
ENSAIOS MECÂNICOS – Prof. Carlos Baptista 
 

Exercícios – Cap. 5 (Ensaio de Compressão) 

 
1. Que problemas podem ocorrer durante um ensaio de compressão axial, se o corpo-de-prova for muito 

longo ou muito curto? 

2. Por que o ferro fundido cinzento fratura perpendicularmente ao eixo do corpo-de-prova no ensaio de 

tração e a aproximadamente 45 do eixo no ensaio de compressão? 

3. Um lote de corpos-de-prova de material frágil foi ensaiado em compressão. As amostras fraturaram 

predominantemente como mostrado na figura (a). Porém, uma das amostras fraturou segundo o 

esquema da figura (b). Discuta e apresente uma explicação para o ocorrido. 

4. Uma barra retangular, engastada na extremidade inferior B, sofre um carregamento compressivo na 

extremidade A. Dois anteparos, posicionados próximos à extremidade superior, impedem a 

movimentação da seção A na direção y, mas permitem a livre movimentação na direção x, conforme 

mostra a figura abaixo, à direita. Este fato torna diferentes os comprimentos efetivos para a flambagem 

elástica em cada uma dessas 2 direções. Pergunta-se: qual deve ser a relação entre os lados a e b da 

seção da barra, de forma que esta tenha a máxima resistência à flambagem? 

 

 

 
5. Duas barras rotuladas, feitas do mesmo material, possuem comprimento e área de seção transversal 

iguais. A seção transversal da primeira é circular, e a da segunda é quadrada. Compare as cargas 

críticas de flambagem. 

6. Uma estrutura comprimida é fabricada com um tubo de liga de alumínio 2024-T4, tendo um diâmetro 

externo de 30 mm, espessura de parede 2,0 mm e comprimento de 250 mm. As condições de 

extremidade reduzem o comprimento efetivo para 170 mm. A área da seção transversal do tubo é de 

175,9 mm2 e o raio de giração vale 9,925 mm. O material tem o diagrama tensão-deformação em 

compressão mostrado na figura abaixo. Determine a carga axial de flambagem. (Resposta: 57,4 kN) 

 

 


