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PROGRAMA DE DISCIPLINA

1. Curso: Engenharia Civil 2. Código: 305

3.Modalidade(s):                Bacharelado   X                               Licenciatura
                                            Profissional                                  Tecnólogo
4. Currículo (Ano/Semestre): 2006.2

5. Turno(s):                Diurno X Vespertino Noturno

6. Unidade Acadêmica: Campus Cariri

7. Departamento:

8. Código PROGRAD: ECI034
9. Nome da Disciplina: Resistência dos Materiais II 

10. Pré-Requisito(s): Resistência dos Materiais I

11. Carga Horária/Número de créditos:
Duração em 
semanas

Carga Horária Semanal Carga Horária 
Total

16 Teóricas: 4h Práticas: 64 h
Número de Créditos: 4.0 Semestre: VI

12. Caráter de Oferta da Disciplina:
Obrigatória: X Optativa:

13. Regime da Disciplina:
Anual: Semestral: X

14. Justificativa:
A disciplina de Resistência dos Materiais apresenta ao aluno de engenharia a teoria e os
princípios  fundamentais  relacionados  às  tensões,  deformações,  deslocamentos,
estabilidade estrutural, e resistência dos materiais. A compreensão do comportamento
físico dos materiais e de estruturas submetidas a diversas solicitações é feita através de
modelagens  matemáticas,  segundo  hipóteses  simplificadoras,  mas  que  fornecem
resultados confiáveis, práticos e seguros, sem a necessidade de se recorrer a soluções
demasiadamente  complexas.  As teorias e  os princípios  apresentados servirão para a
elaboração e formulação das teorias das disciplinas subseqüentes de análise estrutural.

15. Ementa:
Análise  de  Tensões  e  Deformações.  Critérios  de  Ruptura.  Deformações  em  vigas.
Flambagem de Colunas. Métodos de Energia.

http://www.ufc.br/


16. Descrição do Conteúdo/Unidades
Unidades e assuntos das aulas teóricas Semana Carga

Horária
Estado plano de tensões. Equações de transformação de tensões
no plano. Tensões principais e tensão de cisalhamento máxima
no  plano.  Direções  principais  e  direção  da  tensão  de
cisalhamento  máxima  no  plano.  O  círculo  de  Mohr  para  o
estado plano de tensões. Estado triaxial de tensões. Tensão de
cisalhamento máxima absoluta.

1, 2 6h

Estado plano de deformações. Equações de transformação de
deformações no plano. Deformações  principais e deformação
de  cisalhamento  máxima  no  plano.  Direções  principais  e
direção da deformação de cisalhamento máxima no plano. O
círculo de Mohr para o estado plano de deformações e para o
estado tridimensional de deformação. Rosêtas (extensômetros).

2, 3, 4 8h

A  lei  de  Hooke  generalizada.  Relação  entre  o  módulo  de
elasticidade transversal, o módulo de elasticidade longitudinal
e  o  coeficiente  de  Poisson.  Módulo  de  compressibilidade.
Relações entre tensões e deformações, para o estado plano de
tensões e para o estado plano de deformações. 

4, 5 4h

Critérios de ruptura. Teoria da tensão de cisalhamento máxima.
Teoria  da  máxima  energia  de  distorção.  Teoria  da  tensão
normal máxima.

5, 6 4h

Reservatórios  cilíndricos  e  esféricos  de  paredes  finas
submetidos à pressão interna.  Análise de tensões em vigas e
eixos submetidos a vários tipos de carregamentos.

6 2h

Deformações  em  vigas.  Relação  momento-curvatura.  A
equação diferencial da linha elástica. Obtenção da equação da
linha elástica pelo método da integração direta.

7 4h

Obtenção das inclinações em pontos específicos de vigas pelo
método das áreas dos diagramas de momentos fletores.

8 4h

Obtenção das deflexões em pontos específicos de vigas pelo
método  dos  momentos  estáticos  das  áreas  dos  diagramas  de
momentos fletores. 

9 4h

Princípio  da  superposição  dos  efeitos.  Resolução  de  vigas
estaticamente indeterminadas com a utilização da superposição
dos efeitos, equações de compatibilidade de deslocamentos e o
método  da integração  direta  da  equação  diferencial  da  linha
elástica.

10 4h

Resolução  de  vigas  estaticamente  indeterminadas  com  a
utilização  da  superposição  dos  efeitos,  equações  de
compatibilidade de deslocamentos e o método dos momentos
estáticos das áreas dos diagramas de momentos fletores.

11 2h

Flambagem  de  colunas.  Estabilidade  do  equilíbrio.  Equação
diferencial  da  viga-coluna.  A carga  crítica  de  Euler.  Tensão
crítica e índice de esbeltez. Colunas com várias condições de
apoio.  Comprimento  de  flambagem  de  uma  coluna.
Deslocamento máximo e tensão máxima em colunas com carga
excêntrica.  Flambagem  inelástica  de  colunas.  Instabilidade
elástica e instabilidade plástica. Projeto de colunas com carga
centrada e excêntrica.

11, 12,
13, 14

12h



Métodos de energia.  O princípio  da conservação da energia.
Trabalho  externo  e  energia  de  deformação.  Densidade  de
energia de deformação. Energia de deformação devido à tensão
normal e à tensão de cisalhamento. Energia de deformação para
o estado geral de tensões; particularização para o estado triaxial
de tensões.  Energia de deformação devido à força normal,  à
força cortante, ao momento fletor e ao momento torçor. Cálculo
de deslocamentos em estruturas isostáticas com a utilização do
princípio da conservação da energia. O princípio dos trabalhos
virtuais.  O  método  da  carga  virtual  unitária.  Utilização  do
método  da  carga  virtual  unitária  para  o  cálculo  de
deslocamentos  em estruturas  isostáticas  submetidas  a  cargas
externas, a variações de temperatura e a erros geométricos de
fabricação.  O  teorema  de  Castigliano.  Cálculo  de
deslocamentos  em estruturas  isostáticas  submetidas  a  cargas
externas com a utilização do teorema de Castigliano.  

14, 15,
16

10h
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19. Avaliação da Aprendizagem:
Serão  realizadas  provas  escritas  (avaliações  progressivas  –  AP’s),  sem  consulta,  e
trabalhos individuais e em equipe.
A nota final será a média aritmética das notas dos AP’s e dos trabalhos individuais e em
equipe.
Os alunos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete) estarão aprovados por
média;  aqueles  que obtiverem nota final  inferior  a  4,0 (quatro)  estarão  reprovados;
aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) serão
submetidos a uma avaliação final (AF), escrita e sem consulta,  de todo o conteúdo
apresentado durante o semestre. A nota final será obtida através da média aritmética da
nota desta avaliação com a nota final anterior. Será considerado aprovado o aluno que



obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco), com nota da avaliação final não
inferior a 4,0 (quatro). A presença do aluno em sala de aula será verificada no início de
cada aula. Será reprovado por falta o aluno que perder mais que 25% (vinte e cinco por
cento) da carga horária da disciplina.

20. Observações:

21. Aprovação do Colegiado da Coordenação do Curso:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

                           ____________________________________________
Coordenador(a) de curso
(Assinatura e Carimbo)

22. Aprovação do Colegiado Departamental:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Chefe(a) do Departamento

(Assinatura e Carimbo)

23. Aprovação do Conselho de Centro/Faculdade/Instituto/Campus:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Diretor(a)

(Assinatura e Carimbo)

24. Aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ensino:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

______________________________________________
Presidente(a) do Conselho

(Assinatura e Carimbo)


