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Capítulo 1. Histórico e definições 

De forma introdutória ao curso de Resistência dos Materiais I, são apresentados neste documento 

definições teóricas importantes, um breve histórico e as principais aplicações dessa disciplina no 

curso de Engenharia. 

 

1.1 Definição de Resistência dos Materiais 

É um ramo da Mecânica que estuda o comportamento dos sólidos quando estão sujeitos a diferentes 

tipos de carregamentos. Podem ser avaliadas as forças e as deformações internas que surgem no 

material ao serem aplicadas cargas externas. Outros nomes: 

 Mecânica dos Sólidos; 

 Mecânica dos Materiais; 

 Mecânica dos corpos deformáveis. 

“Sólidos” podem ser entendidos como tipos de estruturas consideradas para as análises estruturais, 

como por exemplo, barras carregadas axialmente, eixos, vigas e colunas ou composição dessas. 

O objetivo principal da Resistência dos Materiais é propiciar meios de determinação de tensões (σ) 

e de deformações (ε) decorrentes das cargas aplicadas. 

 

1.2 Histórico da Resistência dos Materiais 

Nos séculos XVI e XVII, Leonardo da Vinci (1452 – 1519) e Galileu Galilei (1564 – 1642) realizaram 

experimentos para estudar os efeitos de cargas sobre hastes e vigas feitas de diferentes materiais. 

Perceberam a necessidade de compreender as propriedades mecânicas dos materiais. Não se tinha 

uma teoria para a explicação dos trabalhos dos resultados obtidos. 
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Leonhardt Euller (1707 – 1783) desenvolveu a teoria matemática das colunas calculando a carga 

crítica de uma em 1744, mesmo sem experimentos que a comprovassem. Ainda no século XVIII, 

Saint-Venant, Poisson, Lamé, e Navier desenvolveram estudos experimentais e teóricos mais 

complexos. 

Com o passar dos anos, muitos problemas puderam ser resolvidos de forma analítica mediante à 

adoção de hipóteses e de considerações. Atualmente, com a necessidade de resolver problemas mais 

complexos, tem-se utilizado técnicas mais avançadas de matemática e de computação, conforme se 

ilustra de forma esquemática na Figura 1. 

 

Figura 1 – Fundamentos da Mecânica Avançada 

 

1.3 Problemas estudados pela Resistência dos Materiais 

Enquanto a Estática considera os efeitos externos das forças que atuam no corpo, a Resistência dos 

Materiais contempla os efeitos internos, ou seja, os estados de tensões e de deformações que se 

originam no corpo devido à atuação das forças externas. Os efeitos internos podem ser avaliados a 

partir dos Esforços solicitantes (internos) de acordo com os tipos de deformações e de tensões 

originadas, a saber: 

 Esforço Normal (compressão ou tração); 

 Esforço Cortante; 

 Momento Fletor; 

 MomentoTorsor. 
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A aplicação da Resistência dos Materiais é praticamente ilimitada e pode ser encontrada em cada 

disciplina de Engenharia. Ela permite o estudo e a análise de estruturas que requerem a avaliação das 

tensões e das deformações, como por exemplo, estruturas em geral, pontes, fundações, barragens, 

peças, ferramentas, eixos de transmissão, etc. Além disso, propicia o emprego de métodos numéricos 

e de análise como o Método dos Elementos Finitos (MEF), o Método dos Elementos de Contorno 

(MEC) e o Método das Diferenças Finitas (MDF). 

Os problemas de Análise Estrutural podem ser classificados em Problemas de Verificação e em 

Problemas de Projeto. Nos Problemas de Verificação são conhecidos a estrutura, suas dimensões, o 

carregamento e o material utilizado. A resolução do problema consiste em calcular o menor fator 

de segurança no ponto mais solicitado de toda a estrutura. Nos Problemas de Projeto ou de 

Dimensionamento são conhecidos a estrutura, o carregamento e o fator de segurança mínimo 

prescrito por norma, conforme diversas premissas. A resolução do problema consiste em escolher o 

material, a forma e as dimensões da seção transversal da peça de modo que ela não venha a falhar 

devido ao carregamento esperado. 

 

 

1.4 Itens de reflexão 

Agora que você finalizou sua primeira leitura do texto, releia-o destacando aquilo que julgue mais 

importante e que talvez você ainda não saiba de forma apropriada. Neste momento, é interessante que 

você possa responder aos quesitos a seguir: 

 O que é Resistência dos Materiais? 

 Como se deu a evolução dessa área do conhecimento? 

Como você entende os quesitos a seguir? Verifique a consistência de suas respostas em sala, com o 

professor: 

 O que é carga? O que é tensão e o que é deformação? 

 O que representam os símbolos “σ” e “ε”? 

 O que é uma solução analítica? 

 O que são esforços solicitantes? 

 O que é Fator de Segurança? 


