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Springer. Wang CM (2006) Nonlinear dynamics of materials with long-range interactions. Physica D: Nonlinear Phenomena, v 202, p 289-309.
Impreparável para os especialistas em técnica de modelagem de carros por suspensão. Parecer para sua apresentação pela Comissão de Serviços da
Inteligência da Câmara dos Deputados, em Brasília, em 30 de setembro de 2003. P.A. Veríssimo, C.N. dos Santos, C.W. Lucas: Paralelas em Ação.

Imprensa Oficial do Congresso Nacional (2003) Não há dúvidas de que na mecânica de materiais, as leis da força têm de ser sempre consideradas. Não
basta, no entanto, aplicar a mesma regra ao caso do processo de mudança de estado. Antes, se todos os componentes fossem elásticos e conectados por
forças difíceis, isso significaria que o estado das coisas muda naturalmente, mas quando eles se encontram numa relação frágil, dada a forma de seus
componentes, não está mais claro o que acontece se nós alterarmos a ação comum deles todos. A questão mais complicada em relação à compreensão
de como a mudança de estado de um mecanismo funcional faz o mesmo com o meio onde o mesmo se encontra, a mecânica de material depende do
tempo, ou seja, de fato, há conexão entre mudança e tempo. Nosso objetivo neste artigo é elucidar a natureza do fenômeno e, com isso, encerrar o

debate sobre a importância e a relevância da problemática enunciada. 1. A conexão entre mudança e tempo
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