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1. Descrição 

O curso será ministrado através de vídeo aulas gravadas com aulas teóricas 
e com exercícios. 

Todo o suporte ao aluno será dado através de whats app. 

2. Objetivos 

Os principais objetivos do curso de Mecânica dos Fluidos são apresentar os 
principais conceitos do tema e permitir que o aluno possa realizar os cálculos 

necessários em problemas reais que possuem fluidos estacionários ou em 
movimento.  

Ao terminar o curso o aluno será capaz de equacionar e calcular problemas 
relativos a estática dos fluidos, identificar e quantificar a energia mecânica 

dos fluidos, fazer cálculos de perda de carga, calcular a força exercida pelos 
fluidos, fazer a análise dimensional de sistemas e entre outros temas. 

3. Público Alvo 

O curso de Mecânica dos Fluidos é dirigido aos alunos dos cursos de 

graduação em engenharia, técnicos e tecnólogos, profissionais formados que 
precisam relembrar os conceitos ou para pessoas que precisam aprender 
sobre os temas da disciplina. 

4. Conteúdo Programático 

Estão previstos a abordagem dos seguintes temas: 

Módulo 1: Tensão 
 
•    Introdução a Resistência dos Materiais 
•    Equilíbrio de um corpo deformável 
•    Tensão 
•    Tensão normal média em uma barra com carga axial 
•    Tensão de Cisalhamento Média 
•    Tensão admissível 
 
Módulo 2: Deformação 
 
•    Deformação 
•    Conceito de deformação  
 
Módulo 3: Propriedades Mecânicas dos Materiais 
 
•    Teoria: O Ensaio de Tração e Compressão 
•    Diagramas Tensão versus Deformação (Teórico e Real) 
•    Comportamento dos Materiais Dúcteis e dos Materiais Frágeis 
•    Lei de Hooke 
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•    Energia de Deformação 
•    Coeficiente de Poisson 
•    Energia de Deformação 
•    Lei de Hooke para Cisalhamento - Diagrama Tensão X Deformação 
•    Falhas por Fluência e Falhas por Fadiga 
 
Módulo 4: CARGA AXIAL - TRAÇÃO E COMPRESSÃO 
 
•    Princípio de Saint Venant 
•    Deformação Elásticas de um elemento submetido a carga axial 
•    Princípio da Superposição 
•    Elemento com carga axial estaticamente indeterminado 
•    Tensão Térmica 
•    Concentração de Tensão 
•    Deformação Axial Inelástica 
 
Módulo 5: Torção 
 
•    Deformação por torção de um eixo circular 
•    A fórmula de torção 
•    Transmissão de potência 
•    Ângulo de torção 
•    Elemento estaticamente indeterminados 
•    Concentração de tensão 
 
Módulo 6: Flexão 
 
•    Diagramas de esforço (Força) cortante e momento fletor 
•    Método gráfico para construir diagramas de esforço cortante e momento fletor 
•    Deformação por flexão de um elemento reto 
•    A fórmula da flexão 
•    Flexão assimétrica 
•    Concentração de tensão 
 
Módulo 7: Cisalhamento Transversal 
 
•    Cisalhamento de elementos retos 
•    A fórmula de cisalhamento 
•    Tensões de cisalhamento em vigas 
•    Fluxo de cisalhamento em estruturas compostas por vários elementos 
 
Módulo 8: Cargas Combinadas 
 
•    O que é vasos de pressão de parede fina? 
•    Estado de tensão causado por cargas combinadas 
 
Módulo 9: Transformação de Tensões 
 
•    Transformação de tensão no plano 
•    Equações gerais de transformação de tensão no plano 
•    Tensões principais e tensão de cisalhamento máximo no plano 
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•    Circulo de Mohr – Tensão no planos 
•    Tensão em eixos provocada por carga axial e torção 
•    Variação de tensão ao londo de uma viga prismática 
•    Tensão de cisalhamento máxima absoluta 
 
Módulo 10: Transformação de Deformação 
 
•    Transformação plana 
•    Equações gerais de transformação no plano de deformação 
•    Circulo e mohr – plano de deformação 
•    Deformação cisalhamento máxima absoluta 
•    Rosetas de deformação 
•    Relação entre material e suas propriedades 
•    Teoria de falhas 
 
Módulo 11: Transformação  Projeto de Vigas e Eixos 
 
•    Base para o projeto de vigas 
•    Projeto de viga prismática 
•    Projeto de eixos 
 
Módulo 12: Deflexão em Vigas e Eixos 
 
•    A linha elástica 
•    Inclinação e deslocamento por integração 
•    Funções de descontinuidade 
•    Inclinação e deslocamento pelo método dos momentos de área 
•    Método da superposição 
•    Vigas e eixos estaticamente indeterminados 
•    Vigas e eixos estaticamente indeterminados – método da integração 
•    Vigas e eixos estaticamente indeterminados – métodos dos momentos de área 
•    Vigas e eixos estaticamente indeterminados – métodos da superposição 
 
Módulo 13: Flambagem de Colunas 
 
•    Carga crítica 
•    Coluna ideal com apoios de pinos 
•    Colunas com vários tipos de apoio 
•    A fórmula da secante 
 
Módulo 14: Método da Energia 
 
•    Trabalho externo e energia de deformação 
•    Energia de deformação elástica para vários tipos de carga 
•    Conservação de energia 
•    Carga de impacto 
•    Princípio do trabalho virtual 
•    Método das forças virtuais aplicado a vigas 
•    Teorema de Castigliano 
•    Teorema de Castigliano aplicado à treliças 
•    Teorema de Castigliano aplicado a vigas 
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Mais detalhes entre em contato via Whats App: (11) 95696 7808 

 

 


