
ELEMENTOS DE ENGENHARIA 

MECÂNICA

Modificado por: Miguel Neves (ano lectivo 2020/2021 Semestre1)

Autoria dos slides: E. Matos Almas

Aula inicia-se às 13h10m



Docente

Prof. Miguel Neves (Aulas teóricas e de problemas)

Gabinete – TagusPark,  Sala 2.N12.4 (a confirmar)

Gabinete – Alameda, Pav. Mecânica II, Sala 2.42

O apoio aos alunos realiza-se online no seguinte 

horário (provisório, conferir no fénix):

3af às 14h30-17h30 

6af às 14h30-15h15

Os alunos devem contactar o docente 

antecipadamente por email a pedir a marcação. 



Objectivos

Formação básica em Mecânica dos Materiais

com ênfase em Elasticidade Linear.

Compreender os mecanismos de deformação

de componentes estruturais sujeitos a

esforços de tracção, flexão, e torção, actuando

individual ou conjuntamente.

Adquirir capacidade de dimensionar treliças,

vigas e veios de transmissão para critérios de

rigidez e resistência estática.



Programa

1- Introdução:

Conceito de tensão. Tensões normais, de corte e de esmagamento.

Tensão num plano oblíquo. Factor de segurança.

2- Carregamento axial:

Deformação de elementos carregados axialmente. Lei de Hooke.

Problemas estaticamente indeterminados.

3- Torção:

Tensões num veio de secção circular devidas à torção. Ângulo de

torção no domínio elástico. Veios estaticamente indeterminados.

Projecto de veios de transmissão.

4- Flexão pura:

Tensões em vigas sujeitas a binário flector. Rotação da secção

transversal no domínio elástico. Vigas estaticamente indeterminadas.

Projecto de vigas.



Programa (cont.)

5- Vigas:

Diagramas do esforço transverso e do momento flector.

6- Tensões de corte:

Determinação de tensões tangenciais em vigas.

7- Transformações de tensões:

Aplicação da circunferência de Mohr à análise de estados de tensão.

8- Tensões principais:

Tensões devidas a carregamentos combinados.

9- Deformação de vigas:

Deformação de vigas por acção de cargas transversais. Equação da

linha elástica. Aplicação do método de sobreposição a vigas

estaticamente indeterminadas.



Avaliações

Testes/Exame Data e hora (a conferir no fénix)

1º Teste 20/11/2020 09:00-10:30 

2º Teste 13/01/2021 08:30-10:30 

Exame                   02/02/2021 11:30-14:30

Laboratórios          Relatório (individual) <16/12/2020



Método de Avaliação

Opção 1 - Dois testes e/ou um exame global. Cada teste cobrirá

metade da matéria da disciplina. Dispensa de exame global se a

média nos testes for positiva e cada teste tiver nota igual ou superior a

oito valores.

Na avaliação por exame global será necessário obter uma nota igual

ou superior a 10 valores, não havendo neste caso restrições às

classificações parciais.

Quem estiver a fazer melhoria das notas obtidas nos testes pode

optar por fazer só uma ou ambas as partes do exame em separado.

Opção 2 - Se for realizado o trabalho de laboratório, este terá um

peso de 15% e os testes/exame um peso de 85% na classificação

global. Não há nota mínima para o trabalho de laboratório e a nota

resultante da componente testes/exame não poderá ser inferior a

nove valores.

Nota final - A nota final será a melhor das obtidas nas opções 1 e 2.



Horário

(**)  Aula teórica por Zoom

(##) Aula de Problemas * Ocupação máxima – aulas (ver turno)

(15)

(**)

(15)

(15)

(**)



Bibliografia

Bibliografia Recomendada:

• Mechanics of Materials, 6th edition (Global Edition): Beer, Johnston,

DeWolf, Mazurek ---- 2012, McGraw-Hill (*)

•Mechanics of Materials, 10th edition in SI Units: R. C. Hibbeler ----

2018, Pearson

Bibliografia Opcional:

•Mechanics of Materials, 3rd edition, SI Version: Timothy A. Philpot ----

2013 John Wiley & Sons Inc

•Mecânica dos Materiais, 7ª Ediçâo: Beer, Johnston, DeWolf, Mazurek -

--- 2015 McGraw-Hill

•Ver na Internet: "MecMovies - Mechanics of Materials": Timothy A.

Philpot ---- 2001-2017 MecMovies 2.0

(*) Tb pode ser 5th Edition mesmo sem 

ser Global



Classificações 2018/19


