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Conceitos

Considere-se uma barra carregada nas

extremidades por forças axiais F, que produzem

alongamento uniforme ou tração na barra. Sob ação

dessas forças originam-se esforços internos no interiordessas forças originam-se esforços internos no interior

da barra. Considere-se um corte imaginário na seção

m-m, normal a seu eixo. Removendo-se, por exemplo,

a parte direita do corpo, os esforços internos na seção

considerada (m-m) transformam-se em esforços

externos.
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Conceitos

Para que não se altere o equilíbrio, estes

esforços devem ser equivalentes à resultante,

também axial, de intensidade F.

Quando estas forças são distribuídasQuando estas forças são distribuídas

perpendiculares e uniformemente sobre toda a

seção transversal, recebem o nome de tensão.

normal.
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Conceitos

O alongamento total de uma barra

submetida a uma força axial é designado pela

letra grega δ (delta). O alongamento por

unidade de comprimento, denominadounidade de comprimento, denominado

deformação específica, representado pela letra

grega ε (epsilon), é dado pela seguinte

equação:
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Diagrama Tensão-Deformação

As relações entre tensões e deformações

para um determinado material são encontradas

por meio de ensaios de tração. Nestes ensaios

são medidos os alongamentos δ,são medidos os alongamentos δ,

correspondentes aos acréscimos de carga axial

P, que se aplicarem à barra, até a ruptura do

corpo-de-prova.
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Diagrama Tensão-Deformação
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Diagrama Tensão-Deformação

�Região elástica: de 0 até A as tensões são 

diretamente proporcionais às deformações. 0 

ponto A é chamado limite de elasticidade, pois, ele 

geralmente marca o fim da região elástica. Daí em geralmente marca o fim da região elástica. Daí em 

diante inicia-se uma curva, começa o chamado 

escoamento.

�O escoamento caracteriza-se por um aumento 

considerável da deformação com pequeno 

aumento da força de tração. No ponto B inicia-se a 

região plástica.
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Tensão Admissível

Para certificar-se de que a estrutura

projetada não corra risco de ruína,

normalmente emprega-se um coeficiente de

segurança (γ). O coeficiente de segurança é asegurança (γ). O coeficiente de segurança é a

relação entre uma tensão calculada (σcalc) e

uma tensão admissível (σadm).
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Lei de Hooke

Como visto no Diagrama Tensão-

Deformação, quando um corpo é carregado o

material tende a se deformar e quando é

descarregado, a deformação sofrida durante odescarregado, a deformação sofrida durante o

carregamento desaparecerá parcial ou

completamente. Esta propriedade do material,

pela qual ele tende a retornar à forma original é

denominada elasticidade.
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Lei de Hooke

A relação linear da função tensão-

deformação foi apresentada por Robert 

HOOKE em 1678 e é conhecida por LEI DE 

HOOKE, definida como:HOOKE, definida como:
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Lei de Hooke

A lei de HOOKE é valida para a fase 

elástica dos materiais. Alguns valores de E são 

mostrados na Tabela abaixo.
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