
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: ENGENHARIA MECÂNICA 
Ano: 
Período: 7º 
Disciplina: ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 

Aulas Teóricas: 40 h 
Aulas Práticas: 20 h 
Carga Horária: 60 h 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

 

 Princípios Gerais. 

 Tensões Admissíveis e Fatores de Segurança.  

 Cargas Variáveis e Fadiga.  

 Concentração de tensões.  

 Projetos de eixos e árvores.  

 Elementos de união - Parafusos e conexões.  

 Molas e elementos flexíveis.  

 Chavetas e estrias.                                                                   

 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Objetivos Gerais: 
 

 Capacitar o estudante de engenharia para o dimensionamento de elementos estruturais e de 
máquinas submetidos a condições gerais de carregamento, considerando as normas vigentes 
de segurança.                                                                                                  
Promover o desenvolvimento no acadêmico de: 

 Autonomia no estudo, na interpretação e na compreensão, discussão e solução de 
problemas que evolvam a aplicação dos conceitos que envolvem os elementos necessários 
para projeção de equipamentos; 

 Identificação da importância dos conceitos de Elementos de Maquinas dentro do curso de 
Engenharia Mecânica; 

 E transmitir ao aluno conteúdos Elementos de Máquinas  para que o mesmo possa aplicá-los 
em situações concretas e também para que possa acompanhar as disciplinas subsequentes 
do curso. 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Proporcionar ao acadêmico uma visão ampla do projeto de elementos estruturais e de 
máquinas;  

 Discutir a aplicabilidade dos conceitos estudados dentro do conceito profissional.  

 Permitir ao aluno o uso de ferramentas computacionais para a análise do projeto.  

 Viabilizar a construção de protótipos de máquinas e equipamentos.  

 Trabalhar o conteúdo dentro de uma perspectiva interdisciplinar adequada a formação de 
um profissional de Engenharia de Mecânica. 



 

 

 

 
TEMAS DE ESTUDO 

 

 Introdução ao projeto de máquinas: Projeto. Metodologia de projetos. Formulação e cálculo 
do problema. O modelo de engenharia. Projeto auxiliado por computador. Relatório de 
engenharia. Coeficientes de segurança e normas de projeto. Considerações estatísticas 

 Tensão, deformação e deflexão: Revisão sobre tensões e deformações em estruturas e 
máquinas. Deflexão e tensões combinadas em estruturas. Concentração de tensão. 

 Teoria de falhas estáticas: Introdução. Falha de materiais dúcteis e frágeis utilizando as 
teorias de von Mises-Hencky, tensão máxima de cisalhamento e máxima tensão normal. 
Fundamentos da mecânica da fratura. 

 Teoria de falhas por fadiga: Introdução. Falha por fadiga nos materiais. Modelos de falha e 
cargas de fadiga. Medição e estimativas de falha por fadiga. Entalhes e concentração de 
tensões. Projeto considerando os diversos casos de solicitações dinâmicas. 

 Dimensionamento de eixos: Introdução. Carga em eixos. Conexão e concentração de 
tensões. Seleção de materiais para eixos. Cálculo de potência, carga e tensões no eixo. Falha 
em carregamento combinado. Projeto do eixo submetido a cargas dinâmicas. 

 Dimensionamento de parafusos: Introdução. Formas padronizadas de rosca. Parafusos de 
potência. Tensões em rosca. Tipos de parafusos de fixação, porca e arruela. Resistência de 
parafusos submetidos a carregamento. Controle de pré-carga. Fixadores em cisalhamento. 

 Dimensionamento de molas: Introdução. Constante de mola. Configurações e materiais de 
mola. Molas helicoidais de compressão. Dimensionamento considerando cargas estáticas e 
dinâmicas. Molas helicoidais de extensão e torção. Molas Belleville. 
 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Avalição Bimestral. 
Participação semanal ativa no campus virtual (plataforma moodle ) na realização de trabalhos. 
Avaliação interdisciplinar. 
Avaliação por pares e autoavaliação. 
Prototipagem. 

 

 
METODOLOGIA 

 
As aulas serão expositivas, dialógicas e interativas, utilizando-se com frequência dos seguintes 
recursos:  

 Pesquisa dirigida,  

 Estudo de casos,  

 Eventuais trabalhos em grupo ou individual,  

 Prova escrita,  

 Pesquisa em biblioteca, periódicos e plataformas digitais,  

 Seminários. 

 Aplicação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem no contexto interdisciplinar. 
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