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EXERCÍCIOS 

 
1. Uma peça de cobre com 300 mm de comprimento 

é tracionada com 250 MPa. Considerando regime 

linear-elástico, estime o valor do incremento de 

comprimento da peça de cobre. 

 

2. Um tarugo cilíndrico de latão com 10 mm de 

diâmetro é tracionado por “F”, produzindo uma 

redução de diâmetro de 2,5 x 10
-3

 mm. Qual é o 

valor de “F” ? 

 

3.  Um corpo de provas cilíndrico de aço com um 

diâmetro inicial de 12 mm é testado até a ruptura, 

alcançando uma tensão de engenharia igual à “r 

= 480 MPa”. Supondo que o diâmetro da área 

transversal na ruptura seja 10 mm, determine: 

a.  A dutilidade em termos de redução de área; 

b.  A tensão real de ruptura. 

 

4. Calcule o encruamento “n” para “T = 400 MPa”, 

“T = 0,10” e “K = 900 MPa”. 

 



 

 

5. Um fio de latão, cujo diagrama tensão deformação 

é dado, tem 1 m de comprimento de deve suportar 

um motor cujo peso é 300 N. 

a. Adotando um fator de segurança igual a 2, 

calcule o diâmetro do fio; 

b. Qual é a deformação do fio? 

c. Qual é o valor do deslocamento vertical do 

motor? 

d. Qual é o máximo valor de peso suportado por 

esse fio antes de romper? (considere a área do 

fio constante com a deformação) 

e. Qual é a altura máxima da qual se pode soltar 

o motor sem que ocorra deformação plástica 

do fio?   

 

  



 

 Módulo de Elasticidade ...............................   97 GPa 

 Limite de Escoamento..................................   250 MPa 

 Limite de Resistência Mecânica..................   450 MPa 

 Limite de Ruptura.........................................   380 MPa 

 Alongamento Total.......................................   0,38 

 Módulo de Resiliência..................................   0,32 MPa 

 Módulo de Tenacidade.................................   135 MPa 

 Coeficiente de Poison..................................   0,34 

 



6.  Deseja-se saber a espessura de uma 

mangueira de jardim, com 20 mm de diâmetro, 

fabricada com polietileno, e que suporte uma 

pressão de 1 MPa por um período de no 

mínimo de 1 ano.  O Limite de Escoamento é 

dado pelo gráfico abaixo. (Problema de visco-

elasticidade) 
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EXERCÍCIO 

 
1. Um corpo de provas com 750 mm de 

comprimento de um aço liga baixo carbono-Ni é 

submetido a uma tensão de tração de 40 MPa, 

sob uma temperatura de 538 ºC. Determine o 

crescimento do comprimento depois de 5.000 

horas.  Considere que os aumentos do 

comprimento instantâneo e primário seja igual à 

1,5 mm. 

 

 



 

-5,772727 


