
 
LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL – FEUP 

RESISTÊNCIA DE MATERIAIS 1 –  2º Ano, 1º Semestre 4h Teóricas + 2h Práticas / sem 

 

PROGRAMA 
 

Capítulo 0    Objecto da Resistência de Materiais. 

Princípios fundamentais do equilíbrio e do corte.  

Conceito de tensão; componente normal e tangencial.  

Hipótese das pequenas deformações; princípio da sobreposição de efeitos, 
princípio de S. Venant; hipótese das secções planas. 

 

Capítulo 1      Peça linear ou barra.  

    Esforços axial e transverso, momentos flector e torsor.  

 

Capítulo 2      Tracção e compressão simples.  

  Comportamento dos materiais estruturais em peças lineares.  

  Conceito de extensão. Lei de Hook.  

  Critérios gerais de segurança: valores característicos das acções e das resistências 

dos materiais; coeficientes parciais de segurança; valores de cálculo.  

   Efeito de Poisson.  

  Trabalho de deformação.  

  Energia potencial elástica, resilência.  

  Cargas aplicadas bruscamente. Fadiga. Barras de igual resistência.  

  Tubos de parede delgada sujeitos a pressões radiais uniformes.  

  Estados biaxiais de tensão, generalização da Lei de Hooke; variação de volume. 

Problemas hiperstáticos de grau um.  

  Método de cálculo elasto-plástico.  

  Barras heterogéneas.  

  Deslocamentos dos nós de estruturas articuladas planas: método analítico e 

método da unidade fictícia de carga; teorema dos trabalhos virtuais para os sólidos 

deformáveis.  



 
 

Capítulo 3     Flexão.  

 Diagramas de esforços V e M.  

 Tensões normais em flexão pura e em flexão simples.  

 Trabalho de deformação.  

 Referência às barras de secção variável e de eixo curvo.  

 Vigas mistas; cálculo elástico de secções de betão armado.  

 Tensões normais em flexão desviada.    

 

METODOLOGIA 

 
Aulas teóricas: exposição da matéria com utilização do quadro e de acetatos; formulação e 

resolução de problemas-tipo no final de cada assunto; Consulta de fichas de apoio disponíveis 

numa web-page.  

Aulas práticas: distribuição de folhas com problemas propostos para resolução, capítulo a 

capítulo; apoio do Assistente aos alunos, individualmente, ao longo da resolução.  

 

AVALIAÇÃO 

 

Avaliação distribuída com exame final.  

A classificação final será calculada através da média ponderada da classificação de frequência e 

da classificação do exame final, arredondadas à décima, atribuindo-se peso 25% à primeira e 

peso 75% à segunda. Se a classificação do exame final é inferior a 8 valores, esta classificação 

converte-se em final. 

A classificação final máxima, por via exclusiva de provas escritas, está limitada a 16 (dezasseis) 

valores. Para a obtenção de classificação superior é necessário realizar uma prova oral 

suplementar.  
 

OBJECTIVOS 

 
Introduzir os conceitos e as relações matemáticas fundamentais para a compreensão dos 

equilíbrios dos sólidos elásticos. 

Determinação das tensões e deformações em qualquer ponto das barras que constituem as 

estruturas reticuladas isostáticas ou uma vez hiperestáticas.  

Verificação da segurança, dimensionamento.  
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