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Resumo  

 

Este relatório apresenta o trabalho efectuado na empresa CaetanoBus, no âmbito do projecto 
final de curso. 

Existem quatro objectivos principais do trabalho: 

• Estudo de uma alternativa ao software existente de cálculo estrutural; 
• Aferição do método de cálculo, por elementos finitos, utilizado na estrutura de 

autocarros; 
• Verificação da resistência local da estrutura dos painéis laterais relativamente à 

ancoragem dos bancos dos passageiros, para teste de homologação; 
• Análise das tensões residuais devidas às contracções e dilatações térmicas no processo 

de soldadura. 

Concluiu-se que entre as opções consideradas para substituição do software a melhor escolha 
seria o Ansys, e foi esta a decisão acolhida pela empresa. 

A tentativa de aferição do método de cálculo consistiu: numa análise por extensometria dos 
níveis de tensões verificados na estrutura, análise da rigidez global do veículo à torção por 
medição directa e as devidas comparações com os resultados esperados por cálculo. Ambas as 
abordagens tiveram resultados pouco consistentes, que não permitiram tirar conclusões 
definitivas. 

Quanto à verificação da resistência local da estrutura dos painéis laterais para o caso de 
embate frontal do veículo, foi confirmado que a estrutura é suficiente para aguentar os 
esforços e proposta uma solução construtiva no sentido da redução das tensões. 

O estudo do procedimento de soldadura consiste na análise do impacto da distância entre 
faces a soldar na montagem dos painéis, conclui-se que as contracções, e consequentemente 
as tensões residuais, aumentam duma forma directamente proporcional ao intervalo até uma 
distância de cerca de 2mm, ponto a partir do qual a contracção não aumenta ou baixa. 
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CONTRIBUTION FOR A BUS PROJECT 

Abstract  
 

This report presents the work done in CaetanoBus, for the final graduation project. 

There are four major issues: 

• Study of a feasible FEA software to replace the existing one; 
• Validation of the FEM used for bus structures design; 
• Verification of the local structure resistance for the passenger’s seats anchoring; 
• Study of the residual stresses due to thermal contractions during welding procedures. 

It was concluded that, among the options considered for replacing the software, the best 
choice would be Ansys, and this was the advised decision and implemented by the company. 

The validation of the FEM consisted in an extensometric analysis of the stress levels on the 
structure and in a torsional stiffness analysis of the vehicle by measuring the variation of 
different structural elements angles and making the comparison to the expected calculated 
results. Both attempts resulted in non-conclusive results. 

As for the verification of the local resistance of the side panels for the front impact situation, 
it was confirmed that the structure can withstand the forces and is presented an alternative 
design to minimize stresses. 

The welding procedure study involves an analysis regarding the impact of the distance 
between surfaces to be weld on the panel assembly, it is concluded that the contractions, and 
therefore the residual stresses, increase gradually until a 2mm distance is achieved, from this 
point on it stabilizes or decreases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 Apresentação da empresa CaetanoBus 

“A CaetanoBus é uma empresa de fabricação de carroçarias e veículos para o transporte 
público de passageiros” – www.caetanobus.pt. 

Fundada em 2002 como resultado de uma parceria entre os Grupos Salvador Caetano e 
Daimler Chrysler que nela participam através das suas representadas Saltano SGPS (74%) e 
Evobus Portugal (26%), a CaetanoBus integrou na sua estrutura a Divisão Fabril de Gaia, até 
então pertencente à Salvador Caetano. 

A parceria estabelecida com a EvoBus em 2002 veio possibilitar à CaetanoBus a aquisição de 
novos métodos de fabrico e gestão, que aliados ao know-how herdado da anterior Divisão 
Fabril Gaia da SALVADOR CAETANO IMVT, permitiu desenvolver uma tecnologia de 
produção ao nível dos melhores fabricantes europeus. 

Apesar de ser uma empresa relativamente recente, conta com a larga experiência adquirida 
pelos seus cerca de 530 colaboradores ao longo de 50 anos de actividade desenvolvida na 
Divisão Fabril de Gaia, até então pertencente à Salvador Caetano – IMVT. 

A fábrica ocupa uma área total de 150.000 m2, 50.000 m2 cobertos, os quais na sua maioria 
dizem respeito à área de montagem. Esta área dispõe de 5 naves principais, sendo duas de 
montagem que se repartem por uma de montagem de modelos em produção e outra para 
desenvolvimento de protótipos, uma de pintura, uma de acabamentos e finalmente uma de 
retoques finais para entrega de clientes. Existem ainda os armazéns de peças, materiais, tintas 
e dos comerciais pós-vendas. 

As carroçarias produzidas pela CaetanoBus são montadas sobre chassis de várias marcas e 
com diferentes especificações, consoante as exigências dos clientes.  

O destino da maioria dos produtos da empresa é a exportação, salientando-se os mercados 
Alemão, Inglês e Espanhol. A nível de veículos de turismo o mercado Inglês é líder na 
aquisição de modelos Levante, já o Tourino possui uma distribuição mais homogénea por 
todo o mundo. O modelo COBUS, utilizado no transporte dentro de aeroportos, é também 
distribuído para todo o mundo.  

Actualmente a empresa está numa fase de conquista de novos mercados, nomeadamente 
Asiático e do Médio-Oriente. 
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O aumento sustentado da capacidade competitiva, o respeito pelos parceiros de negócio e o 
gosto pela inovação, são outras características da CaetanoBus, uma empresa que se orgulha de 
ser social e ambientalmente responsável. 

 

 

Figura 1 - Instalações da CaetanoBus 

 

Na Tabela 1 estão os vários modelos produzidos pela CaetanoBus com uma pequena 
descrição. 
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Tabela 1 - Modelos produzidos na CaetanoBus 

 

Levante 

Veículo de transporte de passageiros de turismo.  
É o primeiro a ser desenhado para ser 100% acessível, mas sem a 
imagem de um “autocarro especial” e sem uma transformação 
improvisada a posteriori, como acontece na concorrência. 

 

Winner 

Referência internacional nos veículos de transporte de 
passageiros. 
A sua carroçaria foi desenhada e desenvolvida para se adaptar a 
todos os chassis e especificações. 

 

City-Gold 

Autocarro urbano.  
Funcionalidade, ergonomia, amplo espaço interior, manutenção 
simplificada e elevada segurança são os traços-chave do City Gold 

 

Enigma 

Autocarro de Grande Turismo moderno e inovador.  

O design, a escolha dos materiais, os elevados níveis de 
segurança e a sua performance, fazem do Enigma um veículo 
extremamente confortável. 

 

Cobus 

Um moderno autocarro de aeroporto. 
Diminuir o tempo entre o check in e o embarque. Este autocarro 
transporta mais passageiros que qualquer outro modelo. 
Manutenção rápida e económica. 

 

Tourino 

Autocarro midi. 
Transportando de 30 a 38 passageiros, o Tourino é a solução 
ideal para o transporte de grupos de média dimensão, 
oferecendo ainda segurança avançada, ergonomia e design 
apelativo. 

 

Caetano Double-Deck 

Autocarro para circuito urbano, com capacidade para 115 
passageiros.  
Montados sobre chassis Scania de 3 eixos e carroçaria totalmente 
em alumínio. A calendarização de fornecimento prevê que os 
primeiros autocarros sejam entregues em Julho de 2009, sendo 
que a totalidade desta encomenda estará totalmente satisfeita 
no final de 2010. 

 

1.2 Inserção na subordinação das responsabilidades 

As actividades desenvolvidas no âmbito deste estágio enquadraram-se no Departamento de 
Concepção e Desenvolvimento designado por ENG. Este sector técnico tem como missão a 
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completa definição do produto, fornecendo aos sectores a jusante a informação necessária, de 
forma a facilitar os processos que aí decorrem e a garantir a satisfação de todos os clientes 
internos e externos. Foi dentro do departamento ENG que foi possível encontrar todo o apoio 
técnico e teórico para o desenvolvimento dos trabalhos propostos. 

O departamento ENG está directamente ligado com outros departamentos dentro da empresa 
que em conjunto com estes coopera em toda a linha de desenvolvimento de um novo produto. 
Cada um destes departamentos possui uma linha de orientação de actividades bastante 
definida para que a interligação entre departamentos produza resultados produtivos. 

 

 

Figura 2 - Departamentos da CaetanoBus 

 

Os organogramas CEO e funcional da CaetanoBus são os seguintes: 
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Figura 3 - Organograma CEO da CaetanoBus 

 

 

Figura 4 - Organograma funcional de departamentos 

 

1.3 Organização e temas abordados no presente relatório 

Este relatório é constituído por quatro temas diferentes, pelo que a estrutura organizativa 
consiste para cada um numa introdução do problema, apresentação do trabalho realizado, dos 
resultados e sua discussão e finalmente de conclusões e sugestões de trabalho futuro. Todo os 
anexos referentes aos diferentes temas estão situados no final do relatório. 
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Foi definido durante o estágio o seguinte plano de trabalhos: 

 

Tabela 2 - Plano de estágio 

 Temas Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Organ. Empresa                         
2 Estudo Softwares                        

3 Valid. Mét. Projecto                       

4 Ver. Painel Lateral                        

5 Tensões Soldadura                        

6 Relatório Final                        

 

1 - Organização Interna da Empresa e do ENG (Dep. de Concepção e desenvolvimento) 

Objectivo: Conhecer a estrutura organizacional da Empresa em geral e do ENG em 

particular, quer em termos de recursos humanos (nas suas vertentes 

hierárquica e funcional), quer em termos de meios de trabalho e processos 

relacionados com o âmbito do estágio.   

 

2 – Estudo de Software 

Objectivo: Estudo comparativo de vários softwares de cálculo por elementos finitos para 

substituição do STRESSLAB (existente), tendo em conta exactidão de 

resultados, capacidades de pré e pós processamento, facilidade de utilização, 

leitura de todos os dados guardados do software anterior e interacção com o 

software de desenho 3D em uso (Solidworks). 

 

3 – Aferição do Método de Cálculo por EF utilizado no cálculo de estruturas de autocarros 

Objectivo: Medição experimental de tensões e deformações em elementos do autocarro e 

sua comparação com as obtidas como resultado de cálculo. 

 

4 – Verificação de resistência local da estrutura dos painéis laterais relativamente à 

ancoragem de bancos dos passageiros, para a situação de teste de homologação. 

Objectivo: Modelação e análise do teste de resistência estrutural a embate frontal na zona 

dos bancos para veículo da classe M3. 
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5 – Análise das Tensões Residuais nominais, devidas às dilatações térmicas no Processo de 

Soldadura de Tubos  

Objectivo: Estudar a influência da dimensão do talão entre tubos a soldar, na intensidade 

das tensões residuais nominais dos perfis resistentes, em estruturas tubulares. 

 

6 – Realização de Relatório Final  

Objectivo: Reunião de todo o trabalho efectuado, organização das conclusões sobre as 

diferentes etapas, preparação do relatório e apresentação do trabalho 

desenvolvido no estágio. 
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2 COMPARAÇÃO DE “SOFTWARES” 

 

 

 

2.1 Apresentação do problema 

O objectivo por parte da CaetanoBus é assegurar a substituição do “software” actual de 
cálculo estrutural, o StressLab, que é utilizado há cerca de 20 anos e foi agora 
descontinuado, por uma solução mais actual que garanta iguais capacidades para além 
de novas funcionalidades relevantes para o projecto de autocarros. 

Uma das soluções possíveis é a utilização do software Ansys, nomeadamente no 
ambiente Ansys Workbench, que proporciona uma muito boa interacção com o software 
de desenho 3D utilizado, o Solidworks, bem como uma utilização bastante intuitiva, 
factor importante caso venha a ser o substituto do StressLab.  

Outras hipóteses são: COSMOSWorks, MSC.FEA (NASTRAN + PATRAN) e 
PERMAS. 

Os softwares testados serão o Ansys, por estar disponível na FEUP, e o COSMOS, com 
utilização limitada por apenas estar disponível em dois computadores de trabalho do 
departamento de engenharia da CaetanoBus (ENG). 
 

2.2 Apresentação do trabalho 

Esta componente do trabalho baseia-se no estudo da viabilidade dos softwares, sendo 
exigidas, no mínimo, iguais funcionalidades às disponíveis no StressLab. 

Está disponível na empresa o COSMOS na sua versão básica. O PERMAS foi 
considerado uma vez que é utilizado por outras empresas construtoras de autocarros, no 
entanto esta opção foi abandonada já que não conseguiram responder ao “benchmark” 
por inexperiência neste tipo de aplicações. O software MSC.FEA foi analisado apenas 
por contacto com a equipa técnica da marca, sendo que não houve realização de testes 
por parte da empresa. Outros softwares como ABAQUS, FEMAP e CATIA foram 
considerados mas postos de parte uma vez que possuem um preço mais elevado por 
possuírem ferramentas que não são de interesse para empresa, mais associadas a 
investigação. Foi cedida uma licença de teste por parte da Ansys. 
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Uma das questões mais abordadas é a obtenção das tensões devido a torção em 
elementos de viga, uma vez que nenhum dos softwares possui esta capacidade, excepto 
o StressLab. 

É também exigido que o novo software permita importar a informação possuída dos 
modelos já realizados em StressLab.  

É conveniente que a modelação seja o mais automatizada possível, permitindo uma 
criação automática de um modelo em elementos de viga e casca a partir do modelo 3D 
criado em Solidworks. O StressLab não permite interacção com o Solidworks, sendo 
por isso necessário criar todo o modelo de raiz, processo este que demora 
aproximadamente dois meses a ser realizado. 

Vários modelos são efectuados com vista a estudar as capacidades dos softwares, 
nomeadamente do Ansys e COSMOS. O contacto com os vários fornecedores foi uma 
constante durante o estágio, permitindo esclarecer várias dúvidas através de correio 
electrónico, telefone, videoconferência e visita à empresa. 

 

2.3 Apresentação e discussão dos resultados 

2.3.1  Pré-processamento 

Neste aspecto o COSMOS possui grande vantagem em relação a todos os outros 
softwares, uma vez que sendo os perfis criados em Solidworks com a ferramenta 
Weldments, é possível fazer o reconhecimento automático da geometria em elementos 
de viga e as propriedades físicas da secção são automaticamente calculadas e aplicadas 
ao elemento. 

O Ansys, apesar de ter uma ligação bidireccional com o Solidworks, que permite 
actualização de geometria em simultâneo nos dois ambientes, não possui a capacidade 
de reconhecer automaticamente a geometria e transformá-la numa equivalente em 
elementos de viga e casca. Após exposição deste problema ao fornecedor foi acordada a 
criação por parte deste de uma ferramenta (macro) que permitirá automatizar este 
processo. Esta macro iria facilitar muito a modelação, apesar de ser necessário que o 
utilizador exporte as coordenadas dos nós do Solidworks e defina as propriedades 
físicas das secções e as atribua a cada elemento, este procedimento será bastante mais 
rápido que o actual (criação do modelo de raiz no StressLab), no entanto mais 
trabalhoso que com o COSMOS. 

O procedimento que a macro irá realizar está explicado no ANEXO A. 

Uma outra abordagem, para análise de situações pontuais, pode ser a criação da 
geometria no próprio Ansys Workbench, através do Design Modeler, também de fácil 
utilização mas não tão intuitivo como o Solidworks. 

 

Na definição da geometria, no StressLab, é possível inserir as propriedades físicas 
relativas à torção da secção dos elementos de viga, como se pode ver na Figura 5. 
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Figura 5 - Input de propriedades físicas da secção do elemento de viga, StressLab 

 

Os valores dos parâmetros (características geométricas e inerciais) para barras 
convencionais são inseridos de acordo com o catálogo do fornecedor, como podemos 
ver na Figura 6: 
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Figura 6 - Tabela das propriedades dos tubos convencionais 

 

O Jt corresponde ao momento de inércia à torção, designado por It no StressLab. 

Para tubos não convencionais estes parâmetros são calculados pelas fórmulas 
disponíveis em qualquer literatura de cálculo estrutural. 

Para o cálculo da tensão equivalente de Von Mises temos: 

 

����� = ���	
�� + 3 × ��� (1) 

�� = ���� (2) 

�� = �� (3) 

 ��	
� – Combinação da tensão devido a esforços normais e flectores; �� – Tensão de corte devido a torção; �� – Módulo de resistência à torção; �� – Momento torsor; � – Momento de inércia à torção; � – Distância do eixo de torção ao ponto onde se pretende obter a tensão. 
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O StressLab não fornece directamente a tensão equivalente de Von Mises, mas uma vez 
que dá os valores da tensão combinada e da tensão de corte devido à torção nos pontos 
pré-definidos, é possível obtê-la aplicando a fórmula (1) numa folha de cálculo. As 
tensões de corte devido a esforços transversos não são consideradas. 

 

 

Figura 7 - Output dos resultados do StressLab 

 

Combinando as colunas de resultados acima identificadas com a expressão (1) obtemos 
então a tensão equivalente de Von Mises. Por questão de precaução os pontos pré-
definidos para obtenção das tensões de torção são, num tubo rectangular por exemplo, a 
meio das faces e os pontos onde a tensão combinada é fornecida situam-se nos cantos, 
onde estas componentes são máximas. A obtenção da tensão equivalente combinando 
estas tensões obtidas em pontos diferentes significa assim um sobredimensionamento, 
que é feito por questões de segurança. 
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No Ansys esta capacidade não existe uma vez que não é possível definir os pontos para 
o cálculo nem indicar o módulo de resistência à torção, no entanto é possível extrair o 
momento torsor, o que, combinando com o módulo de resistência à torção duma forma 
manual (dividindo pelo valor de Wt, inserido manualmente) permite chegar ao mesmo 
resultado. Este processo de combinação de resultados não necessita de ser efectuado 
exteriormente ao software (no StressLab é necessário exportar para Excel) sendo 
possível definir as combinações e extraí-las directamente, bem como visualizá-las 
directamente na geometria com graduação de cores, para uma análise mais intuitiva. 

No Ansys é possível inserir manualmente o momento de inércia à torção, ou para o caso 
de secções pré-definidas este é calculado automaticamente, isto permite que, apesar de 
não fornecer as tensões de torção, o deslocamento devido a este efeito seja considerado. 

No COSMOS a situação é semelhante, no entanto, como é possível constatar a seguir, 
existe um grave erro de cálculo, uma vez que utiliza para momento de inércia à torção o 
momento polar de inércia, simplificação esta que só é possível aplicar a secções 
circulares. Para secções fechadas o erro não é muito significativo, no entanto para 
secções abertas o erro é bastante grave, factor que foi decisivo para o abandono desta 
opção. 

Para comprovar a questão do comportamento erróneo à torção do software COSMOS é 
feita a análise que se segue. 

 

 

Ensaio 1 

 

Estrutura composta por duas barras de igual perfil com as seguintes características: 

Perfil PFO 40x40x3, orientado conforme Figura 8 

Viga AB (amarela) – 1,5m 

Viga BC (azul) – 1m 

Ponto A – secção encastrada 

Ponto B – deslocamento impedido segundo y e z 

Ponto C – Força de 50N aplicada segundo z 
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Figura 8 - Modelo de teste, barras de secção fechada quadrada 

 

O mesmo modelo é testado sendo modelado em elementos de viga no StressLab, 
COSMOS e Ansys e em sólidos nos dois últimos (StressLab não possui tipos de 
elementos sólidos). São testados os modelos de vigas considerando o momento de 
inércia à torção como sendo o tabelado e também atribuindo-lhe o valor do momento 
polar de inércia por se desconfiar que é este que o COSMOS utiliza (COSMOS não 
permite inserir manualmente esta propriedade, o valor atribuído automaticamente é o It 
indicado na Tabela 3). 

Os resultados para o deslocamento total máximo, em mm, são os seguintes: 

 

Tabela 3 - Resultados do deslocamento máximo no teste de torção para viga quadrada (mm) 

 
Elementos STRESSLAB COSMOS ANSYS 

    
Sólidos – 6,87 7,2 

Vigas 
 It (tabela) 6,8 

5,54 
6,7 

It=Ix+Iy 5,7 5,67 

 

Nestes resultados já se observa uma maior proximidade entre os resultados em sólidos 
com os obtidos nos modelos em vigas utilizando momento de inércia à torção de tabela 
no StressLab e Ansys. Por outro lado o resultado indicado pelo COSMOS parece 
aproximar-se mais dos obtidos nos outros softwares utilizando (erradamente) o valor do 
momento polar de inércia. 

 

De seguida é feito o mesmo teste utilizando agora uma cantoneira. Prevê-se que 
utilizando uma secção aberta a diferença de resultados seja mais evidente. 
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Ensaio 2 

 

Estrutura composta por duas vigas de perfil igual com a seguinte geometria: 

Perfil PFL 40x20x2, orientado com aba de 40mm normal a z em ambas as vigas 

Viga AB (amarela) – 1,5m 

Viga BC (azul) – 1m 

 

Ponto A – secção encastrada 

Ponto B – deslocamento impedido segundo y e z 

Ponto C – Força de 1 N aplicada segundo z 

 

 

Figura 9 - Modelo de teste, barras de secção aberta em L 

 

Aqui o procedimento para obtenção dos resultados foi igual ao anterior, sendo o modelo 
testado nos três diferentes softwares e com as mesmas características de modelação. 

 

Foram obtidos os seguintes valores apresentados na Tabela 4: 
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Tabela 4 - Resultados do deslocamento máximo no teste de torção para cantoneira (mm) 

 
Elementos STRESSLAB COSMOS ANSYS 

    
Sólidos – 116 107 

Vigas 
 It (tabela) 124 

1,44 
122 

It=Ix+Iy 0,92 1,4 

 

 

Observando estes valores rapidamente se conclui que de facto o COSMOS utiliza 
erradamente o momento polar de inércia para todas as secções em elementos de viga, 
este erro é considerado bastante grave uma vez que atribui uma rigidez muito elevada à 
torção, o que pode levar à omissão de tensões relevantes. Confrontando o distribuidor 
com estes resultados após ter conhecimento da situação, não foi indicada uma solução 
imediata. O COSMOS foi por isso posto de lado. 

Uma outra questão importante na etapa de pré-processamento é a do desalinhamento de 
barras. 

A estrutura do autocarro é constituída essencialmente por barras de secção rectangular 
de diferentes dimensões, que podem ou não ser unidas com intersecção de eixos. Um 
exemplo simples é ilustrado de seguida. 

 

 

Figura 10 - Exemplo de eixos que não se intersectam 

 

Neste caso, modelando em vigas, existe a questão de como irá ser definido a ligação. 

No Ansys a solução para este problema consiste na aplicação de um “spot weld”. Esta 
ferramenta permite atribuir o mesmo deslocamento aos dois nós pela aplicação de um 
elemento de elevada rigidez sem massa entre os dois (ou mais) nós. Pode ser definida 
uma regra para que esta ligação seja automatizada, inserindo o raio de contacto que se 
pretende (os nós “soltos” dentro desse raio são automaticamente ligados), no entanto é 
preciso cuidado neste processo, podendo ser criadas ligações que na realidade não 
existem. É aconselhável proceder às ligações manualmente, seleccionando os pontos 
que deverão ser ligados a atribuindo as propriedades dessa ligação. 

Todos os contactos podem ser detectados automaticamente e a geração de malha possui 
as capacidades exigidas, comuns à generalidade dos softwares de cálculo estrutural, 
permitindo uma geração automática ou manual e com controlo de vários parâmetros 
como zonas de refinação, número de elementos, tamanho dos elementos, entre outros, 
como ilustrado na Figura 11. É possível combinar elementos de viga, de casca e sólidos. 
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Figura 11 - Opções de geração de malha 

 

2.3.2  Processamento 

Neste aspecto as capacidades pretendidas são: 
• Baixo tempo de processamento (não exigência de investimento em hardware – 

computadores mais potentes) 

• Cálculo linear estático 

• Cálculo linear dinâmico (frequências naturais, fadiga, comportamento da 
suspensão) 

• Cálculo não linear estático 

• Cálculo não linear estático com grandes deslocamentos 

• Cálculo não linear estático com grandes deformações 

• Cálculo de encurvadura 

• Materiais compósitos (implica ortotropia, não linearidade material e 
sobreposição de camadas) 

• Análise paramétrica (definição de parâmetros variáveis) 

 

Todos os pontos acima excepto fadiga e comportamento da suspensão foram testados e 
verificados por parte da empresa no Ansys, sendo que em relação ao software foram 
verificados picos de utilização de RAM de 800MB (mínimo da máquina deve ser então 
1GB) e o tempo de geração de malha e processamento são aproximadamente iguais aos 
do COSMOS, ambos mais morosos que o StressLab, mas mesmo assim considerados 
rápidos. 
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As diversas análises são de fácil execução, existe um menu interactivo onde se define a 
análise passo-a-passo e guia o utilizador durante a simulação. 

 

 

Figura 12 - Menu interactivo de definição da simulação 

 

2.3.3  Pós-processamento 

É pretendido que o software seja capaz de reportar as tensões (de flexão, axiais, 
torsionais e de corte) que importa analisar num estudo estrutural típico de um autocarro. 
A combinação de resultados é importante de forma a obter a tensão equivalente pelo 
critério de Von Mises. Se possível estes resultados devem ser apresentados em forma 
gráfica e tabelar. 

Como já referido no primeiro parágrafo da página 19, o Ansys possui as capacidades 
acima descritas.  

Para além disso existe a possibilidade de definir um limite de transição de tensão e 
visualizar onde começam a surgir as tensões acima desse valor ao longo da recta de 
aplicação da carga, que tem um factor de escala que vai de zero a um seguindo uma 
rampa. Esta utilidade permite analisar quais as zonas que deformam primeiro. 

 

2.3.4  Importação da informação existente do StressLab 

De forma a não perder toda a informação possuída dos modelos existentes em 
StressLab, é essencial que o novo software seja capaz de importar todos os dados 
gerados pelo mesmo. Desta maneira é também realizado esse estudo no Ansys, sendo 
constatado que é possível importar as características dos materiais, tipos de elementos, 
coordenadas dos nós e criação de elementos entre os nós respectivos, tudo 
automaticamente.  
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Este processo é efectuado abrindo o ficheiro de dados universal extraído do StressLab 
em Excel para melhor visualização do seu conteúdo. De seguida, abrindo o Ansys 
(versão base e não a Workbench), são inseridos os dados, com excepção da 1ª linha 
(/BATCH,LIST) e até à definição do último elemento (EN) na consola de comandos 
com o processo copiar/colar e o programa automaticamente cria a geometria e define os 
materiais. Este processo pode também ser feito directamente no Ansys Workbench 
através da ferramenta “Command”, no entanto é mais simples no ambiente tradicional. 

Deste ponto para a frente há a dificuldade de definir as características físicas dos perfis 
e associá-los aos elementos uma vez que esta informação não consta no ficheiro. O 
StressLab apenas fornece esta informação num formato separado, não reconhecido pelo 
Ansys, logo é necessário introduzir manualmente, como demonstrado no ANEXO A. 

 

2.3.5 Resumo das capacidades do Ansys e MSC.FEA 

Foi enviada uma lista de requisitos para o representante do Ansys discretizando as 
capacidades que a CaetanoBus considera importantes. Esta foi preenchida e o resultado 
é o seguinte: 

 

 

Figura 13 - Capacidades do Ansys, análise local 
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Figura 14 - Capacidades do Ansys, análise da estrutura completa do autocarro 

 

 

Figura 15 - Capacidades do Ansys, outras 

 

Como se pode ver o Ansys possui as capacidades exigidas, sendo que grande parte delas 
foi testada na empresa e comprovadas. 

O contacto com o MSC.FEA foi feito apenas por vídeo-conferência e correio 
electrónico onde foi demonstrado possuir as mesmas capacidades que o Ansys, mas um 
ambiente de trabalho menos amigável. 

 

2.4 Conclusões e sugestão de trabalho futuro 

O Ansys foi o software escolhido em detrimento do COSMOS devido a um grave erro 
no cálculo de situações de torção utilizando elementos de viga, do PERMAS devido à 
falta de respostas por inexperiência na área por parte do fornecedor e do MSC.FEA 
(NASTRAN + PATRAN) que apesar de possuir as mesmas capacidades dum modo 
geral que o Ansys, é bastante menos intuitivo e mais dispendioso.  
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Em comparação com o StressLab tem as vantagens de ter uma interface mais amigável, 
possibilidade de modelar com elementos sólidos, entre outras. A criação do modelo em 
elementos de viga exige um procedimento de adaptação que será auxiliado por uma 
macro que será desenvolvida pela Ingeciber (representante do Ansys) e oferecida 
juntamente com o software. Apesar de não ser completamente automática a criação do 
modelo como no COSMOS, é um grande avanço em relação ao StressLab onde é 
necessário criar toda a geometria de raiz.   
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3 AFERIÇÃO DO PROCESSO DE CÁLCULO 

 

 

 

3.1 Apresentação do problema 

O método de projecto utilizado na empresa é assente no grande historial detido na 
produção de autocarros que permite concluir que uma rotura a acontecer nunca terá 
origem nos pilares. Baseada neste princípio, a equipa de projecto realiza um modelo de 
elementos finitos e dimensiona toda a estrutura de maneira a que a tensão majorante seja 
a máxima verificada no pilar mais solicitado e não a de cedência ou rotura. Os modelos 
são realizados com o software StressLab e são compostos por elementos tipo viga e 
casca, excepto quando se pretende uma análise local que é feita com elementos sólidos 
com o software COSMOS. Desta maneira consegue-se fazer uma analise iterativa 
exaustiva sem grande perda de tempo de processamento. A solicitação utilizada para o 
cálculo é o apoio em 3 rodas com o autocarro cheio, considerado como o caso extremo 
de exigência estrutural dum autocarro. 

Esta abordagem ao projecto implica alguns pressupostos, nomeadamente que a 
distribuição das tensões reais é aproximadamente igual à de cálculo, ou seja que na 
realidade nenhum elemento estará mais solicitado que o pilar mais solicitado, e implica 
também que provavelmente existirá algum sobredimensionamento em vários 
componentes. 

Existe a preocupação por parte da empresa de validar fisicamente este processo de 
cálculo e esta componente do trabalho é direccionada nesse sentido. 

 

3.2 Apresentação do trabalho 

De modo a validar o processo de cálculo são seguidas duas metodologias diferentes: a 
extensometria e a medição directa da rigidez global à torção. 

A análise extensométrica também já tinha sido realizada pelo estagiário Carlos Faia 
Pereira, aluno da FEUP, no entanto esta não foi conclusiva uma vez que foi realizada na 
zona das bagageiras, um local de fácil acesso mas com baixos níveis de tensão, o que 
levou a que as variações obtidas nas diversas leituras fossem da mesma ordem de 
grandeza do fenómeno a medir. Assim desta vez existe a preocupação de realizar o 
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ensaio no pilar de maior solicitação indicada pelo cálculo e também de instrumentar 
dois pilares distintos, em lados opostos do veículo, de modo a comparar não apenas 
quantitativamente os resultados teóricos com os reais de um pilar isolado, mas também 
qualitativamente a proporção das tensões entre dois elementos. 

A medição directa da rigidez à torção consiste na obtenção por meio de um inclinómetro 
dos ângulos de rotação entre duas secções do veículo afastadas longitudinalmente e 
novamente a sua comparação com os resultados esperados por meio de cálculo. 

O autocarro a ser instrumentado, por razões de disponibilidade, foi o Interurbano 2 (ver 
ANEXO B: O interurbano 2), o modelo de cálculo foi adaptado para corresponder à 
situação do autocarro vazio e a direcção da aceleração gravítica desviada para 
corresponder à situação de elevação de uma das rodas até outra perder contacto com o 
chão em vez da simples omissão de um dos apoios. 

 

3.3 Apresentação e discussão dos resultados 

A análise efectuada no StressLab mostra-nos que o elemento mais solicitado no caso de 
3 apoios é o pilar do painel direito posterior à porta traseira. Esta solicitação é simulada 
levantando uma das rodas dianteiras com um macaco hidráulico até que outra perca o 
contacto com o solo. 

Na figura seguinte vemos o aspecto da deformada do veículo sujeito a torção no caso da 
roda frontal direita desapoiada e em seguida o detalhe do elemento mais solicitado e os 
seus nós bem como do outro pilar instrumentado. 

 

  

Figura 16 - Veículo Interurbano sujeito a torção (roda esquerda apoiada) 
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Figura 17 - Elementos mais solicitados 

 

Aqui se pode observar que os elementos correspondentes à zona a instrumentar são o 
1430 e o 1431. Do lado oposto foi instrumentado o pilar não exactamente da mesma 
secção longitudinal, uma vez que não existe, mas o imediatamente à frente, cujos 
elementos são o 1731 e 1732. 

 



Figura 18 - Painel direito (em cima) e esquerdo

 

Tabela 5 – Elementos

 

Pilar 
Porta 
P.DIR 

Pilar 
P.ESQ 

 

 

Para cada pilar são calculadas as tensões equivalentes de Von Mises consid
apoios e retirando o efeito da situação de
que se espera obter nos extensómetros, tanto para o caso de apoio à direita como à 
esquerda. 

O StressLab permite obter as tensões de torção, flexão e tracçã
determinados utilizando elementos de viga, assim estas são extraídas e combinadas de 
modo a determinar a tensão equivalente de Von Mises no ponto onde é aplicado o 
extensómetro. 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJECTO DE UM 

Painel direito (em cima) e esquerdo (em baixo) e localização dos nós

Elementos: dimensão e respectivos nós dos pilares considerados

Elemento Nós 

 

1431  
1054 

 
2501 

1430 330mm 
 

2501 

1027 

 

1731  
1158 

 
2539 

1732 330mm 
 

2539 

1108 

Para cada pilar são calculadas as tensões equivalentes de Von Mises consid
apoios e retirando o efeito da situação de quatro apoios, para corresponder aos valores 
que se espera obter nos extensómetros, tanto para o caso de apoio à direita como à 

O StressLab permite obter as tensões de torção, flexão e tracção em pontos pré
determinados utilizando elementos de viga, assim estas são extraídas e combinadas de 
modo a determinar a tensão equivalente de Von Mises no ponto onde é aplicado o 
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(em baixo) e localização dos nós 

s nós dos pilares considerados 

Para cada pilar são calculadas as tensões equivalentes de Von Mises considerando três 
quatro apoios, para corresponder aos valores 

que se espera obter nos extensómetros, tanto para o caso de apoio à direita como à 

o em pontos pré-
determinados utilizando elementos de viga, assim estas são extraídas e combinadas de 
modo a determinar a tensão equivalente de Von Mises no ponto onde é aplicado o 



Os dados obtidos por extensometria para o pilar do painel dire
(totalidade dos resultados e descrição do processo no
procedimento de extensometria e dados 

 

Figura 19 - Resultados dos ensaios de extensometria com r

 

Figura 20 - Resultados dos ensaios de extensometria com roda esquerda apoiada 

 

O canal 1 indica a extensão (em µm/m) na direcção de 45
relação ao eixo longitudinal do pilar, o canal 2 a extensão axial e o canal 3 é referente à 
direcção de 45o no sentido horário em relação ao eixo.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJECTO DE UM 

Os dados obtidos por extensometria para o pilar do painel direito são os seguintes 
(totalidade dos resultados e descrição do processo no ANEXO C: Descrição do 
procedimento de extensometria e dados obtidos): 

Resultados dos ensaios de extensometria com roda direita apoiada 

Resultados dos ensaios de extensometria com roda esquerda apoiada 

O canal 1 indica a extensão (em µm/m) na direcção de 45o no sentido anti
xo longitudinal do pilar, o canal 2 a extensão axial e o canal 3 é referente à 

no sentido horário em relação ao eixo. 

 

 

 

 

Canal 1 Azul/Verde 

Canal 2 Vermelho/Laranja

Canal 3 Cinza/Branco
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ito são os seguintes 
Descrição do 

 

oda direita apoiada – Pilar direito 

 

Resultados dos ensaios de extensometria com roda esquerda apoiada - Pilar direito 

no sentido anti-horário em 
xo longitudinal do pilar, o canal 2 a extensão axial e o canal 3 é referente à 

Violeta 

Vermelho/Laranja Amarelo 

Cinza/Branco Preto 
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Para o pilar do 
painel esquerdo foi apenas realizada uma medição para cada apoio. A figura seguinte 
mostra a roseta deste pilar onde se observa com maior nitidez a orientação dos 
extensómetros. 

 

 

Figura 22 - Roseta no pilar do painel esquerdo e legenda das cores 

 

Os valores considerados para cálculo de tensões equivalentes no pilar do painel direito 
são as médias das leituras e no pilar do painel esquerdo o valor obtido na única 
medição, ou seja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal 1 Azul/Verde Amarelo 

Canal 2 Vermelho/Laranja Violeta 

Canal 3 Cinza/Branco Preto 

Figura 21 - Roseta no pilar do painel direito e legenda das cores 
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Tabela 6 - Valores médios das leituras (em µm/m) 

  Canal 1 Canal 2 Canal 3 

Pilar do 
painel direito 

Elevação da 
roda direita 

69 -71 -137 

Elevação da 
roda 

esquerda 
-49 70 129 

     

Pilar do 
painel 

esquerdo 

Elevação da 
roda direita 

77 16 -61 

Elevação da 
roda 

esquerda 
-54 -18 56 

 

Os extensómetro utilizados são rosetas 45o, como se pode ver na Figura 22, parecidos 
com a esquematizado na figura seguinte, orientada com o extensómetro do centro (canal 
2) segundo o eixo do pilar, correspondendo ao canal b da figura seguinte. Os canais a e 
c não possuem a orientação do desenho, são o canal 3 e 1 respectivamente, mas podem 
ser utilizadas as mesmas regras.  

 

 

Figura 23 - Roseta 45o 

 

Para a roseta da figura e os eixos locais representados, as expressões para obtenção das 
extensões são as seguintes: �� = ��  (4) �! = ��  (5) 

#�! = �� − %&'%(�  (6) 
 

O pilar tem um módulo de Young  * = 210 ./0  e coeficiente de Poisson  1 = 0,3. 
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As tensões no sistema de eixos local, associado ao extensómetro como representado na 
figura 7, são dadas pela seguinte expressão: 

 

3 ���!��!4 = 56789 :1 1 01 1 00 0 678�
; 3 ���!#�!4  (7) 

 

As tensões principais (�6 e ��), a tensão equivalente de Von Mises (���) e a direcção da 
tensão principal (=) são calculadas da seguinte maneira: 

 

�6 = * > %&'%(�(678) + 6�(6'8) �(�� − ��)� + (2�� − �� − ��)�? (8) 
 

�� = * > %&'%(�(678) − 6�(6'8) �(�� − ��)� + (2�� − �� − ��)�? (9) 
 

��� = ��6� − �6�� + ��� (10)  
= = 6� 0B0C D �EFGHF7HGI (11) 

 
Resolvendo para a elevação da roda direita e esquerda e para os dois pilares: 

Tabela 7 - Extensões (µm/m) e tensões (MPa) nos pilares 

 
 Pilar Painel Esquerdo Pilar Painel Direito 

 

Elevação 

Roda 

Direita 

Elevação 

Roda 

Esquerda 

Elevação 

Roda 

Direita 

Elevação 

Roda 

Esquerda �� -61 55,50 -136,5 128,67 �� 15,50 -18 -71,17 69,50 �� 77 -54 68,67 -49,17 �� -61 55,50 -136,50 128,67 �! 77 -54 68,67 -49,17 #�! 7,5 -18,75 -37,25 29,75 �� -8,75 9,07 -26,75 26,29 �! 13,55 -8,62 6,39 -2,44 ��! 0,61 -1,51 -3,01 2,40 �6 13,61 9,57 7,45 27,07 �� -8,81 -9,12 -27,80 -3,22 ��� 19,57 16,19 32,19 28,82 
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A direcção da tensão principal em relação ao eixo longitudinal da barra (J) é obtida 
subtraindo 45o à direcção no sistema de eixos local associado ao extensómetro (=), 
assim: 

Tabela 8 - Direcção da tensão principal (o) 

 
 Pilar Painel Esquerdo Pilar Painel Direito 

 
Elevação 

Roda Direita 

Elevação 

Roda 

Esquerda 

Elevação 

Roda 

Direita 

Elevação 

Roda 

Esquerda J -37,92 -85,77 -36,76 -39,3 

 

Destes valores se conclui que realmente como previsto o pilar do painel direito fica 
sujeito a maiores tensões e que o caso do apoio ser na roda direita é mais grave que o 
apoio na roda esquerda. Já as direcções das tensões principais não são o que se 
esperava, sendo que seria de prever uma direcção quase paralela ao eixo do pilar.  

Este desvio pode ser explicado por fortes acções locais devido ao posicionamento da 
roseta perto de uma ligação de perfis em ambos os casos. 

De seguida é apresentada uma tabela que compara os resultados por meio de cálculo 
com os obtidos experimentalmente. Nesta tabela ��� representa a tensão na direcção 
axial do tubo determinada pela lei de Hooke através de �� obtido experimentalmente e 
por cálculo. 

 

Tabela 9 - Comparação de resultados de cálculo vs extensometria 

 

 Apoio 
�5�,���áL�ML	 

(MPa) 

�5�,������NO. 
(MPa) 

�5�,���áL�ML	
�5�,������NO. ����áL�ML	 

(MPa) 

�������NO. 
(MPa) 

����áL�ML	
�������NO. 

Pilar da 

Porta do 

Painel 

Direito 

Direita 12,31 32,19 2,61 -12,48 -14,95 1,20 

Esquerda 8,28 28,82 3,48 10,91 14,60 1,34 

Pilar do 

Painel 

Esquerdo 

Direita 7,95 19,57 2,46 11,21 -3,78 -0,34 

Esquerda 6,45 16,19 2,51 -3,79 3,26 -0,86 

 

 

Os valores das tensões apenas no sentido axial (���), como se pode observar na tabela, 
são mais aproximados, no entanto para o painel esquerdo são de sinal contrário. Isto 
pode ser devido a algum erro de cálculo devido à utilização para simplificação de 
elementos de viga e de casca exclusivamente, mas provavelmente o erro virá da análise 
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experimental, uma vez que para o pilar do painel esquerdo apenas foi realizada uma 
medição com cada um dos apoios e o nível de tensões é relativamente baixo, podendo 
ter sido muito influenciado por factores externos como variações térmicas devido à 
abertura da porta do pavilhão.  

Para o pilar da porta do painel direito foram feitas 6 medições para cada situação de 
apoio e utilizada a média destes nos cálculos das tensões, podendo por isso ser 
consideradas mais rigorosas, no entanto como se pode constatar nos gráficos das figuras 
Figura 19 e Figura 20 existe ainda um desvio elevado de algumas leituras em relação à 
média, chegando a amplitudes na ordem dos 30% em duas situações.  

 

A segunda metodologia para validação física dos resultados de cálculo, a medição 
directa da rigidez global à torção, consiste na medição dos ângulos de torção entre duas 
secções do veículo no caso de 3 apoios e comparação com a previsão por cálculo. 

De modo a obter estes valores é utilizado um inclinómetro com o qual se obteve os 
valores iniciais (em repouso) de inclinação na zona do estrado, pilar direito e pilar 
esquerdo tanto numa secção frontal como traseira. De seguida, para o caso de cada uma 
das rodas levantadas, são realizadas as mesmas medições mais as medições das 
inclinações horizontais para os pilares, de modo a considerar, para além da inclinação 
lateral, o efeito da inclinação da frente do autocarro em relação à traseira provocado 
pelo levantamento da roda (totalidade dos dados recolhidos e descrição do processo no 
ANEXO D: Descrição do procedimento de medição de rigidez e dados obtidos. 

 

 

Figura 24 - Demonstração da utilização do inclinómetro no pilar frontal direito 

 

São realizadas três medições com o veículo apoiado nas quatro rodas e uma para o caso 
de cada roda levantada. 

Os resultados obtidos experimentalmente são os seguintes: 
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Tabela 10 - Resultados das medições de torção (o) 

 

  4 Apoios 
Apoio 

Direita 
Δ 

Apoio 

Esquerda 
Δ 

Secção 

Frontal 

Pilar Direito 87,76 81,25 -6,51 93,17 5,41 

Pilar 

Esquerdo 
91,22 89,32 -1,91 85,80 -5,42 

Estrado 1,82 9,93 8,12 356,25 354,43 

Secção 

Traseira 

Pilar Direito 88,42 81,20 -7,22 93,93 5,52 

Pilar 

Esquerdo 
91,19 88,95 -2,24 85,97 -5,22 

Estrado 1,65 8,85 7,20 356,92 354,43 

Variação 

Longitudinal 

Δ Pilares 

Direitos 
-0,66 0,05 0,71 -0,77 -0,11 

Δ Pilares 

Esquerdos 
0,03 0,37 0,33 -0,17 -0,20 

Δ Estrado 0,17 1,08 0,92 -0,67 -0,83 

Variação 

Entre Pilares 

da Mesma 

Secção 

Secção 

Frontal 
-3,47 -8,07 -4,60 7,37 10,83 

Secção 

Traseira 
-2,77 -7,75 -4,98 7,97 10,74 

 

Na tabela anterior é possível observar os valores das inclinações nas diferentes situações 
de solicitação bem como a variação desta entre os estados de quatro e três apoios. 

É possível concluir que há uma grande assimetria de comportamento entre os painéis 
direito e esquerdo aquando da torção para cada um dos lados. Verifica-se também uma 
diferença significativa de comportamento entre o estrado e os painéis.  

De seguida são apresentadas as torções obtidas por cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJECTO DE UM AUTOCARRO 

 

39 

Tabela 11 - Resultados das torções por cálculo (o) 

 

  4 Apoios 
Apoio 

Direita 
Δ 

Apoio 

Esquerda 
Δ 

Secção 

Frontal 

Pilar Direito 0,03 0,41 0,38 0,43 0,40 

Pilar 

Esquerdo 
0,02 0,48 0,46 0,40 0,38 

Estrado 0,01 0,78 0,77 0,72 0,71 

Secção 

Traseira 

Pilar Direito 0,03 0,18 0,14 0,23 0,19 

Pilar 

Esquerdo 
0,01 0,22 0,21 0,18 0,17 

Estrado 0,02 0,08 0,06 0,10 0,08 

Variação 

Longitudinal 

Δ Pilares 

Direitos 
-0,01 0,24 0,24 0,21 0,21 

Δ Pilares 

Esquerdos 
0,01 0,26 0,25 0,22 0,22 

Δ Estrado -0,01 0,70 0,69 0,62 0,62 

Variação 

Entre Pilares 

da Mesma 

Secção 

Secção 

Frontal 
0,01 -0,07 -0,08 0,03 0,02 

Secção 

Traseira 
0,02 -0,05 -0,07 0,05 0,02 

 

 

É possível constatar algumas diferenças entre o esperado por cálculo e o que foi medido 
na situação real, se tivermos em conta as amplitudes médias de torção, ou seja metade 
do máximo de rotação relativa sofrida por cada elemento nas situações extremas, 
obtemos os seguintes valores: 

 

Tabela 12 - Comparação de resultados medidos experimentalmente e de cálculo (o) 

 

 
Amplitude 

Total Exp. 

Amplitude 

Média Exp. 
Razão 

Amplitude 

Média Cálculo 

Painel Direito 0,82 0,41 1,8 0,22 

Painel 

Esquerdo 
0,53 0,27 1,1 0,24 

Estrado 1,75 0,88 1,3 0,66 
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Observa-se na Tabela 12 que as relações entre as torções reais (no painel direito, painel 
esquerdo e pavimento) e as obtidas por cálculo diferem de forma incoerente (80%, 10% 
e 30% respectivamente), comportando-se o real sempre de forma mais rígida. 

Uma causa possível poderá ser o comportamento não elástico do veículo completo e 
alguma pré-tensão assimétrica da estrutura real, devida ao próprio processo construtivo. 

 

3.4 Conclusões e sugestão de trabalho futuro 

Ambas as tentativas de validação física do processo de cálculo se revelaram pouco 
conclusivas, tendo sido obtidos, no caso da extensometria, desvios de leituras na ordem 
dos 30% e, no caso da medição da rigidez global, uma grande incoerência na 
comparação dos resultados. 

Para futuro trabalho seria bom fazer uma análise extensométrica mais precisa, 
instrumentando pelo menos duas faces (virada para o interior e virada para a frente por 
exemplo) de dois ou mais pilares, de preferência com a estrutura sem chapeamento nem 
vidros para obter maiores níveis de tensões e assegurando um ambiente isento de 
variações térmicas. Na comparação de resultados seria interessante também realizar um 
modelo do autocarro inteiro em elementos sólidos, em oposição a elementos de viga, ou 
pelo menos uma secção contendo os elementos a analisar e aplicando as condições de 
fronteira retiradas dessa secção no modelo já feito em vigas e cascas, de modo a prever 
com mais exactidão a influência de tensões locais.  

Quanto ao método da medição por inclinómetro seria também interessante ser realizada 
sem o chapeamento e vidros e comparar com os resultados presentes neste trabalho para 
concluir acerca da influência destes na rigidez global. 
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4 VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS PAINÉIS LATERAIS EM 
CASO DE EMBATE FRONTAL 

 

 

 

4.1 Apresentação do problema 

Em caso de embate frontal existirá uma descarga de força devido à inércia da massa do 
passageiro sobre os apoios dos cintos de segurança dos bancos que se transmite às 
ancoragens do banco. Esta situação exige uma certificação de resistência estrutural 
prevista pelo Concelho das Comunidades Europeias: “Directiva do Conselho de 18 de 
Dezembro de 1975 relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros 
respeitantes às fixações dos cintos de segurança dos veículos a motor (76/115/CEE)”. 

Consiste num teste de integridade estrutural do módulo de fixação dos bancos sujeito a 
forças quase-estáticas majoradas de modo a simular o acontecimento dinâmico de 
choque. 

O intuito desta componente do estágio consiste em assegurar a integridade estrutural do 
painel lateral do autocarro, onde está ancorado o banco. 
 

4.2 Apresentação do trabalho 

Este trabalho passa por fazer uma análise por elementos finitos da secção do painel 
lateral em causa sujeitando-o à solicitação imposta e analisar possíveis pontos de rotura 
e soluções construtivas. 

A situação em causa, segundo o regulamento acima mencionado, é certificada impondo 
hidraulicamente duas forças na estrutura do banco, uma ao nível dos ombros e outra ao 
nível da cintura e analisando os efeitos estruturais resultantes, como se pode ver na 
Figura 25. Estes ensaios são feitos nos laboratórios INAZA, em Espanha. 
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Figura 25 - Ensaio de resistência de estrutura de suporte do banco 

 

É analisada a situação de dois bancos colocados a 1/3 e 2/3 de vão. 

Para o conjunto formado pelos bancos e estrutura de ligação à barra e ao chão é 
considerado o pressuposto de resistência mecânica suficiente, sendo este relatório 
relativo à falha eventual a ocorrer na barra de apoio, mais concretamente na sua ligação 
aos pilares. 

A estrutura considerada para a análise é constituída por dois pilares espaçados de 1908,5 
mm, bi-encastrados, suportando a barra com ligações rígidas e considerando ainda a 
barra diagonal. Esta situação corresponde ao pior caso em termos de afastamento de 
pilares, que acontece no veículo Winner. 

Para simplificação do modelo e devido à consideração já referida de pressuposto de 
resistência dos bancos, é aplicado o momento equivalente directamente na barra do 
painel lateral, simplificando assim a análise. Para este efeito é calculado o momento real 
sobre o eixo de suporte (recta que une os dois apoios do banco) e considerado que as 
ligações são de igual resistência e assim promovem uma igual reacção ao esforço, tendo 
por isso o momento aplicado na barra o valor de metade do momento equivalente no 
eixo de suporte. 

 

 

Figura 26 - Painel lateral e realce da secção em análise 
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Na Figura 26 pode-se ver a tracejado a secção crítica, com espaçamento entre centros de 
pilar de 1908,5 mm. 

Na figura seguinte está representada em detalhe a secção. 

 

 

Figura 27 - Detalhe da secção do painel lateral a ensaiar 

 

A secção é constituída por 2 pilares considerados encastrados nas bases e topos, uma 
diagonal tubular rectangular PT 40x30x2, uma barra de perfil U PFU 80x10x2 e 
encostada a esta uma calha com perfil especial PFU 32x20x10x3, conforme a figura, 
onde os apoios de fixação do banco estão inseridos.  

O apoio no pavimento situa-se encastrado a 925 mm da face da calha, ao nível da base 
do pilar, sendo por isso considerado o esquema estático seguinte: 
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Figura 28 - Esquema estático vista frontal – eixos de apoio a tracejado (mm) 

 

 

A – Ligação ao painel lateral 

B – Ligação ao pavimento 

C, D – Pontos de aplicação da força na almofada vertical dos bancos 

E, F – Pontos de aplicação da força na almofada horizontal dos bancos 

 

Será considerada a aplicação das forças utilizadas no ensaio de veículos de classe 
M2,N2 por ser mais rigorosa. 

Para esta categoria de veículos as forças aplicadas são as seguintes: 
• Forças em C e D: 

o Intensidade: 675 ± 20 daN 
o Direcção: 10˚ em relação ao eixo longitudinal do autocarro para cima 

• Forças em E e F: 
o Intensidade: 675 ± 20 daN 
o Direcção: horizontal 

 

A transmissão das forças ao painel lateral é feita através duma peça rectangular que 
desliza pela calha, onde o banco é fixado (Figura 29). Esta peça tem um comprimento 
de 232mm, pelo que a descarga das forças acima indicadas vão resultar num binário de 
forças concentradas nestas extremidades (Figura 30). 
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Figura 29 - Pormenor da ligação entre banco e painel lateral 

 

 

Figura 30 - Aplicação das forças pontuais no modelo 

 

As forças aplicadas são as seguintes, considerando z como a distância ao início da calha 
representada: 

Tabela 13 - Forças pontuais 

 A B C D 

z (mm) 545,17 777,17 1181,3 1413,3 

Fx (N) 20068 -21062 20068 -21062 

Fy (N) -41254 42491 -41254 42491 

Fz (N) -8854,7 -8854,7 -8854,7 -8854,7 

 

Os pilares representados são considerados encastrados na sua face de topo e base. 

A análise é estrutural estática, linear elástica e aos elementos são atribuídas as 
propriedades materiais do aço, com módulo de Young  * = 210 ./0  e coeficiente de 
Poisson  1 = 0,3. 

É também testada a mesma situação aplicando duas barras diagonais e analisadas as 
diferenças de resultados. 
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4.3 Apresentação e discussão dos resultados 

Como se pode observar na Figura 31, a aplicação das condições anteriormente descritas 
vai provocar uma deformação na calha, provocando uma ondulação, com maior 
amplitude no vão mais desapoiado, neste caso o frontal. 

 

 

Figura 31 - Deformada total, modelo com uma barra diagonal 

 

A tensão equivalente vai ser máxima nessa zona de maior deformação, como pode ser 
constatado na Figura 32, no entanto a principal preocupação consiste na ligação entre a 
calha e o pilar, onde se pensa que será a zona de maiores problemas, e onde realmente 
no modelo se encontra uma concentração de tensões. Para melhor visualização das 
zonas problemáticas é feito um ajuste na escala de maneira a que todas as tensões acima 
da tensão de cedência (235 MPa) estejam representadas a vermelho - Figura 33. 

 

 

Figura 32 - Tensão equivalente de Von Mises, secção com uma barra diagonal 
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Figura 33 - Tensões superiores a tensão de cedência a vermelho 

 

Constata-se claramente que existem várias zonas susceptíveis a sofrerem deformações 
além do domínio elástico, assim sendo é testada a solução de duas barras diagonais em 
V numa tentativa de redução deste efeito. A base da intersecção das barras é 
considerada encastrada. 

 

 

Figura 34 - Comparação modelos com uma barra diagonal e barras em V (Tensões equivalentes de 

Von Mises) 

 

Na Figura 34 pode-se observar a vermelho as tensões acima da tensão de cedência para 
os dois modelos. Constata-se uma redução ligeira da tensão máxima, mas mais 
importante que isso uma redução de tensões na zona da união entre o pilar e calha. 

De qualquer das maneiras os níveis de tensões ainda são considerados muito mais 
elevados do que seria esperado, mesmo se considerarmos como tensão limite a tensão 
de rotura do material (370MPa), como se pode observar na Figura 35. O facto de ser 
considerado limite tensão de rotura nesta análise linear elástica é uma perspectiva 
conservadora uma vez que passando ao regime plástico haverá uma relaxação de 
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tensões. Esta é uma análise simplificada com vista a reconhecer os pontos 
problemáticos. 

O ponto de tensão máxima é verificado no perfil C e não na calha, como se pode ver na 
Figura 36.  

 

 

Figura 35 - Comparação dos modelos - tensão de rotura 

 

 

 

Figura 36 - Comparação dos modelos - tensão de rotura - verso 
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Pode-se constatar que a zona da união da calha ao pilar continua a demonstrar ser 
problemática e que surgem tensões na longarina mais elevadas que o esperado.  

Devido a este problema foi analisada na oficina a montagem do painel lateral e foi 
decidido realizar um modelo aplicando também a chapa de rodapé que é soldada ao 
perfil C. 

 

 

Figura 37 - Chapa de rodapé 

 

Para melhor simular a realidade foram criadas uniões no modelo apenas nas zonas de 
soldadura. Estas são linhas de soldadura de 25mm com espaçamentos de 250mm, 
desfasando as de cima com as de baixo, conforme a Figura 38. 

 

 

Figura 38 - Medição das soldaduras da chapa de rodapé 
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É possível agora constatar que as zonas em que as tensões passam a tensão de rotura são 
zonas muito localizadas, concentradas à volta da zona de aplicação das forças pontuais 
na calha, zona que não é considerada problemática e pode ser devido ao facto da 
consideração das forças serem aplicadas pontualmente quando na verdade são 
transmitidas duma forma mais distribuída pela peça de encaixe na calha (Figura 29). 

É possível também verificar uma elevada redução do nível de tensões para o caso de 
duas barras em V, em oposição a apenas uma barra na diagonal, sendo portanto uma 
solução a considerar caso venham a surgir problemas estruturais na realização deste 
ensaio. 

 

 

Figura 39 - Tensões de Von Mises - modelos com rodapé 

 

 

Figura 40 - Tensões de Von Mises - modelos com rodapé (verso) 
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4.4 Conclusões e sugestão de trabalho futuro 

Conclui-se que a zona onde recaía a principal preocupação, a zona de união entre a 
calha e pilar, não sofrerá rotura neste ensaio. É possível também concluir que o rodapé é 
um elemento crucial na estrutura do painel. 

Uma solução construtiva, caso se verifiquem problemas com a actual (uma única barra 
diagonal), poderá passar pela montagem de duas barras diagonais em V. 

Seria interessante num trabalho futuro realizar um estudo elasto-plástico. 
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5 ANÁLISE DE TENSÕES RESULTANTES DO PROCESSO DE 
SOLDADURA DE PERFIS 

 

 

 

5.1 Apresentação do problema 

Durante a produção dos painéis laterais dos autocarros, que é feita pela união de vários 
perfis metálicos através de soldadura, é possível constatar várias deformações nos 
elementos. Estas podem ser devidas a vários factores: variação térmica local durante a 
soldadura, falta de rigor no corte dos perfis (são comuns falhas da ordem dos 2mm entre 
superfícies a unir), procedimento de soldadura (nomeadamente a aplicação de 2 ou 4 
pingos nos cantos antes da soldadura), perícia do soldador, etc. 

Pode ser concluído pelas deformações constatadas que existem tensões residuais na 
estrutura resultantes deste processo que dependem sobretudo dos parâmetros acima 
mencionados. 

De modo a minimizar as deformações os soldadores da CaetanoBus fixam o painel a 
soldar com fortes grampos (que fixam a peça mas ainda assim incapazes de impedir 
contracções do material da estrutura), pingam dois ou quatro cantos do perfil antes de o 
soldar para que este empene menos (uma vez que durante a soldadura o cordão vai 
arrefecendo e contraindo não uniformemente) e adoptam uma sequência de montagem 
que minimize as deformações globais. 
 

5.2 Apresentação do trabalho 

O objectivo deste estudo centra-se em quantificar duma forma aproximada as 
deformações para assim determinar se as tensões resultantes são duma ordem de 
grandeza relevante para ser aplicada no modelo de cálculo, se será necessário um maior 
rigor no corte, impor um procedimento de soldadura diferente ou se realmente tais 
deformações são desprezáveis como têm sido consideradas. 

É considerada uma ligação em T de dois perfis metálicos quadrados, sendo os 
parâmetros a variar a distância entre superfícies (0, 1, 2 e 3mm) e para cada distância o 
método de dupla ou quádrupla pingagem, num total de 8 modelos. 

 



Figura 41 - Painel 

 

Figura 42 

 

Dados da soldadura realizada na empresa:
− MAG 

− Material base: aço de construção não ligado 
BKM) 

− Material adição: EN440: SG2, SG3 

− Gás protecção: EN439: M21

− Ajuste de parâmetros de soldadura: ajuste na hora por experimentação em 
amostra 

− Sequência utilizada: 2 pingos e soldadura iniciada pelo lado oposto

 

Para a experiência tentou-se aproximar 
entanto o gás utilizado foi o EN439: C11 (100% CO
aproximadamente 80A e 20V.

Considera-se que o efeito do gás será irrelevante para o estudo em causa, a diferença 
entre os dois consiste em que o utilizado na CaetanoBus possui apenas 5 a 3% de CO
portanto com uma concentração de Árgon muito elevada, o que proporciona um cordão 
menos rugoso, com menos salpicos, mais fácil de trabalhar (mais “suave”) e uma 
penetração mais afunilada (com o 
caro que o C11. 

A deformação típica observada é a flexão da barra horizontal que é devida à deformação 
local por aquecimento durante a soldadura, contracção da barra vertical e contracção da 
soldadura que irá preencher o espaço entre as superfícies. Existe uma relação 
geométrica directa no conjunto, assim sabendo a variação duma distância entre planos 
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Painel lateral de um autocarro com realce para ligação em T

 - Representação da situação que irá ser estudada 

Dados da soldadura realizada na empresa: 

Material base: aço de construção não ligado – EN10025 (Tubos 40x40x2 st

Material adição: EN440: SG2, SG3 -∅0.8 

Gás protecção: EN439: M21 

Ajuste de parâmetros de soldadura: ajuste na hora por experimentação em 

Sequência utilizada: 2 pingos e soldadura iniciada pelo lado oposto

se aproximar o mais possível os parâmetros de soldadura
entanto o gás utilizado foi o EN439: C11 (100% CO2). Os parâmetros foram 
aproximadamente 80A e 20V. 

se que o efeito do gás será irrelevante para o estudo em causa, a diferença 
em que o utilizado na CaetanoBus possui apenas 5 a 3% de CO

portanto com uma concentração de Árgon muito elevada, o que proporciona um cordão 
menos rugoso, com menos salpicos, mais fácil de trabalhar (mais “suave”) e uma 
penetração mais afunilada (com o C11 a penetração é quase esférica). É no entanto mais 

A deformação típica observada é a flexão da barra horizontal que é devida à deformação 
local por aquecimento durante a soldadura, contracção da barra vertical e contracção da 

ue irá preencher o espaço entre as superfícies. Existe uma relação 
geométrica directa no conjunto, assim sabendo a variação duma distância entre planos 
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de um autocarro com realce para ligação em T 

 

EN10025 (Tubos 40x40x2 st-37 

Ajuste de parâmetros de soldadura: ajuste na hora por experimentação em 

Sequência utilizada: 2 pingos e soldadura iniciada pelo lado oposto 

s parâmetros de soldadura, no 
). Os parâmetros foram 

se que o efeito do gás será irrelevante para o estudo em causa, a diferença 
em que o utilizado na CaetanoBus possui apenas 5 a 3% de CO2, 

portanto com uma concentração de Árgon muito elevada, o que proporciona um cordão 
menos rugoso, com menos salpicos, mais fácil de trabalhar (mais “suave”) e uma 

C11 a penetração é quase esférica). É no entanto mais 

A deformação típica observada é a flexão da barra horizontal que é devida à deformação 
local por aquecimento durante a soldadura, contracção da barra vertical e contracção da 

ue irá preencher o espaço entre as superfícies. Existe uma relação 
geométrica directa no conjunto, assim sabendo a variação duma distância entre planos 
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de ambas peças paralelos à superfície a unir e considerando a rigidez do conjunto é 
possível aproximar as tensões criadas no processo. 

Foram consideradas várias abordagens ao problema, nomeadamente a construção de 
uma estrutura mais aproximada à real, utilização de vários comprimentos para a barra 
vertical, aplicação de extensómetros, métodos ópticos (perfilómetro), entre outros, de 
maneira a simular e analisar este caso, no entanto devido aos meios à disposição e 
conclusão da irrelevância de tais procedimentos, foi adoptado um mais simples e que 
fornece as informações necessárias. 

Este processo consiste no princípio que tendo os tubos livres, a contracção entre as faces 
extremas paralelas à superfície soldada, corresponde à deformação que a estrutura tem 
que suportar, assim, sabendo qual a carga necessária para um deslocamento equivalente 
na estrutura tendo em conta a sua rigidez, é possível obter uma aproximação das tensões 
residuais criadas. 

 

� = ∆LL  (12) 

� = * × � (13) 

 

Módulo de Young: * = 210 ./0 

A variação do comprimento do tubo vertical corresponde ao inverso da contracção 
verificada. O comprimento do tubo de teste é irrelevante uma vez que a variação da 
distância entre as faces extremas depende apenas da zona próxima da soldadura, mais 
afectada pelas variações térmicas e pela contracção do metal depositado no intervalo. 
Assim foram utilizados tubos de 150mm, tanto para o elemento horizontal como 
vertical, deste modo é possível medir as distâncias entre faces com recurso a um 
micrómetro. 

Todas as medições foram realizadas em triplicado e não sequencialmente de modo a 
minimizar o erro, este processo foi considerado válido uma vez que a diferença máxima 
de uma medição em relação à média das medições do mesmo segmento foi de 0,04mm 
(ver ANEXO E: Descrição do proce). 

 

 

Figura 43 - Micrómetro utilizado para medições 
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Fixando então a peça como se pode ver na figura acima e garantindo o espaçamento 
desejado entre as faces são medidas as quatro distâncias entre cada canto do tubo 
vertical e o ponto da face do tubo horizontal no extremo oposto. De modo a garantir 
uma medição correcta foram aplicadas esferas nos pontos garantindo assim que o 
contacto com os pratos do micrómetro é feito no ponto de tangencia.  

Foi também considerada a hipótese de calcular o deslocamento espacial de 3 pontos 
duma face, considerando a outra imóvel, para assim ter uma completa definição do 
deslocamento da superfície, no entanto esta informação foi considerada irrelevante e 
apenas foram analisadas as quatro longitudinais paralelas A-A’, B-B’, C-C’, D-D’. 

Apesar de não terem sido consideradas as medições cruzadas para análise, estas foram 
realizadas e constam na tabela completa (ANEXO E: Descrição do procedimento 
de soldadura e dados obtidos). 

 

 

 Figura 44 – Pontos de medição do tubo 1 

 

 

Figura 45 – Deslocamento do ponto A através das medições A-B’ e A-D’ e coordenadas de A1 em 

relação a A 

 

Após esta primeira medição são pingados os cantos desejados, 2 ou 4, sempre pela 
ordem B’’ – A’’ e, quando aplicável, C’’ – D’’ (a designação X’’ corresponde ao pingo 
efectuado no segmento X-X’). 
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Os modelos efectuados foram os seguintes: 

 

Tabela 14 - Modelos de teste 

 

Tubo 
Distância entre 

faces (mm) 
Nº de pingos 

1 0 2 
2 1 2 
3 0 4 
4 1 4 
5 2 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 3 4 
9 0 2 

10 1 2 

 

Os modelos 1 e 2 não foram considerados para análise uma vez que foram constatados 
erros nas medições iniciais (no entanto as mesmas constam na tabela completa, assim 
como após pingagem e após soldadura, no ANEXO E: Descrição do procedimento 
de soldadura e dados obtidos) e foram substituídos pelos 9 e 10. 

Após a pingagem são medidas novamente as distâncias e analisadas as contracções que 
sofridas pelo conjunto.  

 

5.3 Apresentação e discussão dos resultados 

O gráfico seguinte apresenta as contracções após a pingagem, ordenado em 
profundidade pelos modelos de 2 pingos, com espaçamento entre faces (d) de 0, 1, 2 e 
3mm e de seguida os de 4 pingos. Da esquerda para a direita em cada plano temos a 
contracção de cada segmento medido. 
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Figura 46 - Contracção após pingagem 

 

 

Interpretação dos resultados: 

 
• 2 Pingos com afastamento de 1, 2 ou 3mm (tubos 10, 5 e 7) 

o O segmento B-B’ contrai menos que o A-A’ uma vez que a tendência 
inicial para expandir por acção do calor não é contrariada por nada (os 
grampos são considerados incapazes de suster tais deslocamentos), então 
este segmento expande e de seguida o efeito da contracção por 
arrefecimento do material depositado vai primeiramente anular esse 
afastamento e contrair até ao valor indicado no gráfico. Por sua vez o 
segmento A-A’, como já tem o pingo B’’, vai ver impedida (ou pelo 
menos dificultada) a sua expansão, a soldadura é esmagada no período 
inicial e a contracção por arrefecimento é feita praticamente a partir do 
ponto inicial. Para além disso este segmento pode também já ter sido 
previamente contraído por acção da contracção do primeiro pingo (B’’). 
Observa-se também que os segmentos não pingados, C-C’ e D-D’, 
também sofrem uma contracção (menor) de proporção aproximadamente 
igual à dos pingados, ou seja, assim como A-A’ contrai mais que B-B’, 
C-C’ também contrai mais que D-D’. Se atentarmos à Figura 50 
concluímos então que surge um empeno para o lado que se pinga (A-B) e 
também para o lado pingado por último (A-C). 

Observa-se também que o afastamento de 2mm é aquele que verifica 
maiores contracções. 
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• 2 Pingos sem afastamento (tubo 9) 
o Uma vez que os tubos são de cantos redondos existe sempre um ligeiro 

intervalo entre as superfícies na zona do pingo. Por estarem encostados, a 
contracção do material nessa zona vai criar um efeito de alavanca 
afastando os segmentos opostos. Assim as contracções do segmento A-
A’ (2º a ser pingado) são no sentido de recuperar esse afastamento e 
depois contrair o restante, logo serão menores que as de B-B’. O efeito 
de alavanca é evidente se olharmos para os segmentos C-C’ e D-D’, onde 
se verifica um afastamento (valor negativo de contracção). 

 
• 4 Pingos com afastamento de 1, 2 ou 3mm (tubos 4, 6 e 8) 

o Também aqui o segmento B-B’ contrai menos que o A-A’, 
provavelmente pelas razões acima descritas. 

Os segmentos C-C’ e D-D’ contraem agora mais que os A-A’ e B-B’ 
uma vez que já tinham sido inicialmente contraídos (como se constatou 
nos modelos de 2 pingos) e também com a mesma configuração, ou seja, 
como A-A’ contraiu mais que B-B’, também C-C’ contrai mais que D-
D’. 
Isto significa um empeno agora para o lado C-D e na mesma 
lateralmente para o lado A-C. 
 

• 4 Pingos sem afastamento (tubo 3) 
o Assim como no caso do tubo 9, os valores dão a ideia que existiu o 

fenómeno da alavanca e que os últimos 2 pingos, em C-C’ e D-D’, 
tiveram uma acção no sentido de contrariar o afastamento e praticamente 
levar ao ponto inicial o comprimento destes segmentos. 

 

Após a pingagem e respectiva medição procede-se à soldadura dos componentes. 

A sequência de soldadura foi definida no sentido de contrariar as deformações sofridas 
na pingagem, começando por isso pelo canto oposto (C’’) e deixando para último a 
aresta A-B (única pingada nos casos de 2 pingos). 
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Figura 47 - Sequência de soldadura 

 

Apesar de não ser aconselhável realizar soldaduras com espaçamento entre superfícies 
superior a três vezes o diâmetro do fio de material de adição, neste caso 3 × 0,8 =2,4 RR, realiza-se na mesma a soldadura nos modelos com espaçamento de 3mm no 
sentido de representar a situação que por vezes se verifica na empresa. 

A soldadura deve ser completa, com um cordão no mínimo da espessura dos elementos 
a ligar (2mm) e de preferência com um único passe. 

Após a soldadura foram novamente realizadas as medições das arestas, as contracções 
entre a situação pós pingagem e pós soldadura foram as seguintes: 

 

 

Figura 48 - Contracção após soldadura 
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Verifica-se aqui que houve uma tendência no sentido de contrariar os empenos 
resultantes da pingagem, ou seja B-B’ aqui foi o que mais contraiu e nos modelos de 2 
pingos agora contraíram mais C-C’ e D-D’ do que A-A’ e B-B’, e nos de 4 pingos o 
oposto, contrariando o que se passou na pingagem. 

De um modo geral observa-se uma menor amplitude de contracção, fazendo crer que o 
fenómeno que domina o acontecimento global é a pingagem e não a soldadura em si. 

Constata-se também que o tubo 3, segmento D-D’ tem um valor estranho, negativo, que 
não faz sentido, podendo dever-se a um erro de medição devido a salpico de solda numa 
esfera ou alguma outra situação não identificada. 

Devido a este efeito de contracção é verificada então uma contracção total mais 
homogénea (menores empenos) resultante da soma das duas anteriores, e com menores 
valores no caso de 2 pingos do que no caso de 4 pingos (excepto para d=2mm). A 
situação de afastamento entre faces de 2mm é sempre o que origina maiores 
contracções, sendo o valor mais elevado verificado o do tubo 5. Pensa-se que numa 
soldadura com 2mm de afastamento a união entre as superfícies ainda se dá rapidamente 
pelo que a contracção aproxima as superfícies. A partir dos 3mm é quase uma deposição 
de soldadura por camadas, uma vez que é preciso ir enchendo o intervalo, assim as 
primeiras camadas contraem sem oposição e apenas a parte final onde se irá dar a união 
à outra superfície irá provocar forças de contracção. 

O panorama geral das contracções totais está exposto na figura seguinte. De notar a 
inconsistência da medição D-D’ no tubo 3, que não é tida em consideração depois para 
o cálculo das médias das contracções totais. 

 

 

Figura 49 - Contracção total 
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Tabela 15 - Contracções Médias Totais 

Distância Entre Faces 
Contracção Média Total 

2 Pingos 4 Pingos 

0 0,251667 0,4 
1 0,603333 0,6775 
2 0,993333 0,899167 
3 0,784167 0,888333 

 

 

 

Figura 50 - Relação entre distância entre faces e contracção 

 

Para uma contracção de 1mm, logo um alongamento de 1mm do tubo vertical no caso 
duma estrutura fixa rígida, sabe-se que a extensão será então, por exemplo para um tubo 
de 1m, de 

 

� = ∆LL = 66SSS = 0,001 (14) 

 

e tendo em conta as propriedades do material base, * = 210 ./0 

  � = * × � = 210 �/0 (15) 

 

Significa isto que caso não houvesse deformação de flexão da barra horizontal, num 
caso por exemplo em que os apoios da barra horizontal estejam bastante próximos 
elevando o seu momento de inércia, as tensões criadas por este processo seriam na 
ordem dos 210 �T0, bastante próximo portanto da tensão de cedência do material 
(235 �T0).  
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Caso a energia seja suportada pela barra horizontal, por exemplo de 1m, considerando 
encastramento nos extremos e deslocamento imposto no ponto central de 1mm, as 
tensões resultantes são as seguintes: 

 

 

Figura 51 - Tensões na barra horizontal 

 

Este modelo foi feito em Ansys, com elementos de viga, encastrando os extremos e 
aplicando o deslocamento em causa no nó central. 

Conclui-se portanto que as deformações serão descarregadas na barra horizontal, 
levando ao aparecimento de tensões residuais na ordem dos 90 �/0. 

Fazendo uma rápida análise, fazendo variar o comprimento do tubo, as tensões criadas 
são as seguintes: 

 

Tabela 16 - Variação das tensões de flexão na barra horizontal com comprimento da mesma 

Comprimento da Barra 
Horizontal (m) 

Tensão Máxima (MPa) 

0,5 300,63 
0,6 223,61 
0,7 171,64 
1 89,776 

1,5 41,391 
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Figura 52 - Variação das tensões de flexão e tensão de cedência 

 

5.4 Conclusões e sugestão de trabalho futuro 

Na Figura 52 pode-se ver que não é aconselhável soldaduras em barras com 
comprimento menor que 0,6m, afastamento de faces antes da soldadura de 2mm e 
aplicação de dois pingos. Conclui-se também que dum modo geral utilizando 4 pingos 
existirá uma maior contracção mas menor empeno e, como esperado, quanto maior a 
distância entre as faces maior será a contracção e mais elevadas as tensões resultantes 
do processo de soldadura. 

Seria interessante para futuro trabalho uma análise rigorosa dos casos existentes na 
prática na construção dos painéis laterais e para cada um obter uma aproximação das 
tensões resultantes para assim definir possivelmente uma sequência pré-definida de 
construção. 
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ANEXO A: Criação da geometria em Ansys 

 

 

 

De modo a criar um modelo de elementos finitos utilizando elementos de viga e casca 
será fornecida uma macro pela Ingeciber. Esta macro não permitirá criar 
automaticamente a geometria, mas sim semi-automaticamente, sendo necessário o 
utilizador extrair as coordenadas nodais do Solidworks bem como inserir as 
propriedades físicas das secções. 

Após terem sido obtidas as coordenadas nodais é necessário criar uma lista dos nós, 
como exemplificado de seguida: 

 

N 1145   -650,0   3083,8   1036,3 

 

Onde N significa que estamos a inserir um nó, de seguida é inserido o número de 
referência do nó, neste caso é o nó 1145, e as três colunas seguintes representam as 
coordenadas x, y e z respectivamente. 

De seguida é necessário indicar os elementos, este processo é realizado indicando a 
referência do elemento, seguida dos nós que une. 

 

ET,1,BEAM188 

EN,     1,   147,   144  

 

Este exemplo mostra o procedimento; é necessário primeiramente identificar o tipo de 
elemento em causa, neste caso uma viga BEAM188, que possui a referência de tipo de 
elemento 1, seguidamente é inserida a lista de elementos, começando cada linha com a 
designação EN (Element Number) seguida da referência do elemento em causa e dos 
nós que une. Para o caso de um elemento de casca seria por exemplo: 

 

ET,2,SHELL63 

EN,   354,   636,   659,   564,   565  
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Para cada elemento convém consultar a ajuda do Ansys antes de inserir os dados, uma 
vez que existem tipos de elementos de viga para secções mais complexas que exigem o 
input de três nós (um para orientação da secção), que pode ser confundido por exemplo 
com cascas triangulares. 

A secção é aplicada como sendo uma constante real: 

 

R 1  20  20  1  1  1  1  ! BARRA QUADRADA DE 20x20x1 (quatro faces com 

! espessura de 1mm) 

 

Temos então por exemplo: 

 

TYPE,1 !Elemento BEAM188, designado anteriormente com a ref.1 

REAL,1 !Secção com as características de barra quadrada de 

20x20x1 

EN,828,1473,1474 !Elemento 828 é uma barra que une os nós 1473 e 1474 

 

A macro deverá ser capaz de realizar este procedimento de forma automática, sendo o 
utilizador responsável pela extracção das coordenadas nodais do software de CAD e a 
sua importação para a interface da macro. As propriedades da secção deverão ser 
inseridas também manualmente com o procedimento acima demonstrado caso seja uma 
secção simples, no caso de ser uma secção diferente as suas propriedades deverão ser 
inseridas de uma das seguintes maneiras: 

 

– Através da interface com o utilizador do software Ansys escolhendo uma das secções 
pré-definidas (semelhante ao comando R acima demonstrado), onde se define apenas as 
dimensões da geometria: 
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Figura 53 - Tipos de secção para elementos de viga, ambiente Ansys clássico 

 

 

Figura 54 - Tipos de secção para elementos de viga, ambiente Ansys Workbench 

 

– Através da interface com o utilizador do software Ansys escolhendo uma secção 
definida pelo utilizador, onde se definem as propriedades físicas da secção: 
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Figura 55 - Secção definida pelo utilizador, ambiente Ansys clássico 

 

Em ambiente Ansys Workbench as informações inseridas são semelhantes, de referir 
que em ambos os casos é possível localizar a secção em relação à linha geradora do 
elemento. 

Para definir uma secção deste tipo por linhas de comando procede-se de acordo com o 
seguinte exemplo: 

 

 

Figura 56 - Secção definida pelo utilizador, parâmetros 
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Esta acção corresponde às seguintes linhas de comandos: 

 
SECTYPE,   1, BEAM, ASEC, , 0    

SECOFFSET, CENT  

SECDATA,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

Neste exemplo ASEC indica que estamos a inserir uma secção com as propriedades 
definidas pelo utilizador, o restante do comando é de compreensão intuitiva tendo em 
conta a Figura 56. 

Uma vez definida a geometria é possível, se a secção não tiver propriedades físicas 
definidas pelo utilizador, ver a geometria em 3D através da opção View → Cross 

Section Solids, no módulo Design Modeler, no ambiente Ansys Workbench. Esta opção 
facilita a definição da orientação da secção no caso de não ser simétrica. 

 

 

Figura 57 - Elemento de viga com secção representada 

 
  



CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJECTO DE UM AUTOCARRO 

 

71 

ANEXO B: O interurbano 2 

 

 

 

O Interurbano II é um autocarro de turismo adaptado para um regime interurbano 
(circulação periférica). É um modelo de dois eixos com chassis Mercedes-Benz e 
destina-se ao mercado nacional. Pretende-se que sirva os passageiros com a comodidade 
de um autocarro de turismo mas com a mobilidade de um urbano. 

Algumas alterações foram feitas nesse sentido, nomeadamente a redução do espaço de 
bagageira, não tão necessária para esta finalidade, que permitiu reduzir a altura, facilitar 
o acesso, baixar o peso e adicionar um depósito de combustível, contribuindo assim 
para uma maior autonomia e conforto. Tem aproximadamente 13 metros e permite 
transportar 67 passageiros mais motorista. 

 

 

Figura 58 - Modelo Interurbano 

 

Características gerais do modelo: 
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Tabela 17 - Características gerais do Interurbano II 

 

AE (Altura Exterior) 3,378 m 

AI (Altura Interior) 2,036 m 

C (Comprimento Máximo) 13,1 m 

L (Largura Máxima) 2,547 m 

Capacidade de Passageiros 59 sentados + 8 de pé 

Capacidade de Bagageira 560 m3 
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ANEXO C: Descrição do procedimento de extensometria e dados 
obtidos 

 

 

 

De modo a proceder à análise extensométrica começou-se por verificar a 
disponibilidade do veículo em termos de processo produtivo da empresa. Uma vez que 
apenas foi possível aceder ao autocarro já completo, ou seja com chapeamento, vidros e 
interior completos, foi preciso proceder à remoção da protecção interior dos pilares a 
serem instrumentados. 

Com os pilares descobertos foram então lixadas e limpas as superfícies para se proceder 
à colagem dos extensómetros. 

 

  

Figura 59 - Pilares esquerdo e direito instrumentados (esquerda e direita respectivamente) 

  

A placa de aquisição possui 10 entradas para medições estáticas, nas seguintes fotos é 
possível observar a ligação ao extensómetro do pilar do painel esquerdo, que é montado 
em ponte de Wheatstone. 
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Figura 60 - Ligação da placa de aquisição ao extensómetro do pilar direito 

 

Posteriormente foi então aplicada cada solicitação, levantamento da roda frontal direita 
ou esquerda até que a outra deixe de estar em contacto com o chão, recorrendo a um 
macaco hidráulico. 

 

     

Figura 61 - Detalhe de apoio na roda esquerda e direita (à esquerda e direita respectivamente) 

 

As medições realizadas para cada situação foram: 

Autocarro em 4 apoios, antes de se proceder à elevação do macaco 
Após a roda frontal sem macaco perder contacto com o chão (3 apoios) 
Antes de se iniciar a descida do macaco hidráulico (3 apoios) 
Após ter sido completada a descida (4 apoios) 

 

No pilar da porta do painel esquerdo foram considerados para os cálculos os três 
primeiros ensaios, sendo que o quarto serviu para confirmação de valores. 

Consultando a Figura 59, os três canais de cada extensómetro são referentes a: 
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Tabela 18 - Cores referentes aos canais dos extensómetros das rosetas 

 

Pilar P. 

Direito 

Canal 1 Azul/Verde Violeta 

Canal 2 Vermelho/Laranja Amarelo 

Canal 3 Cinza/Branco Preto 

Pilar P. 

Esquerdo 

Canal 1 Azul/Verde Amarelo 

Canal 2 Vermelho/Laranja Violeta 

Canal 3 Cinza/Branco Preto 

 

As leituras efectuadas podem ser consultadas na Tabela 19 – Valores obtidos por 
extensometria em µm/m. 
  



CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJECTO DE UM AUTOCARRO 

 

76 

Tabela 19 – Valores obtidos por extensometria em µm/m 

    Subida Descida 

   Canal 
4 Apoios 

(início) 
3 Apoios 3 Apoios 

4 Apoios 

(fim) 

Pilar da 

Porta do 

Painel 

Direito 

Elevação 

da Roda 

Direita 

Dianteira 

Ensaio 1 

1 -16 58 40 -53 

2 -3 -70 -96 -37 

3 -90 -222 -269 -126 

Ensaio 2 

1 -50 20 20 -36 

2 -29 -110 -110 -33 

3 -143 -286 -286 -140 

Ensaio 3 

1 -23 31 30 -35 

2 -37 -122 -103 -45 

3 -140 -279 -302 -186 

Ensaio 4 

1 -14 50 50 -18 

2 -30 -89 -89 -6 

3 -87 -227 -227 -93 

Elevação 

da Roda 

Esquerda 

Dianteira 

Ensaio 1 

1 -70 -104 -104 -68 

2 -82 -14 -14 -80 

3 -202 -33 -33 -164 

Ensaio 2 

1 3 -55 -55 -5 

2 60 120 120 52 

3 -90 15 15 -114 

Ensaio 3 

1 -8 -66 -66 -7 

2 55 135 135 60 

3 -140 -30 -30 -158 

Ensaio 4 

1 -9 -66 -66 -12 

2 -10 64 64 -20 

3 -78 54 54 -80 

Pilar do 

Painel 

Esquerdo 

Elevação 

da Roda 

Direita 

Dianteira 

Ensaio 1 

1 -13 60 60 -21 

2 52 63 63 43 

3 70 5 5 62 

Elevação 

da Roda 

Esquerda 

Dianteira 

Ensaio 1 

1 -7 -62 -62 -9 

2 50 32 32 50 

3 90 138 138 75 
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ANEXO D: Descrição do procedimento de medição de rigidez e 
dados obtidos 

 

 

 

A recolha dos valores da inclinação foi realizada com um tipo de solicitação semelhante 
ao ensaio de extensometria, consistindo no estudo da variação dos ângulos de elementos 
estruturais para os casos de autocarro apoiado nas quatro rodas, levantamento da roda 
esquerda até a direita perder contacto com o chão e vice-versa (ver Figura 61). 

A medição dos ângulos foi realizada recorrendo a um inclinómetro, instrumento que 
mede o ângulo do encosto em relação à vertical (direcção da força gravítica). Este deve 
ser colocado no local a medir e apertado o parafuso bloqueador, que permite fixar a 
escala graduada e recolher os valores. 

 

  

Figura 62 - Inclinómetro encostado ao pilar (esquerda) e recolha do valor com a escala fixa (direita) 

 

Os pilares cujas inclinações foram medidas foram os assinalados a tracejado na Figura 
63. 
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Figura 63 - Pilares cuja inclinação foi analisada - Painel direito em cima e esquerdo em baixo 

Para além dos pilares foram também retirados os valores referentes ao degrau frontal e 
traseiro do estrado. 

 

        

Figura 64 - Inclinómetro no degrau frontal (esquerda) e traseiro (direita) do estrado 

 

Os dados recolhidos foram os seguintes: 
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Tabela 20 - Dados recolhidos com inclinómetro 

    Ensaio 
Média 

       

   1 2 3        

R
ep

o
u

so
 

Estrado 

Degrau 

Traseiro 
1º39’ 1º38’ 1º40’ 1,65º        

Degrau 

Frente 
1º49’ 1º45’ 1º53’ 1,82º        

P. Dir. 

Pilar 

Traseiro 
88º27’ 88º26’ 88º22’ 88,42º        

Pilar Frente 87º49’ 87º42’ 87º45’ 87,76º        

P. Esq. 

Pilar 

Traseiro 
91º14’ 91º8’ 91º12’ 91,19º    Ensaio 

Média 

Pilar Frente 91º10’ 91º15’ 91º15’ 91,22º    1 2 3 

R
o

d
a 

FR
 D

ir
ei

ta
 L

ev
an

ta
d

a 

Estrado 

Degrau 

Traseiro 
8º51’ − − 8,85º 

R
o

d
a 

FR
 E

sq
u

er
d

a 
Le

va
n

ta
d

a 

Estrado 

Degrau 

Traseiro 
356º55’ − − 356,92º 

Degrau 

Frente 
9º56’ − − 9,93º 

Degrau 

Frente 
356º15’ − − 356,25º 

P. Dir. 

Inclinação 

Horizontal 

Traseira 

2º13’ − − 2,22º 

P. Dir. 

Inclinação 

Horizontal 

Traseira 

1º34’ − − 1,57º 

Pilar 

Traseiro 
− − 81º12’ 81,20º 

Pilar 

Traseiro 
− − 93º56’ 93,93º 

Inclinação 

Horizontal 

Frente 

2º14’ − − 2,23º 

Inclinação 

Horizontal 

Frente 

1º24’ − − 1,40º 

Pilar Frente − − 81º15’ 81,25º Pilar Frente − − 93º10’ 93,17º 

P. Esq. 

Inclinação 

Horizontal 

Traseira 

2º21’ − − 2,35º 

P. Esq. 

Inclinação 

Horizontal 

Traseira 

1º17’ − − 1,28º 

Pilar 

Traseiro 
88º57’ − − 88,95º 

Pilar 

Traseiro 
85º58’ − − 85,97º 

Inclinação 

Horizontal 

Frente 

1º56’ − − 1,93º 

Inclinação 

Horizontal 

Frente 

1º10’ − − 1,17º 

Pilar Frente 89º19’ − − 89,32º Pilar Frente 85º48’ − − 85,80º 
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ANEXO E: Descrição do procedimento de soldadura e dados 
obtidos 

 

 

 

O primeiro passo é estimar o número de tubos a utilizar e proceder aos cortes conforme 
pretendido. Neste caso os tubos fornecidos foram de 1,5m de comprimento, tendo sido 
realizados os cortes necessários para obter 20 tubos de 150mm. 

De modo a que seja possível efectuar uma correcta medição os pratos do micrómetro 
devem assentar em pontos bem definidos. Para isso foram soldadas esferas de 6mm nos 
pontos que se pretende medir, assim garante-se que os pratos assentam sempre no ponto 
de tangencia das esferas e que as medições são verdadeiras, como é possível comprovar 
pela consistência dos valores das medições (cada medição é efectuada três vezes e o 
valor considerado é a média dessas medições).  

Para evitar possíveis erros cada medição foi realizada em triplicado e não 
sequencialmente (por exemplo A-A’, B-B’, A-A’, B-B’, …). 

Para a construção dos modelos os tubos foram então primeiramente numerados de 1 a 
10 (foram feitos 2 a mais por prevenção), riscadas as linhas de referência para 
posicionamento dos tubos e esferas e furos de posicionamento das mesmas. 

 

 

Figura 65 - Tubos numerados, com riscos de referência e furos para esferas 
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De seguida foram colocadas as esferas (por aplicação de pingo de soldadura) e alisadas 
as suas superfícies com lixas. 

 

 

Figura 66 - Colocação das esferas, lixas e detalhe de acabamento 

 

Após o procedimento de aplicação das esferas estas são indexadas de A a D na barra 
horizontal e A’ a D’ na vertical. 

 

 

Figura 67 - Detalhe da indexação das esferas 

 

Agora, tendo os modelos preparados, estes são fixados através de grampos, espaçados 
através duma chapa com a espessura desejada e foi também colocado um peso sobre a 
barra vertical para que esta não levantasse. 
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Figura 68 - Fixação do modelo para pingagem 

 

Finalmente foram tiradas as medidas entre os pontos pretendidos com o micrómetro e 
pingados os cantos desejados. A aplicação dos dois primeiros pingos (A’’ e B’’) é feita 
com as fixações da figura, nos casos de 4 pingos a peça é retirada, virada e aplicados os 
pingos fora do suporte. De seguida são realizadas as medições após pingagem.  

 

 

Figura 69 - Soldadura do ponto B'' (esquerda) e D'' (direita)  

 

 

Figura 70 - Exemplo de utilização de micrómetro para medição 
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Os dados recolhidos foram os seguintes: 

 

Tabela 21 - Valores de medição (1ª metade) 

 

 

I II III Média I II III Média I II III Média

1 - livre 203,48 203,4 203,49 203,4566667 203,59 203,57 203,58 203,58 202,45 202,43 202,44 202,44

1 - pingado 203,87 203,87 203,87 203,87 204,14 204,14 204,13 204,1367 203,15 203,16 203,15 203,1533

A'' X C - D -0,413333333 -0,55667 -0,71333

B'' X D - B 1 - soldado 203,62 203,6 203,63 203,6166667 203,94 203,96 203,97 203,9567 202,76 202,75 202,77 202,76

C'' C - A 0,253333333 0,18 0,393333

D'' B - A -0,16 -0,37667 -0,32

2 - livre 203,48 203,51 203,51 203,5 203,48 203,46 203,45 203,4633 203,87 203,44 203,88 203,73

2 - pingado 202,98 202,97 202,98 202,9766667 203,06 203,06 203,05 203,0567 203,57 203,57 203,57 203,57

A'' X C - D 0,523333333 0,406667 0,16

B'' X D - B 2 - soldado 202,61 202,6 202,6 202,6033333 202,78 202,77 202,78 202,7767 203,21 203,2 203,21 203,2067

C'' C - A 0,373333333 0,28 0,363333

D'' B - A 0,896666667 0,686667 0,523333

3 - livre 203,28 203,28 203,26 203,2733333 202,14 202,13 202,15 202,14 202,63 202,62 202,62 202,6233

3 - pingado 203,07 203,07 203,07 203,07 201,85 201,86 201,87 201,86 202,59 202,59 202,57 202,5833

A'' X C - D 0,203333333 0,28 0,04

B'' X D - B 3 - soldado 202,83 202,82 202,82 202,8233333 201,56 201,56 201,57 201,5633 202,46 202,45 202,44 202,45

C'' X C - A 0,246666667 0,296667 0,133333

D'' X B - A 0,45 0,576667 0,173333

4 - livre 203,94 203,94 203,94 203,94 203,77 203,83 203,83 203,81 202,49 202,52 202,51 202,5067

4 - pingado 203,48 203,48 203,48 203,48 203,58 203,59 203,59 203,5867 201,91 201,92 201,91 201,9133

A'' X C - D 0,46 0,223333 0,593333

B'' X D - B 4 - soldado 203,14 203,12 203,12 203,1266667 203,28 203,26 203,26 203,2667 201,71 201,71 201,71 201,71

C'' X C - A 0,353333333 0,32 0,203333

D'' X B - A 0,813333333 0,543333 0,796667

5 - livre 206,3 206,31 206,31 206,3066667 206,24 206,22 206,23 206,23 203,95 203,91 203,93 203,93

5 - pingado 205,45 205,44 205,45 205,4466667 205,53 205,53 205,53 205,53 203,52 203,51 203,52 203,5167

A'' X C - D 0,86 0,7 0,413333

B'' X D - B 5 - soldado 205,13 205,12 205,13 205,1266667 205,05 205,05 205,05 205,05 203,13 203,13 203,15 203,1367

C'' C - A 0,32 0,48 0,38

D'' B - A 1,18 1,18 0,793333

6 - livre 204,64 204,64 204,63 204,6366667 207,16 207,13 207,16 207,15 203,89 203,87 203,87 203,8767

6 - pingado 204,06 204,06 204,07 204,0633333 206,84 206,83 206,84 206,8367 203,11 203,1 203,1 203,1033

A'' X C - D 0,573333333 0,313333 0,773333

B'' X D - B 6 - soldado 203,64 203,65 203,64 203,6433333 206,31 206,32 206,31 206,3133 202,95 202,95 202,96 202,9533

C'' X C - A 0,42 0,523333 0,15

D'' X B - A 0,993333333 0,836667 0,923333

7 - livre 204,94 204,94 204,95 204,9433333 204,89 204,88 204,88 204,8833 205,12 205,12 205,1 205,1133

7 - pingado 204,45 204,46 204,45 204,4533333 204,55 204,55 204,55 204,55 204,73 204,73 204,73 204,73

A'' X C - D 0,49 0,333333 0,383333

B'' X D - B 7 - soldado 204 203,97 203,98 203,9833333 203,98 203,96 203,96 203,9667 204,53 204,53 204,53 204,53

C'' C - A 0,47 0,583333 0,2

D'' B - A 0,96 0,916667 0,583333

8 - livre 205,1 205,12 205,12 205,1133333 205,3 205,31 205,31 205,3067 205,08 205,11 205,1 205,0967

8 - pingado 204,65 204,64 204,63 204,64 205 205,01 205,01 205,0067 204,43 204,45 204,45 204,4433

A'' X C - D 0,473333333 0,3 0,653333

B'' X D - B 8 - soldado 204,03 204,03 204,02 204,0266667 204,5 204,51 204,51 204,5067 204,29 204,3 204,29 204,2933

C'' X C - A 0,613333333 0,5 0,15

D'' X B - A 1,086666667 0,8 0,803333

9 - livre 202,14 202,15 202,13 202,14 202,43 202,43 202,41 202,4233 201,5 201,5 201,5 201,5

9 - pingado 202,04 202,03 202,03 202,0333333 202,33 202,32 202,32 202,3233 201,64 201,63 201,64 201,6367

A'' X C - D 0,106666667 0,1 -0,13667

B'' X D - B 9 - soldado 201,77 201,79 201,78 201,78 201,94 201,94 201,95 201,9433 201,46 201,47 201,48 201,47

C'' C - A 0,253333333 0,38 0,166667

D'' B - A 0,36 0,48 0,03

10 - livre 203,52 203,54 203,53 203,53 203,14 203,14 203,14 203,14 203,06 203,06 203,06 203,06

10 - pingado 203,05 203,04 203,03 203,04 202,88 202,85 202,87 202,8667 202,58 202,59 202,59 202,5867

A'' X C - D 0,49 0,273333 0,473333

B'' X D - B 10 - soldado 202,82 202,82 202,83 202,8233333 202,66 202,67 202,68 202,67 202,31 202,33 202,32 202,32

C'' C - A 0,216666667 0,196667 0,266667

D'' B - A 0,706666667 0,47 0,74

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura
contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

TUBO
A-A' B-B' C-C'

contracção total contracção total contracção total

0 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

1 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total

0 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total

1 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total

2 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total

2 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura
contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total

3 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total

3 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total

0 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total

1 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

contracção total contracção total contracção total
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Tabela 22 - Valores de medição (2ª metade) – média da contracção não envolve A-B’, A-D’ nem 

tubo 3 D-D’ 

 

 

I II III Média I II III Média I II III Média

1 - livre 202,5 202,5 202,49 202,4967 0 0 0 0 0 0 0 0

1 - pingado 203,37 203,37 203,38 203,3733 207,94 207,95 207,95 207,9467 209,6 209,6 209,6 209,6

A'' X C - D -0,87667 -207,947 -209,6

B'' X D - B 1 - soldado 203,05 203,04 203,04 203,0433 207,71 207,71 207,71 207,71 209,34 209,34 209,35 209,3433

C'' C - A 0,33 0,236667 0,256667

D'' B - A -0,54667 -207,71 -209,343 -0,350833333

2 - livre 203,24 203,21 203,23 203,2267 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - pingado 203,11 203,11 203,11 203,11 207 207 207,01 207,0033 209,51 209,5 209,5 209,5033

A'' X C - D 0,116667 -207,003 -209,503

B'' X D - B 2 - soldado 202,8 202,79 202,79 202,7933 206,63 206,62 206,63 206,6267 209,16 209,16 209,16 209,16

C'' C - A 0,316667 0,376667 0,343333

D'' B - A 0,433333 -206,627 -209,16 0,635

3 - livre 202,81 202,84 202,81 202,82 207,06 207,08 207,08 207,0733 210,32 210,31 210,31 210,3133

3 - pingado 202,79 202,79 202,8 202,7933 206,86 206,86 206,87 206,8633 210,24 210,23 210,24 210,2367

A'' X C - D 0,026667 0,21 0,076667

B'' X D - B 3 - soldado 203,28 203,24 203,24 203,2533 206,62 206,61 206,59 206,6067 210,53 210,51 210,53 210,5233

C'' X C - A -0,46 0,256667 -0,28667

D'' X B - A -0,43333 0,466667 -0,21 0,4

4 - livre 202,2 202,18 202,2 202,1933 207,05 207,08 207,08 207,07 209,48 209,47 209,43 209,46

4 - pingado 201,88 201,88 201,88 201,88 206,86 206,86 206,86 206,86 209,22 209,22 209,22 209,22

A'' X C - D 0,313333 0,21 0,24

B'' X D - B 4 - soldado 201,63 201,64 201,64 201,6367 206,5 206,49 206,49 206,4933 208,9 208,91 208,91 208,9067

C'' X C - A 0,243333 0,366667 0,313333

D'' X B - A 0,556667 0,576667 0,553333 0,6775

5 - livre 204,18 204,16 204,17 204,17 210,08 210,08 210,08 210,08 211,99 211,99 211,98 211,9867

5 - pingado 203,89 203,9 203,91 203,9 209,31 209,31 209,31 209,31 211,5 211,5 211,48 211,4933

A'' X C - D 0,27 0,77 0,493333

B'' X D - B 5 - soldado 203,34 203,35 203,36 203,35 208,95 208,94 208,96 208,95 211,13 211,12 211,12 211,1233

C'' C - A 0,55 0,36 0,37

D'' B - A 0,82 1,13 0,863333 0,993333333

6 - livre 204,67 204,65 204,66 204,66 210,37 210,36 210,36 210,3633 211,39 211,37 211,39 211,3833

6 - pingado 204,13 204,13 204,12 204,1267 207,63 207,63 207,63 207,63 209,71 209,72 209,72 209,7167

A'' X C - D 0,533333 2,733333 1,666667

B'' X D - B 6 - soldado 203,82 203,81 203,82 203,8167 209,47 209,46 209,46 209,4633 210,56 210,57 210,56 210,5633

C'' X C - A 0,31 -1,83333 -0,84667

D'' X B - A 0,843333 0,9 0,82 0,899166667

7 - livre 204,71 204,72 204,71 204,7133 208,77 208,77 208,78 208,7733 211,35 211,36 211,36 211,3567

7 - pingado 204,52 204,49 204,5 204,5033 208,33 208,33 208,35 208,3367 210,96 210,96 210,96 210,96

A'' X C - D 0,21 0,436667 0,396667

B'' X D - B 7 - soldado 204,04 204,04 204,03 204,0367 207,83 207,83 207,82 207,8267 210,49 210,48 210,5 210,49

C'' C - A 0,466667 0,51 0,47

D'' B - A 0,676667 0,946667 0,866667 0,784166667

8 - livre 204,9 204,89 204,89 204,8933 209,14 209,13 209,15 209,14 211,8 211,81 211,82 211,81

8 - pingado 204,34 204,34 204,34 204,34 208,74 208,72 208,71 208,7233 211,37 211,37 211,35 211,3633

A'' X C - D 0,553333 0,416667 0,446667

B'' X D - B 8 - soldado 204,03 204,03 204,03 204,03 208,36 208,35 208,36 208,3567 211,04 211,04 211,04 211,04

C'' X C - A 0,31 0,366667 0,323333

D'' X B - A 0,863333 0,783333 0,77 0,888333333

9 - livre 201,65 201,63 201,63 201,6367 205,97 205,95 205,97 205,9633 208,55 208,56 208,57 208,56

9 - pingado 201,83 201,82 201,82 201,8233 205,87 205,88 205,88 205,8767 208,54 208,55 208,55 208,5467

A'' X C - D -0,18667 0,086667 0,013333

B'' X D - B 9 - soldado 201,5 201,5 201,5 201,5 205,57 205,59 205,58 205,58 208,3 208,29 208,3 208,2967

C'' C - A 0,323333 0,296667 0,25

D'' B - A 0,136667 0,383333 0,263333 0,251666667

10 - livre 203,13 203,09 203,1 203,1067 207,28 207,28 207,28 207,28 209,78 209,8 209,81 209,7967

10 - pingado 202,88 202,88 202,88 202,88 206,91 206,91 206,91 206,91 209,46 209,46 209,45 209,4567

A'' X C - D 0,226667 0,37 0,34

B'' X D - B 10 - soldado 202,61 202,61 202,61 202,61 206,69 206,7 206,7 206,6967 209,24 209,25 209,25 209,2467

C'' C - A 0,27 0,213333 0,21

D'' B - A 0,496667 0,583333 0,55 0,603333333

Média da Contracção 

Total

A-D'

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

TUBO
D-D' A-B'

contracção soldagem

contracção total contracção total contracção total

0 contracção soldagem contracção soldagem

1 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

0 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

1 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

2 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

2 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

3 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

3 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

0 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem

1 contracção soldagem contracção soldagem contracção soldagem

Gap
Pingos

Sequência 

Soldadura

contracção total contracção total contracção total

contracção pingagem contracção pingagem contracção pingagem
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Tabela 23 - Desvios máximos das leituras em relação às respectivas médias e valores máximos 

 

 

 

Figura 71 - Gráfico completo da contracção após pingagem 

 

A-A' B-B' C-C' D-D' A-B' A-D'

1 - livre 0,056666667 0,01 0,01 0,006666667 0 0

1 - pingado 0 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0

1 - soldado 0,016666667 0,016666667 0,01 0,006666667 0 0,006667

2 - livre 0,02 0,016666667 0,29 0,016666667 0 0

2 - pingado 0,006666667 0,006666667 2,84217E-14 0 0,006666667 0,006667

2 - soldado 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0

3 - livre 0,013333333 0,01 0,006666667 0,02 0,013333333 0,006667

3 - pingado 2,84217E-14 0,01 0,013333333 0,006666667 0,006666667 0,006667

3 - soldado 0,006666667 0,006666667 0,01 0,026666667 0,016666667 0,013333

4 - livre 2,84217E-14 0,04 0,016666667 0,013333333 0,02 0,03

4 - pingado 0 0,006666667 0,006666667 0 0 0

4 - soldado 0,013333333 0,013333333 0 0,006666667 0,006666667 0,006667

5 - livre 0,006666667 0,01 0,02 0,01 0 0,006667

5 - pingado 0,006666667 0 0,006666667 0,01 2,84217E-14 0,013333

5 - soldado 0,006666667 2,84217E-14 0,013333333 0,01 0,01 0,006667

6 - livre 0,006666667 0,02 0,013333333 0,01 0,006666667 0,013333

6 - pingado 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0 0,006667

6 - soldado 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006667

7 - livre 0,006666667 0,006666667 0,013333333 0,006666667 0,006666667 0,006667

7 - pingado 0,006666667 2,84217E-14 0 0,016666667 0,013333333 0

7 - soldado 0,016666667 0,013333333 0 0,006666667 0,006666667 0,01

8 - livre 0,013333333 0,006666667 0,016666667 0,006666667 0,01 0,01

8 - pingado 0,01 0,006666667 0,013333333 0 0,016666667 0,013333

8 - soldado 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0 0,006666667 0

9 - livre 0,01 0,013333333 0 0,013333333 0,013333333 0,01

9 - pingado 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006666667 0,006667

9 - soldado 0,01 0,006666667 0,01 0 0,01 0,006667

10 - livre 0,01 0 2,84217E-14 0,023333333 0 0,016667

10 - pingado 0,01 0,016666667 0,006666667 0 0 0,006667

10 - soldado 0,006666667 0,01 0,01 0 0,006666667 0,006667

0,29DESVIO MÁXIMO

0,04DESVIO MÁXIMO TUBOS 3 a 10 mm

mm



CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJECTO DE UM AUTOCARRO 

 

86 

 

Figura 72 - Gráfico completo da contracção após soldadura 

 

 

Figura 73 - Gráfico completo da contracção total 

 


