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1) Para o sistema acima calcule o diâmetro dos pinos A, B e C com um fator de segurança 

de 3, sabendo que os mesmo serão fabricados com Aço 1020 de tenção de admissível 

de 105MPa. 

2) Ainda para o mesmo sistema calcule o módulo resistente da viga AB com um fator de 

segurança de 4, e escolha uma viga em I do fabricante mostrado abaixo, sabendo que o 

mesmo fabrica vigas de aço estrutural comum (ASTM A36) com tensão de escoamento 

de 400MPa. 

 
 

3) Calcular o diâmetro do rebite para unir, com segurança as duas chapas do esquema 

abaixo: O material do rebite tem limite de escoamento à cisalhamento de 600MPa. 

Usaremos coeficiente de segurança de 3. 
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4) Selecione um perfil estrutural tipo I(Aço ABNT 1020) para ser utilizado na ponte rolante 

ilustrada abaixo, com comprimento equivalente a 7 metros e que deverá suportar uma 

carga máxima equivalente a 3 toneladas. Para o dimensionamento desta viga, utilize 

Fs=3. Para encontrar a viga utilize a tabela da segunda questão. 

►  

 

5) O sistema ilustrado mostra um acoplamento, utilizando quatro 

pinos, sabendo que a força máxima que o sistema deve suportar é de 

45KN, determine o diâmetros dos pinos sabendo que os mesmo são 

fabricado de Aço 1020 (tensão admissível de 105MPa), para um 

coeficiente de segurança de 4. 

 

 

 

6) Calcule uma viga para trabalhar com segurança, conforme o esquema abaixo. O 

material da viga deve ser perfil I, de aço, com tensão de escoamento à tração de 400 

MPa. Usaremos coeficiente de segurança 2. Selecione a viga que pode ser utilizada 

nesse sistema, sabendo que a mesma suportará uma carga de 18KN. 

 
 

 

7) Para a estrutura abaixo, determine: 

a. O diâmetro dos pinos para uma tensão cisalhante admissível de 80 MPa. 

Obs.:Para o pior caso, considere que o rolete está em cima de um dos apoios; 

b. As dimensões (W) do perfil AB de aço (σadm = 50 Mpa). 

Obs.: Para o pior caso, considere que a rolete está no meio da viga. 
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8) Calcular uma árvore que trabalhe com segurança em um esquema como apresentado 

abaixo a força atua na periferia do volante é de 20KN, o material da árvore deve ter 

tensão de ruptura ao cisalhamento valendo 800 N/mm² e queremos utilizar coeficiente 

de segurança 4. O diâmetro da roda é de 1200 mm. 

 
9) Calcular uma árvore, para que execute com segurança o trabalho proposto no esquema 

abaixo. O material que queremos utilizar na árvore tem tensão de escoamento ao 

cisalhamento valendo 500 MPa. Usaremos coeficiente de segurança 2. 

 
10) Para a figura abaixo, calcule o torque provocado pela manivela (comprimento = 300 

mm), e a tensão de torção sobre o eixo (diâmetro = 24 mm). Considere a carga de 

acionamento igual a 500N. Se o eixo for fabricado com aço de média resistência com 

tensão de escoamento de 200Pa, teria o risco do eixo empenar? 

 


