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Nome: No USP:
(Colocar nome em todas as folhas!)

3a Prova— 1o semestre de 2013

1a Questão (4,0 pontos)

a) Mediante o uso da equação da linha elástica, de-
duza a expressão da carga de flambagem para o
pilar mostrado na figura.

b) Considerando a seção transversal indicada, deter-
mine o valor de ` de modo que se tenha coeficiente
de segurança γ = 3. Admita P = 27 kN, um pi-
lar de alumı́nio (σp = 4 kN/cm

2
, σy = 5 kN/cm

2

e E = 7 × 103 kN/cm
2
) e adote uma interpolação

quadrática para a tensão de flambagem,

σfl = σy − (σy − σp)

(

λ

λlim

)2

,

no caso de λ ≤ λlim .



[3a Prova, 1o semestre de 2013] Nome: No USP:

2a Questão (2,5 pontos)

Uma viga composta apresenta a seção transversal conforme a figura abaixo, com dois perfis ‘U’ e duas
chapas de 0,5× 15 cm2. As ligações longitudinais foram previstas com filetes de solda. Porém, por causa da
limitação imposta pela espessura da chapa de 0,5 cm à dimensão do filete, houve necessidade de reforçar
a ligação adicionando-se os parafusos passantes indicados. Pede-se o espaçamento longitudinal s entre
os parafusos. Dados adicionais: força cortante vertical máxima na viga, V = 270 kN, área da seção do
parafuso, Apar = 1,25 cm2, tensões tangenciais admisśıveis no parafuso e na solda, τ̄par = 8,0 kN/cm

2
e

τ̄solda = 6,0 kN/cm
2
. As propriedades geométricas do perfil ‘U’ estão indicadas à direita na figura.



[3a Prova, 1o semestre de 2013] Nome: No USP:

3a Questão (3,5 pontos)

Para a seção transversal da figura ao lado, submetida
a uma força cortante V vertical para baixo, determine:

a) a distribuição das tensões tangenciais τ na seção,
indicando os sentidos e os valores máximos em cada
trecho;

b) a posição do centro de cisalhamento CV da seção.






