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Análise de tensão e de deformação. Leis fundamentais da mecânica do contínuo.
Leis Constitutivas (Elasticidade linear, Plasticidade). Aplicações da mecânica do
contínuo na mineração.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INTRODUÇÃO AO CURSO. Objetivos; Programa; Relação com outras Disciplinas; Bibliografia; Terminologia.
1ª parte - TENSÕES.
- Forças de massa e de superfície;
- Esforços solicitantes: esforço normal, cortante e momento fletor;
- Tensões: definição, vetor de tensão (princípio de Cauchy),
componentes normal e cisalhante;
- Tensor de tensões: equações de transformação; tensões e direções principais, invariantes de tensão;
componentes desviadoras e esféricas; representação gráfica de Mohr;
- Aplicações: determinação do tensor de tensões a partir da medição de componentes normais de tensões
(problema dos macacos planos - "flat-jacks")
- Noções de equações de equilíbrio das tensões, condições de contorno em tensões e representação gráfica do
campo de tensões 2D (trajetórias de tensões principais, isópacas, isóbaras etc.)
2ª Parte - DEFORMAÇÕES E DESLOCAMENTOS
- Vetores posição e deslocamento, configurações, descrições lagrangiana e euleriana, translações e rotações de
corpo rígido;
- Deformações normais e cisalhantes: definição e conceito físico;
- Deformações infinitesimais: relações deformações - deslocamentos; equações de compatibilidade;
- Tensor de deformações, deformações principais, invariantes de deformação, componentes desviadoras e
esféricas, representação gráfica de Mohr, deformações em coordenadas curvílineas (polares cilíndricas e esféricas);
- Aplicações: determinação do tensor de deformações a partir da medição de componentes normais de deformação
(problema das rosetas de extensômetros - "strain-gages")
- Noções (conceituais) sobre deformações finitas.
a

3 Parte - ELASTICIDADE E PLASTICIDADE
- Lei de Hooke generalizada, particularização isotrópica, significado físico das constantes elásticas;
- Aplicação: formulação e exemplos de soluções de problemas de valores de contorno aplicáveis em mineração
(cavidades cilíndricas e problemas do semi-plano infinito etc.);
- Conceitos básicos em plasticidade: deformação plásticas, limite elástico, tensão de escoamento, fluxo plástico
ideal ou perfeito, encruamento, etc.;
- Critérios de escoamento e leis de fluxo: plasticidade de Tresca e Mohr-Coulomb;
- Equações constitutivas da teoria do fluxo da elasto-plasticidade: postulado da aditividade das deformações,
condições de consistência de Prager, etc.
- Formulação do problema elasto-plastico: Equações governantes e condições de contorno e de compatibilidade
entre os domínios elásticos e plástico;
- Solução de problemas de valores de contorno em elasto-plasticidade;
- Teoria elementar das características para problemas planos rígido-plásticos;
- Exercícios e aplicações;
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