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Como você se sentiria se a chave que acabou de mandar fazer 
quebrasse ao dar a primeira volta na fechadura? Ou se a jarra de 
vidro refratário que a propaganda diz que pode ir do fogão ao freezer 
trincasse ao ser enchida com água quente? Ou ainda, se o seu 
guarda-chuva virasse ao contrário em meio a um temporal?  
É, hoje em dia ninguém se contenta com objetos que apresentem 
esses resultados. Mas por longo tempo essa foi a única forma de 
avaliar a qualidade de um produto! 
Nos séculos passados, como a construção dos objetos era 
essencialmente artesanal, não havia um controle de qualidade regular 
dos produtos fabricados. 
Avaliava-se a qualidade de uma lâmina de aço, a dureza de um prego, 
a pintura de um objeto simplesmente pelo próprio uso. 



• Resistências  

• Dureza   

• Ruptura 

• Fadiga 

• Escoamento (início da deformação plástica)  

• Fluência (processo lento de deformação  

   que depende da temperatura e tempo)  

• Desgaste, etc. 

Propriedades Mecânicas: 



 PROPRIEDADES MECÂNICAS se referem à forma como os 
materiais reagem aos esforços externos, apresentando 
deformação ou ruptura. 

A elasticidade é um exemplo  
de propriedade mecânica, e  
pode ser definida como a  
capacidade que um material  
tem de retornar à sua forma e  
dimensões originais quando cessa o esforço que o deformava. 



A Plasticidade é a capacidade 
que um material tem de 
apresentar deformação 
permanente apreciável, sem 
se romper. A estampagem de 
uma chapa de aço para 
fabricação de um capô de 
automóvel, por exemplo, só é 
possível em materiais que 
apresentem plasticidade 
suficiente.  
 



                            Em 1678, sir Robert Hooke descobriu que uma 
mola tem sempre a deformação (e) proporcional à tensão 
aplicada (T), desenvolvendo assim a constante da mola (K), ou lei 

de Hooke, onde K = T/e ou E = σ/e  (dentro do regime elástico) 

PROPORÇÃO TENSÃO-DEFORMAÇÃO 
 

Quando um corpo é submetido a um esforço ele sofre 
deformações para oferecer uma resistência ao esforço aplicado. 
Normalmente essa deformação é proporcional ao esforço aplicado 
e essa relação de proporcionalidade é conhecida como módulo de 
elasticidade do material, E. 
O esforço aplicado corresponde à força (F) dividida pela área da 
seção (S) sobre a qual a força é aplicada, denominada de tensão 
(T).  T = F/ S 



 DIAGRAMA TENSÃO-DEFORMAÇÃO 



 DIAGRAMA TENSÃO-DEFORMAÇÃO 








