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Prefácio

O objectivo desta obra é dar ao aluno de Engenharia Mecânica (e áreas afins) uma pri-
meira abordagem da resistência dos materiais. Essa abordagem passa por um texto infor-
mal mais próximo do aluno, pelo uso sistemático de diagramas e ilustrações e por notas 
explicativas com vista a despertar o interesse do aluno. Apenas o essencial da disciplina 
é abordado. Este manual não pretende substituir os ‘clássicos’ associados a este ramo. 
Pretende sim ser uma primeira introdução e mostrar ao aluno que estudar resistência 
dos materiais pode ser até divertido.

Vários tipos de forças externas podem actuar sobre os componentes de uma máquina. 
Por exemplo, sobre uma parte em movimento rotativo actua uma força alternada sob a 
forma de uma força centrífuga. Sobre componentes sujeitos a variações de temperatura 
também actua uma força de origem térmica, devido às diferences de expansão e contra-
ção. Os componentes devem ser projectados de modo a suportarem essas forças, mas 
também não devem ser sobredimensionados porque isso levaria a um excesso de peso.

No projecto de órgãos de máquinas, a dimensão de cada componente é determinada 
de modo a suportar a força máxima que pode ocorrer em serviço. Se o cálculo da força 
não for rigoroso ou se as propriedades mecânicas dos materiais não forem conhecidas 
correctamente, tende-se a aumentar o peso da máquina para evitar roturas dos compo-
nentes, o que leva a um projecto pouco eficiente. Isso é absolutamente inaceitável em 
algumas indústrias como a aeronautica, aerospacial e naval.

Na resistência dos materiais, estuda-se a relação entre a tensão e a deformação causadas 
pelas forças que actuam sobre um componente e a relação entre a forma desse compo-
nente e a sua resistência.

O primeiro capítulo deste livro mostra a necessidade de estudar a resistência dos mate-
riais e de testar os materiais para conhecer com rigor as suas características mecânicas 
como o módulo de elasticidade e a tensão de cedência, por exemplo. Os capítulos seguin-
tes tratam de uma barra sob tracção, da tensão e da deformação quando é aplicada uma 
força de corte, de problemas de vigas, de uma barra sob torção, da encurvadura de colu-
nas, da fadiga, da fluência e do impacto. A medição experimental de tensões e deforma-



ções é abordada, recorrendo à utilização de extensómetros. São discutidos os métodos 
básicos de análise de estruturas articuladas e é apresentada uma introdução ao método 
dos elementos finitos. Em apêndice são apresentados os principais ensaios mecânicos, as 
propriedades das áreas planas e as fórmulas da trigonometria básica.

Os autores agradecem a colaboração dos colegas Eduardo Marques e Mariana Banea na 
preparação de muitas das figuras. O primeiro autor, Lucas F M da Silva, agradece a ajuda 
da sua mulher Yumiko Ono na consulta da bibliografia japonesa usada na preparação 
desta obra.
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