
Resumo 

O nosso estudo tem em vista resolver o problema do equilíbrio elasto-plástico das peças prismáticas, 

a partir dos princípios da teoria matemática da plasticidade, mostrando que as soluções de Colonetti 

se enquadram nessa teoria, como casos particulares de solicitações mais complexas, analizando 

estas solicitações e generalizando-lhes os métodos de aplicação prática.  

Começamo-lo pela descrição daquela parte que nos interessa do fenómeno físico da plasticidade, o 

que nos serve para pôr o problema. Em seguida, expomos os princípios gerais da teoria matemática 

da plasticidade, baseados no estudo das pequenas deformações e dos esforços nos corpos 

isótropos. Esse estudo é feito pelo cálculo tensorial, porque isso nos permite sintetizar melhor a série 

de princípios gerais que, pelo cálculo algébrico clássico, teriam de ser expostos em muito maior 

número de páginas.  

O cálculo tensorial serve-nos, assim, de meio de trabalho, que abandonamos ao entrar na aplicação 

dos princípios gerais da teoria da plasticidade ao estudo das peças prismáticas, passando, então, a 

utilizar o cálculo algébrico clássico, com a notação de Kárman, preconizada no Congresso de 1912 da 

Associação Internacional para Ensaio dos Materiais, e que é a notação habitual da resistência dos 

materiais. Esta mudança de notação não nos parece prejudicial, desde que permite tirar partido das 

vantagens oferecidas pelo cálculo dos tensores, sem alterar o aspecto das expressões finais, nas 

aplicações, e é, de resto, usada correntemente (1).  

O estudo das peças prismáticas, fazemo-lo à maneira clássica da teoria da elasticidade, pelo método 

semi-inverso de Saint-Venant : a partir das equações indefinidas de equilíbrio dos esforços e das 

condições de compatibilidade das deformações. Obtidas as expressões finais nos casos de maior 

generalidade, as aplicações nesses casos e nos mais simples, decorrem imediatamente, quer por via 

gráfica (como faz Colonetti apenas para a flexão simples e para a flexão composta, não desviadas), 

quer por via analítica.  

Este estudo rigoroso leva a concluir que, como na elasticidade, a hipótese de Bernouilli da 

conservação das secções planas, é aceitável em plasticidade, dentro dos limites das aplicações 

práticas. Por isso fazemos, em seguida, a exposição da teoria elementar da plasticidade, tendo 

aquela hipótese como ponto de partida e chegando, evidentemente, às mesmas fórmulas de 

aplicação, através de raciocínios extremamente simples, mas que não permitem dar conta do grau de 

aproximação que comportam.  


