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OBJETIVO

  CÁLCULOS DE RELAÇÃO DE TRANMISSÃO E DE EQUILÍBRIO DE UM CORPO.

ORIENTAÇÕES

• Apresentação em forma de relatório técnico, padrão ABNT, não esquecer a bibliografia e sitegrafia.
• Pode complementar com informações de outros livros e textos de internet, mas não é permitido 

copiar e colar. Lembre-se: você é que deve ler e escrever.
• Siga as regras de postagem disponíveis no portal.
• ENTREGAR EM MÃOS.
• Utilize as notas de aulas como referência.
• Siga as regras de postagem disponíveis no portal.

 

REFÊRENCIAS:

SARKIS, Melconian. Mecânica técnica e resistência dos materiais –  Érica, 12a edição, 2003 
edição revisada.

Material de aula e material fornecido pelo professor;
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MECÂNICA BÁSICA
Professor Me. Claudemir Claudino Alves

RESOLVENDO EXERCÍCIOS APLICADOS

1 - A transmissão por correias representada na figura é composta pela polia motora (1) e pela polia 
movida (2) de diâmetro 240 mm. Supondo que esse sistema seja acoplado ao motor do exemplo 
anterior, determine a velocidade angular, a velocidade linear o torque e a rotação nas duas polias. 

Calcule, também, a relação de transmissão.

2 - Determine a força tensora nos cabos AB e AD para que o motor de 2500N, representado na 
figura abaixo, esteja em equilíbrio. RESOLVER PELO MÉTODO DA DECOMPOSIÇÃO DE 
FORÇAS.
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3 - Determine as trações em todos os cabos representados na figura a seguir:

4- Determine o comprimento da corda AC, de modo que a luminária de 15N seja suspensa na 
posição mostrada na figura. Sabe-se que o comprimento não deformado da mola AB é 0,4 m e que a 

mola  tem  constante  elástica  de  400  N/m. 
RESOLVER  POR  SOMATÓRIA  DE 
VETORES.
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5 - O motor, em B, enrola a corda presa à caixa de 1000N com velocidade constante. Determine a 
força na corda CD que suporta a polia e o ângulo θ para o equilíbrio. Despreze as dimensões da  
polia em C. RESOLVER PELO MÉTODO DOS COS-SENOS.

BOM TRABALHO, E QUE ESSE SEJA MAIS UM PASSO PARASEU 
SUCESSO.
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