de distribuição árvore de
cames (motor de explosão
interna)

Saca-Rolhas

Chave de crescente (chave
inglesa)

Torno de bancada

Motor de explosão (pistão)

2. Máquinas Simples
2.1. Alavancas
A alavanca é uma máquina simples que consiste numa barra rígida que se apoia, rodando
sobre um ponto fixo, chamado fulcro, para exercer uma força.
Um esforço aplicado num ponto de uma alavanca produz uma força sobre uma carga situada
num outro ponto. As alavancas podem funcionar como multiplicadores da força – a força que
move a carga é muito maior do que o esforço aplicado à alavanca.
As distâncias da carga e do esforço em relação ao fulcro afectam o modo como a alavanca
multiplica a força.
Existem três tipos de alavancas, que se classificam de acordo com a posição do ponto fixo – o
fulcro -, em relação às diversas posições possíveis da carga e do esforço.

Interfixas
O Fulcro (apoio) situa-se entre o esforço
(força que fazemos, F, e a carga/resistência,
R).
A carga é maior que o esforço, mas percorre
uma distância menor.

Inter-resistentes
A carga está situada entre o fulcro e o
esforço.
Também aqui a carga é maior que o esforço e
percorre uma distância menor.

Interpotentes
O esforço situa-se entre o fulcro e a carga.
Neste caso, a carga é inferior ao esforço, mas
percorre uma distância maior.

3.Questionário
1. O movimento é criado pelos ______________________ .
2. Qual a condição necessária para que haja movimento de um corpo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. O que entende por movimento?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Quais os tipos de movimento que conhece?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. O que entende por movimento linear ou rectilíneo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. O que entende por movimento oscilatório?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. O que entende por movimento recíproco?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. O que caracteriza o movimento circular?
_____________________________________________________________________________
9. A partir das figuras seguintes, indique qual o tipo de movimento que se verifica em cada
uma delas.

1. Qual a condição imprescindível para haver transmissão de movimento de uma peça para
outra?
_______________________________________________________________________
2. Quais as formas que conhece de transmitir movimento de uma peça para outra?

_________________________________________________________________________
3. O torno é um exemplo de transmissão de movimento. Que peça transmite movimento? E a
que outra peça é esse movimento transmitido?
________________________________________________________________________
4. Quais as condições necessárias para que uma polia transmita movimento a outra através de
uma correia de transmissão?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Como se chama a polia a que é a fonte de movimento de um sistema de duas polias ligadas
por uma correia de transmissão?
_______________________________________________________________________
6. Num sistema de duas polias ligadas por uma correia de transmissão, o que é a roda
conduzida?
_______________________________________________________________________
7. Num sistema de duas polias ligadas por uma correia de transmissão, se a roda condutora for
menor que a outra a velocidade na roda conduzida será maior ou menor que a da condutora?
________________________________________________________________________
8. Num sistema de duas rodas dentadas, qual é a roda condutora?
_______________________________________________________________________
9. Num sistema de duas rodas dentadas, se a roda condutora for maior, a velocidade da roda
conduzida é maior ou menor que a velocidade da roda condutora?
_______________________________________________________________________
10. Se a roda condutora rodar 1080 graus por segundo, qual a sua velocidade em r.p.m.?
_________________________________________________________________________
11. Num sistema de transformação de movimento, quais as grandezas que podem ser
alteradas?
________________________________________________________________________
12. Para cada caso ilustrado a seguir, refira que tipo de transformação de movimento se
verifica. Indique o movimento de origem e o movimento final.

13. Defina alavanca.
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Como se chama o ponto fixo numa alavanca?
_______________________________________________________________________
15. Qual o objectivo das alavancas?
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
16. O que caracteriza a constituição das alavancas interfixas?
________________________________________________________________________
17. O que caracteriza a constituição das alavancas inter-resistentes?
________________________________________________________________________
18. O que caracteriza a constituição das alavancas interpotentes?
___________________________________________________________________________
19. Caracterize as alavancas interfixas no que respeita à relação entre o valor do esforço e da
carga, bem como às distâncias percorridas por ambos.
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
20. Caracterize as alavancas inter-resistentes no que respeita à relação entre o valor do
esforço e da carga, bem como às distâncias percorridas por ambos.
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
21. Caracterize as alavancas interpotentes no que respeita à relação entre o valor do esforço e
da carga, bem como às distâncias percorridas por ambos.
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
22. Para cada caso ilustrado a seguir indique o tipo de alavanca de que se trata.

