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1 – OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é projetar, construir e apresentar um sistema 

de polias (móveis e fixas) que possa suportar e erguer uma carga de, no 

mínimo 1kgf, respeitando integralmente regras pré-estabelecidas por este 

manual de APS. 

Os estudantes deverão aplicar os conhecimentos vistos em sala de aula 

em uma atividade prática com supervisão dos professores. 

 

2 – FORMAÇÃO DE GRUPOS   

 

Os grupos deverão ser formados por 4 alunos.  

 

3 – NORMAS DE CONSTRUÇÃO 

 

A construção do sistema de polias deverá contemplar os seguintes itens: 

 

1) O fio utilizado para ligar as polias e os corpos deverá ser uma linha de 

costura tipo Tex 25 (63% poliéster e 37% algodão);  

2) As dimensões e o número de polias ficarão de livre decisão de cada 

grupo (usem a criatividade); 

3) O sistema de Polias deverá levantar uma carga mínima de 1kgf e uma 

carga máxima de 4kgf. Abaixo alguns exemplos de sistemas;  

 



 
 

Exemplos de arranjos possíveis de serem utilizados. Os alunos são livres para projetar 

sistemas diferentes. Fonte: fisicaexe.com.br (acesso em 10/03/2017) 

4)   O Fio NÃO deverá dar mais que DUAS voltas em cada Polia; 

5)  Para levantar a carga, o fio deverá ser ligado a um motor ou a algum 

dispositivo equivalente em uma de suas extremidades. Carreteis ou 

enroladores manuais também serão permitidos. Na outra extremidade, um 

gancho deverá ser acoplado. Veja um possível exemplo esquemático a 

seguir;  

 

Exemplo da estrutura a ser montada. O sistema de polias deverá ser preso a um 

suporte. Em uma das extremidades do fio um gancho será acoplado para permitir o 

levantamento da carga de teste. Na outra extremidade do fio este será preso a um 

carretel ou motor para promover o enrolamento do fio e consequente levantamento da 

carga. 



 

6) Os alunos deverão providenciar o sistema de alimentação para o motor e o 

gancho para sustentação da carga de teste; 

7) A estrutura do Sistema de Polias deverá ser construída pelos próprios 

alunos; 

8) A carga de teste será fornecida pela Universidade. Todas as massas serão 

colocadas em um suporte com as seguintes dimensões aproximadas:  

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Cada grupo indicará no máximo três de seus integrantes para a 

realização do teste de carga do sistema de polias; 

 Durante o teste de carga, os alunos deverão utilizar óculos de proteção, 

luvas, sapato fechado e calça para evitar acidentes no momento do 

colapso da estrutura; 

 Os equipamentos de proteção deverão ser trazidos pelos próprios 

alunos. Os alunos que não trouxerem os equipamentos não poderão 

apresentar o projeto; 

 O não atendimento a qualquer uma das normas de construção 

acarretará na reprovação na APS. 
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4 – NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE CARGA 

 

1) A ordem da realização dos testes de carga será definida pelos membros 

da comissão organizadora, presidida pela coordenação do curso; 

2) A carga inicial a ser aplicada será de 1kgf. O motor de passos (ou 

aparato equivalente) deverá ser ligado e a carga deverá ser tirada 

completamente do chão; 

3) O procedimento será repetido com cargas maiores até que ocorra a 

ruptura da estrutura ou atingir a carga máxima de 4 kgf. 

 

5 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

ITEM NOTA 

Trabalho escrito 4,0 

Qualidade e acabamento do projeto 2,0 

Teste de carga mínima (1 kgf) 2,0 

Teste de carga média (2 kgf) 1,0 

Teste de carga máxima (4 kgf) 1,0 

 

 

6 – APRESENTAÇÕES  

 

O trabalho deve ser apresentado nas dependências da UNIP. 

Durante a apresentação, os professores avaliadores escolherão 

integrantes do grupo para serem avaliados oralmente sobre a elaboração e 

construção do projeto. 

Data prevista para a apresentação:  19/05. 

 

 



7 – TRABALHO ESCRITO 

  

No trabalho escrito é exigido conter os itens a seguir: 

 

a) Capa com os nomes completos dos integrantes do grupo, RA e turma; 

b) Objetivos;  

c) Desenvolvimento teórico com revisão bibliográfica do tema do grupo. 

d) Etapas de construção do protótipo com fotos, desenhos, cálculos e 

materiais utilizados; OBS: Nas fotos para o trabalho os integrantes devem 

aparecer devidamente nomeados. 

e) Planilha de custo do projeto contendo todos os custos para a 

construção do protótipo; 

f) Conclusões; 

g) Referências bibliográficas. 

 

O TRABALHO DEVE SER ENTREGUE IMPRESSO. NÃO SERÃO ACEITOS 

TRABALHOS EM FORMATO DIGITAL. 
 

IMPORTANTE: Cópias totais ou parciais de conteúdos da internet ou de livros 

acarretarão na reprovação de todo o grupo. 

 

8 – ENTREGA DO TRABALHO 

 

O trabalho escrito deverá ser entregue para o professor responsável até 

dia até o dia 14/05/2018. 

A não-entrega da parte teórica da APS implicará na reprovação do grupo 

nesta atividade. 

 

9 – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A ordem de classificação geral está em função da nota final obtida. 

 

 

 



10 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Será considerada como critério de desempate para o primeiro, segundo 

e terceiro lugar a maior nota nos seguintes quesitos, respectivamente: 

1º - maior nota do teste de cargas 

2º - maior nota no trabalho escrito 

3º - maior nota relativa à qualidade/acabamento do projeto. 

 

 

 

 



 

 

 


