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EMENTA 

Pré-requisitos/breve revisão das ferramentas matemáticas utilizadas no curso (análise gráfica, vetores 
e matrizes). Definições e importância do estudo de mecanismos. Noções gerais sobre mecanismos 
mecânicos. Descrição e classificação dos mecanismos. Graus de liberdade. Transmissão por contato 
direto. Transmissão de movimento com peças intermediárias. Mecanismos articulados comuns. 
Análise cinemática de mecanismos: posição, velocidade e aceleração. Abordagem de alguns mecânicos 
planos didáticos e de grande utilização na engenharia mecânica. Análise de projeto de cames. Teoria 
das engrenagens. Trens de engrenagens. Noções sobre forças inerciais em máquinas e balanceamento. 
OBJETIVOS 

GERAIS:  
Oferecer as fundamentações teóricas necessárias para análise de problemas envolvendo cadeias de 
componentes mecânicos em máquinas, mostrando-se como se fazer análises de posição, velocidade e 
aceleração para subsidiar projetos e modificações de máquinas. 
ESPECÍFICOS: 

 Capacitar à abordagem de problemas onde se faz necessário a observação do percurso de 
peças em movimento e acomodações espaciais; 

 Mostrar a importância da análise cinemática para o projeto de máquinas; 

 Desenvolver habilidades para resolução de problemas referentes a transmissão de movimento 
e carga para realização de um determinado trabalho; 

 Desenvolver habilidades para identificação de parâmetros dinâmicos importantes para o 
projeto de máquinas. 

METODOLOGIA (recursos, materiais e procedimentos) 

Aulas expositivas utilizando Datashow, Notebook, quadro branco, pincel, apagador, Livros e apostilas 
didáticas; discussões dialogadas; resoluções de problemas. 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita mediante a realização de três avaliações escritas com questões discursivas e 
objetivas. 

 

  



TEMAS ABORDADOS/DETALHAMENTO DA EMENTA 

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO 
1.1 – Revisão de alguns conceitos matemáticos e introdução ao estudo de mecanismos: vetores e 
equações vetoriais; 1.2 – Mecanismos x Máquinas; 1.3 – Movimentos planos, helicoidais e esféricos; 
1.4 – Ciclo, período e fase de movimentos; 1.5 – Pares cinemáticos, conexões e cadeias; 1.6 – Inversão 
e transmissão de movimento. 
UNIDADE 2 – SISTEMAS ARTICULADOS; 2.1 – Principais mecanismos mecânicos encontrados em 
máquinas; 2.2 – Graus de liberdade de mecanismos; 2.3 – Tipos e classificação; 2.4 – Sistemas de 
quatro barras; 2.5 – Sistemas biela manivela; 2.6 – Mecanismo de retorno rápido; 2.7 – Alavanca 
articulada; 2.8 – Junta de Oldam; 2.9 – Geradores de retas e pantógrafo; 2.10 – Junta de 
Hooke/universal; 2.11 – Garfo escocês; 2.12 – O mecanismo de Genva. 
UNIDADE 3 – EXCÊNTRICOS e CAMES 
3.1 – Projeto gráfico e analítico de excêntrico; 3.2 – Excêntrico de disco com haste radial; 3.3 – 
Excêntrico de disco com haste oscilantes; 3.4 – Excêntricos com haste de retorno comandado; 3.5 – 
Outros tipos de excêntricos. 
UNIDADE 4 – ENGRENAGENS CILÍNDRICAS 
4.1 – Introdução às engrenagens de dentes retos; 4.2 – Propriedades da evolvente; 4.3 – Características 
de ação da evolvente; 4.4 – Engrenagens intercambiáveis; 4.5 – Engrenagens internas. 
UNIDADE 5 – ENGRENAGENS CILÍNDRICAS ESPECIAIS 
5.1 – Teoria das engrenagens cilíndricas especiais; 5.2 – Pares com distâncias entre centros 
aumentadas; 5.2 – Pares com cabeças aumentadas. 
UNIDADE 6 – ENGRENAGENS CÔNICAS HELICOIDAIS E SEM-FIM. 
6.1 – Teoria das engrenagens cônicas; 6.2 – Dimensões dos dentes para as engrenagens cônicas de 
dentes retos; 6.3 – Engrenagens cônicas de dentes retos em eixos com ângulos diferentes de 90º. 
6.4 – Engrenagens cônicas espirais; 6.5 – Engrenagens hipóides; 6.6 – Teoria das Engrenagens 
helicoidais e engrenamento helicoidal; 6.7 – Engrenagens helicoidais de eixos paralelos; 6.8 – 
Engrenagens helicoidais de eixos transversais; 6.9 – Conjuntos sem-fim coroa. 
UNIDADE 7– REDUTORES E TRENS DE ENGRENAGES 
7.1 – Introdução aos redutores e trens de engrenagens; 7.2 – Trens planetários; 7.3 – Aplicações dos 
trens de engrenagens planetários; 7.4 – Montagens dos trens planetários; 7.5 – Projeto e 
dimensionamento de redutores. 
UNIDADE 8 – IINTRODUÇÃO A SÍNTESE 
8.1 – Projeto de um quadrilátero articulado para valores instantâneos de velocidades angulares e 
acelerações; 8.2 – Projetos de mecanismos articulados para geração de funções (análise do mecanismo 
de quatro barras); 8.3 – Projeto gráfico de um mecanismo de quatro barras para geração de funções. 
UNIDADE 9 – ANÁLISE DE FORÇAS EM MÁQUINAS. 
9.1 – Força de Inércia e Torque de Inércia; 9.2 – Determinação de forças; 9.3 – Distribuição de forças de 
inércia; 9.4 – Dimensionamento de volantes; 
UNIDADE 10 – INTRODUÇÃO AO BALANCEAMENTO DE MÁQUINAS 
10.1 – Balanceamento de rotores; 10.2 – Balanceamento estático e dinâmico; 10.3 – Balanceamento de 
massas alternativas; 
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