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EMENTA

Considerações sobre projeto. Teorias de atrito. Leis das máquinas. Teorias de Falha para carregamentos estáticos. Falha
por fadiga. Falha por Flambagem. Falha por choques. Mecânica da fratura. Dimensionamento de uniões rígidas: rebites,
parafusos e soldas.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

METODOLOGIA

- Aulas expositivas no quadro.
- Apresentação de slides em data show.
- Estudo dirigido com listas de exercícios.

AVALIAÇÃO

−
−

Avaliações escritas.
Trabalhos e exercícios extraclasses

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Considerações gerais sobre projeto de elementos de máquinas: diagrama S x e, coeficiente de Poisson, regime
elástico x plástico.
2.Resistências passivas – tipos de resistências ao movimento, influência nas maquinas em geral, definição de
rendimento; Atrito – atrito direto e indireto, leis do atrito, modelos macroscópicos e microscópicos. basculamento e
bordejamento. Atrito de deslizamento e rolamento.
3.Leis das maquinas – equação de equilíbrio funcional.
4.Círculo de Mohr : convenções , tensões principais, direções principais.
5.Tipos de carregamento: axial (tração e compressão), flexão (com e sem cortante), torção; esforços combinados.
6.Teorias das Falhas: critérios, tipos: TNM (Rankine), TCM(Tresca), MOHR, EDM (Von Mises), DNM (Saint Venant),
Coeficiente de Segurança, princípio das cargas equivalentes.
7.Flambagem de Colunas: caracterização da flambagem, flambagem elástica e inelástica, flambagem composta,
fator de equivalência.
8.Choques: Tipos de cargas de impacto; fator de choque: modelos aproximados e exatos.
9.Fadiga: Teste de Wohler/Moore, diagrama Sn x N, descrição da fratura; Concentração de tensões – linhas de força;
nucleação de trincas; histerese; propagação de trincas; estados de tensão flutuantes: critérios de Goodman, Gerber
e Soderberg; Regra de Miner; carregamentos combinados; tratamentos superficiais.
10.Mecânica da fratura: análise da fratura elástica.
11.Parafusos de aperto: padrões de rosca, tipos de parafusos, cargas na união, constante da união; dimensionamento
para cargas estáticas e fadiga; tipos de juntas de vedação, dimensionamento de uniões aparafusadas com juntas.
12.Uniões soldadas: classificação, tipos de chanfro, normas; análise de tensões no cordão; dimensionamento para
cargas estáticas e fadiga.
13. Uniões rebitadas: análise de tensões em vasos de pressão, tipos de uniões, cargas na união, eficiência; modos
de falha, otimização da união e da geometria do vaso, normas ASME; dimensionamento de uniões de topo e
sobreposta.
14.Uniões rebitadas em estruturas metálicas: cargas excêntricas, dimensionamento.
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