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2 – Ementa
Estudo de funções e gráficos. Noções sobre limite e continuidade. Derivadas de funções de uma variável (definição,
importância e aplicações em calculo de estruturas). Integral definida e indefinida (definição, importância e aplicações
em cálculo de áreas, momento fletor, momento de inércia em estruturas). Cálculo de forças axiais, esforços cortantes
e momentos fletores em elementos estruturais.
3 - Objetivos da disciplina
Mostrar ao aluno, não só a importância dos recursos físicos e matemáticos na análise de estruturas, mas ainda a
necessidade de compreendê-los, afim de que o espaço construído seja caracterizado também pelas condições de
resistência e estabilidade.
O aluno deverá ser capaz, além da análise qualitativa dos elementos estruturais vista através da observação e
experiências nas disciplinas de Experimentação I e II, também ter condições de analisá-los quantitativamente, através
dos recursos físicos e matemáticos.
4 - Conteúdo Programático
- Funções: Definição, função de uma variável real, domínio, imagem, funções elementares, operações e gráficos.
- Limites: Definição, propriedades, Limites fundamentais, continuidade.
- Derivadas: Definição, interpretação geométrica, regras de derivação, derivadas sucessivas, aplicações no cálculo
estrutural.
- Integrais: Definição, integral indefinida, integrais imediatas, métodos de integração, integrais definidas, aplicações
(áreas, momento de inércia, cálculo estrutural)
- Forças: Princípios e conceitos fundamentais.
- Corpos rígidos: sistemas equivalentes de forças. Forças internas e externas, princípio da transmissibilidade,
momento de força.
- Centro de área e centro de gravidade- Equilíbrio de corpos rígidos: Equilíbrio em duas dimensões, Reações nos
vínculos de uma estrutura bidimensional, Condições de equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões.
- Análise de estruturas: Estruturas contendo elementos submetidos a várias forças.
- Esforços em vigas: Tipos de carregamentos, esforços externos, esforços internos: força cortante, momento fletor,
diagramas de forças cortantes e momentos fletores, relação entre cargas, força cortante e momento fletor.
- Cálculo dos esforços internos em vigas pelo método dos cortes.
- Cálculo dos esforços internos em vigas pelo método da integração.
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