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(54 horas/aula)

EMENTA
Habilitar o aluno a realizar análise e dimensionamento de componentes estruturais simples
– barras e vigas sob flexão e torção – de materiais poliméricos simples e reforçados,
levando em conta os modos de falha pertinentes.
OBJETIVO
Tipos de plásticos e estratégias de projeto; comportamento viscoelástico; ensaios básicos;
curvas isócronas e isométricas. Método pseudo-elástico de projeto. Tipos de materiais
compostos; plásticos reforçados por fibras; análise macromecânica de laminados; critérios
de falha de compostos laminados; análise de vigas compostas.
PROGRAMA
(1h) Introdução PARTE 1 – PROJETO COM PLÁSTICOS (18 horas) (3h) Espectro
simplificado dos plásticos; propriedades mecânicas relevantes; diferenças de estratégias
entre projeto com plásticos e metais; (4h) Comportamento viscoelástico dos plásticos;
modelos reológicos básicos; ensaios básicos: fluência, relaxação, cíclicos; (2h) Séries de
Prony. Curvas isócronas e isométricas; (4h) Introdução à deflexão de vigas isotrópicas.
Método da integração. Problemas isostáticos. (4h) Método pseudo-elástico de projeto de
componentes; aplicações. PARTE 2 – COMPOSTOS (30 horas) (4h) Tipos e
propriedades de material: Fibras e matrizes. Processos de fabricação de compostos. (4h)
Macromecânica de uma lâmina ortotrópica - Relação tensão-deformação (4h)
Macromecânica de uma lâmina - Critérios de falha (4h) Analise do Laminado -Teoria
clássica de laminação. Tensões, deformações.(4h) Analise do Laminado – Resistência do
laminado (6h) Vigas de material composto. Comportamentos de tração, flexão e
torção.(4h) Micromecânica de uma lâmina (4h) Orientação à preparação do trabalho
final.(2h) APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINA.
METODOLOGIA
Aulas expositivas.
FORMA DE AVALIAÇÃO
Média de duas provas e um trabalho, com relatório e apresentação.
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