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Resumo  

O trabalho desenvolvido nesta dissertação insere-se no âmbito da análise de tensões e 

deslocamentos de estruturas de segurança de viaturas de competição. De forma particular, 

neste trabalho é realizado um estudo de um arco de segurança utilizado numa viatura de 

competição de marca e modelo Fiat Uno 45S que é utilizado na competição Desafio Único 

FEUP 1, para o qual são calculadas as tensões e os deslocamentos a que o arco fica sujeito 

quando nele são aplicados os ensaios de homologação descritos pela FIA (Federation 

Internationale de l`Automobile).  

Numa primeira fase do trabalho desta dissertação é abordado o artigo 253 do anexo “J” da 

FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) que apresenta todos os 

pormenores que o arco de segurança deve cumprir e anexo “J” Technique da FIA que 

apresenta os ensaios de carga estática para homologação. Numa segunda fase apresenta-se o 

caso de aplicação, a caracterização do seu material bem como as características que estão em 

desacordo com o anexo “J”. Posteriormente mostra-se as diferentes fases de concepção do 

desenho da estrutura realizado no programa SolidWorks e alguns estudos efectuados ao nível 

de elementos finitos com a ferramenta Simulation do programa em questão. 

Numa última fase são efectuados os ensaios na estrutura através da ferramenta de elementos 

finitos Simulation do SolidWorks onde se calcularam as tensões e os deslocamentos a que a 

estrutura fica sujeita quando são realizados os ensaios para homologação. 
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Abstract  

The work developed in this dissertation is related to analysis of stresses and displacements of 

structures safety car racing. In a particular way, this work is a study of a security arc used in 

racing car model Fiat Uno 45 S which is used in the competition Desafio Único FEUP 1, and 

calculated the stresses and displacements that the arc is subject when it is applied to the 

approval tests described by the FIA (Federation Internationale de l`Automobile). 

In the first part of the dissertation is approached the article 253 of Annex “J” of FPAK 

(Portuguese Federation os Automobile and Karting) that provides all the details that the 

security arc must meet and Annex “J” FIA Technique which presents the static load tests for 

approval. The second part presents the case of application, the characterization of their 

material as well as features that are not in accordance with Annex "J". Later it is shown the 

different conception stages of structure design performed in SolidWorks program and some 

studies on finit elements with the Simulation SolidWorks tool. 

At a later stage, tests are made in the security structure by finit element tool SolidWorks 

Simulation where are calculated stresses and displacements which the structure is subject 

according to the tests for approval. 
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1. Introdução  

1.1. Motivação  

A segurança automóvel é um tema que apresenta actual crescimento na nossa sociedade. Os 

construtores e preparadores de automóveis têm vindo a apostar na melhoria dos níveis de 

competitividade mas, também, na melhoria da segurança de forma a minimizar os incidentes 

causados nas pistas.  

Desta forma temos assistido a um crescimento tecnológico dos sistemas de segurança activa e 

passiva. É nos sistemas de segurança passiva que se inserem os arcos de segurança.  

O principal objectivo de um arco de segurança é de proteger os ocupantes do veículo em caso 

de acidente, impedindo a intrusão de objectos estranhos no habitáculo e, desta forma criar um 

volume de segurança à volta do condutor. Desta forma, existe uma legislação a ser cumprida 

que impõe valores mínimos aos quais a estrutura deve aguentar. 

Hoje em dia, com o auxílio de meios computacionais de modelação tridimensional e 

elementos finitos é possível simular o comportamento de uma estrutura quando sujeita a 

cargas que reproduzem esforços reais e tirar conclusões prévias que evitam muitos testes 

físicos e, por vezes, destruição do modelo.  

Cabe então aos engenheiros e às empresas optimizarem estas estruturas de segurança 

respeitando as normas e as directivas expressas na legislação. 

 

1.2. Objectivos 

O presente trabalho compreende o estudo do comportamento de uma estrutura de segurança 

usada em veículos de competição. Assim, neste trabalho constitui-se como objectivo principal 

a correcta concepção e análise de tensões e deslocamentos do arco de segurança “RollBar” da 

viatura de competição Fiat Uno 45s da competição Desafio Único FEUP1. 

A resposta ao objectivo fundamental impõe que vários estudos sejam efectuados 

adicionalmente. Como tal, pretende-se, numa primeira fase, verificar as condições de 

homologação da estrutura pela FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) e 

pela FIA (Federation Internationale de l`Automobile). 

Numa segunda fase do trabalho, pretende-se efectuar uma análise por elementos finitos, 

aplicando as potencialidades do software SolidWorks Simulation, a componentes simples, de 

forma a compreender a qualidade e precisão de diferentes tipos de elementos. 



Estudo Estrutural do Arco de Segurança (RollBar) de uma Viatura de Competição 

2 

 

 

1.3. Revisão Bibliográfica 

1.3.1. Segurança Automóvel 

Como foi dito no ponto 1.1 a segurança de um automóvel divide-se em dois grandes grupos. 

A segurança activa e a segurança passiva. 

A segurança activa procura minimizar as possibilidades de se ter um acidente, ou seja, todos 

os componentes que um veículo põe à disposição do condutor para evitar o acidente são 

considerados componentes de segurança activa. Alguns exemplos destes componentes são os 

travões, pneus, suspensão, sistemas de apoio à dinâmica do veículo como o controlo de 

estabilidade (ESP), controlo de tracção, sistemas de apoio à travagem (ABS, Break Assist) 

entre outros. A Figura 1.1 mostra como o controlo de estabilidade actua nos veículos, no 

sentido de os obrigar a cumprir a trajectória correcta e evitar um despiste (Autopédia, 2011).  

 

 

Figura 1.1 – Acção do controlo de estabilidade (Notícias automotivas, 2011). 

 

A segurança passiva actua em caso de acidente. Assim, esta segurança é responsável pela 

minimização das lesões que o acidente poderia causar nos passageiros. Como exemplos de 

componentes que contribuem para a segurança passiva de um veículo existem os airbags, 

cintos de segurança, barras protectoras das portas, a própria carroçaria como estrutura de 

deformação programada (que absorve a energia do embate mantendo, dentro do possível, a 

região do habitáculo intacta), entre outras. A Figura 1.2 mostra alguns momentos instantâneos 

no processo de abertura de um airbag em caso de acidente (Autopédia, 2011).  
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Figura 1.2 – Processo de abertura de um airbag (Auto Destaques, 2011). 

Quando se passa da estrada para a pista, nomeadamente no desporto automóvel, os riscos de 

que os pilotos ficam sujeitos são maiores, o que implica uma necessidade de melhorar a 

segurança passiva dos automóveis. Assim, surgiram vários sistemas de segurança, entre os 

quais, os cintos de segurança de seis pontos, os bancos especiais (“backets”) e os arcos de 

segurança ou mais comummente chamados pelo termo Inglês “roll cage” ou “roll bar” (Figura 

1.3). 

 

Figura 1.3 – Exemplo de um arco de segurança (AutoPower, 2011). 

 

As entidades desportivas como a “Fédération Internationale de l’Automobile” (FIA) e a 

Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) têm como objectivo impor 

limites tecnológicos em cada modalidade através de restrições e obrigações de forma a 

aumentar a segurança. Estas restrições e obrigações serão mostradas mais a frente através do 

regulamento do anexo J da FPAK (Ramos, 2008). 

1.3.2. Arcos de Segurança 

 

Um arco de segurança, usualmente referido como “roll cage” ou “roll bar” é uma estrutura 

especificamente construída para se instalar dentro de um veículo ou à sua volta, com o intuito 

de proteger os seus ocupantes em caso de acidente, especialmente se ocorrer capotamento. Os 

arcos de segurança são usados na competição automóvel, nas forças militares e policiais. 

Alguns carros são construídos já com esta estrutura enquanto noutros podem ser aplicados 

posteriormente. Os arcos de segurança podem ter muitas configurações diferentes, 

dependendo do tipo de veículo. 
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O objectivo principal dos arcos de segurança é proteger os ocupantes em caso de 

capotamento. Assim, enquanto as peças do veículo podem ser danificadas total ou 

parcialmente, o arco se segurança evita que haja como já referido intrusão no habitáculo de 

objectos estranhos, criando um volume de segurança à volta do condutor (Smith, 2003). 

Existem diferentes formas de arcos de segurança. Desde um simples arco com dois pontos de 

fixação, passando por estruturas de protecção de quatro ou seis pontos de ancoragem até 

concepções completas do automóvel que incluem o próprio chassis.  

Os arcos de segurança também podem variar dependendo da sua finalidade, eles serão de 

concepção diferente caso sejam, por exemplo, para rali ou para velocidade. A diferença 

significativa entre um arco de segurança de um automóvel de rali para um veículo de 

velocidade é a ausência de elementos cruzados (protecção do tejadilho, arco principal) nessa 

última modalidade. Os elementos cruzados são substituídos por simples elementos diagonais 

como se pode ver na Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 – Elementos diagonais de um arco de segurança (Hauser Racing, 2008). 

 

Nos ralis, a existência de variadíssimos obstáculos nas especiais obriga a protecções extras 

relativamente à velocidade para que objectos estranhos não penetrem no habitáculo e 

provoquem lesões gravíssimas nos ocupantes do automóvel.  

Embora nessa modalidade ocorram poucas fatalidades, a maioria dos acidentes graves e muito 

graves ocorrem em impactos laterais. Como é o caso da morte de Mark Lovell e Roger 

Freeman em 2003 no campeonato de rali dos Estados Unidos, quando o Subaru colidiu numa 

árvore a alta velocidade. O mesmo sucedeu ao Peugeot 307 WRC de Markko Märtin que 

levou a morte do seu co-piloto Michael “Beef” Park. O facto de nos ralis o veículo estar 

ocupado por duas pessoas faz com que exista pouco espaço entre os ocupantes e as portas, ou 

seja a distância disponível para amortecer o choque é de aproximadamente 35 cm.   

 

Foram realizados vários estudos após esses acidentes nomeadamente por parte da Prodrive 

(preparador oficial da Subaru) para tentar melhorar a segurança dos pilotos e co-pilotos em 

caso de impacto lateral.  
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A FIA tem-se esforçado para melhorar a segurança num impacto lateral no campeonato do 

mundo de ralis (WRC), mas as restantes modalidades continuam sem especificações para esse 

tipo de acidentes. Não existe qualquer ensaio estático específico para o impacto lateral para a 

homologação de arcos de segurança. 

Nos Estados Unidos da América, os arcos de segurança possuem níveis de segurança 

superiores relativamente à Europa. De facto, a legislação é mais restritiva no que diz respeito, 

por exemplo, às protecções em caso de impacto lateral (Ramos, 2008). 
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2. Arco de Segurança – Regulamento de acordo com o Anexo “J” da 
FPAK  

2.1. Construção do Arco – Estrutura Base 

De acordo com o artigo 8 do artigo 253 do anexo J da FPAK actualizado em 13-12-2010, que 

se refere à armadura de segurança (arco de segurança), esta é de montagem obrigatória e tem 

de obedecer a um dos seguintes pontos: 

 Construída de acordo com as exigências presentes no anexo J; 

 Homologada por uma ADN (Autoridade Desportiva Nacional) de acordo com o 

regulamento de homologação para armaduras de segurança; 

 Homologada pela FIA de acordo com o regulamento de homologação para armaduras 

de segurança. 

 

No que diz respeito às especificações da estrutura base presente no anexo J, esta deverá ser 

composta por uma das seguintes formas: 

 1 Arco principal + 1 arco dianteiro + 2 membros longitudinais + 2 membros de 

prolongamento traseiro + 6 pontos de fixação (Figura 2.1); 

 2 Arcos laterais + 2 membros transversais + 2 membros de prolongamento traseiro + 6 

pontos de fixação (Figura 2.2); 

 1 Arco principal + 2 semi-arcos laterais + 1 membro transversal + 2 membros de 

prolongamento traseiro + 6 pontos de fixação (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.1 – 1ª Forma base de construção de um arco de segurança. 
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Figura 2.2 – 2ª Forma base de construção de um arco de segurança. 

 

 

Figura 2.3 – 3ª Forma base de construção de um arco de segurança. 

 

A estrutura base incorporada no automóvel em estudo é a terceira concepção, porém, esta 

possui elementos de reforço obrigatórios para além da estrutura base e elementos de reforço 

facultativos. De seguida serão apresentados os elementos de reforço obrigatórios segundo o 

mesmo anexo J. 

 

2.2. Elementos e Reforços Obrigatórios 

Os reforços obrigatórios compreendidos no anexo J são de vários tipos, entre eles existem os 

elementos diagonais, elementos das portas, reforços de tejadilho, reforço do montante do 

pára-brisas e reforços de ângulos e junções. 

 

2.2.1. Elemento Diagonal 

Para viaturas homologadas até 01-01-2002, a armadura deve comportar um dos elementos 

diagonais definidos nos desenhos da Figura 2.4. Para viaturas posteriores a essa data, a 
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armadura deve incorporar dois elementos diagonais no arco principal conforme o desenho da 

Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.4 – Elementos diagonais para viaturas homologadas até 01-01-2002. 

 

 

Figura 2.5 – Elementos diagonais para viaturas homologadas após 01-01-2002. 

 

Especificações relativas a distâncias mínimas a que os reforços deveram estar da coque ou do 

arco principal encontram-se no anexo J em questão que se encontra como Anexo A do 

presente relatório. 

 

2.2.2. Elementos das Portas 

Para viaturas homologadas até 01-01-2007 deve ser incorporado o elemento longitudinal 

representado na Figura 2.6, para viaturas posteriores devem ser incorporados um dos 

conjuntos de elementos representados na Figura 2.7. 
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Figura 2.6 – Elemento longitudinal para viaturas homologadas até 01-01-2007. 

 

 

Figura 2.7 – Elementos longitudinais para viaturas homologadas após 01-01-2007. 

 

Os desenhos podem ser combinados entre si e podem ser desmontáveis mas a concepção deve 

ser simétrica Outros requisitos relativos a estes elementos podem ser encontrados no 

respectivo anexo.  

 

2.2.3. Reforço do Tejadilho 

Estes reforços são aplicáveis apenas para viaturas homologadas após 01-01-2005. A parte 

superior da armadura de segurança deve estar conforme um dos desenhos da Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Configurações possíveis para reforçar o tejadilho.  
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2.2.4. Reforço do Montante do Pára-brisas 

O reforço do montante do pára-brisas apenas se aplica para viaturas homologadas após 01-01-

2006. Este, deverá ser montado de cada lado do arco dianteiro, no caso da dimensão “A” ser 

superior a 200mm (Figura 2.9). 

 

 

Figura 2.9 – Reforço do montante do pára-brisas. 

 

2.2.5. Reforços de Ângulos e Junções  

Estes reforços podem ser utilizados entre: 

 Os elementos diagonais do arco principal; 

 Reforços do tejadilho; 

 Reforços de porta; 

 Reforços do montante do pára-brisas. 

E devem estar de acordo com o artigo 8.2.14 do artigo 253 do anexo J, apresentando a 

configuração apresentada na Figura 2.10: 

 

 

Figura 2.10 – Reforço de ângulos e junções. 
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2.3. Elementos e Reforços Facultativos 

 Os elementos representados na Figura 2.11 (à excepção do primeiro desenho da 

terceira linha) são facultativos e podem ser instalados à vontade do construtor. Podem ainda 

ser utilizados separadamente ou combinados entre si. 

 

 

 

Figura 2.11 – Elementos e reforços facultativos. 
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2.4. Elementos Amovíveis 

Caso se utilizem elementos amovíveis na construção da armadura de segurança, as conexões 

desmontáveis devem ser conformes a um tipo aprovado pela FIA e após montagem não 

podem ser soldadas. Alguns exemplos destas conexões estão representados em Figura 2.12, 

Figura 2.13 e Figura 2.14. As porcas e parafusos deverão ser de qualidade mínima 8.8 (norma 

ISO). 

 

 

Figura 2.12 – Manga de ligação para tubos colineares. 

 

 

Figura 2.13 – Ligação entre tubos concorrentes. 

 

 

Figura 2.14 – Alternativa para ligação entre tubos concorrentes. 
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2.5. Fixação da Armadura à Coque / Chassis 

A fixação de uma armadura de segurança ao chassis é de elevada importância pois, esta não se 

deve mover em relação ao chassis garantindo assim a segurança dos ocupantes. Os pontos de 

fixação mínimos a respeitar perante o regulamento são: 

 Um para cada montante do arco principal; 

 Um para cada montante do arco dianteiro; 

 Um para cada montante do arco lateral ou semi-arcos laterais; 

 Um para cada montante dos prolongamentos traseiros. 

Para além disto, cada ponto de fixação deverá ser fixado por pelo menos três parafusos a uma 

placa de reforço em aço, soldada ao chassis, com uma espessura mínima de 3 mm e uma 

superfície mínima de 120 cm
2
.  

2.6. Especificação dos Materiais 

De acordo com o regulamento, apenas são aceitáveis tubos de secção circular, e estes têm de 

estar de acordo com as especificações presentes na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Especificação dos materiais. 

Material 

Resistência 

mínima à 

tracção 

Dimensões mínimas 

(mm) 
Utilização 

Aço carbono não 

de liga (ver abaixo) 

estirado a frio sem 

costura contendo 

no máximo       

de carbono. 

    

      

               0.0 5   

   

               .0 3   

Arco principal ou arcos 

laterais e elementos 

transversais traseiros. 

Conforme a construção.  

              0.0 5   

   

              .0 3   

Semi-arcos laterais e 

outros elementos da 

armadura de segurança. 

 

Para além destas especificações, é importante referir que: 

 Para um aço não de liga, o teor máximo dos elementos acrescentados será de 1,7% 

para o manganésio e de 0,6% para os outros elementos; 

 Quando se escolhe o aço, deverá ter-se atenção em obter boas qualidades de 

alongamento e uma correcta aptidão para a soldadura; 

 Os tubos deverão ser dobrados a frio, com um raio de curvatura medido relativamente 

ao eixo, de pelo menos três vezes o seu diâmetro; 

 A superfície ao nível das curvas deverá ser lisa e uniforme, e desprovida de 

ondulações ou fissuras. (FPAK, 2010) 
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2.7. Ensaios de Carga Estática – Homologação 

Os ensaios necessários realizar caso se pretenda homologar um arco de segurança estão 

definidos no artigo 253 do Anexo “J” Technique. Este anexo apresenta dois ensaios 

obrigatórios, um sobre o arco principal e outro sobre o arco frontal ou semi-arco lateral. Para 

cada um deles especifica as cargas a utilizar assim como a sua orientação e local. Uma vez 

que este Anexo Técnico é de grande dimensão, foi colocado apenas a página referente aos 

ensaios de carga estática em Anexo D do presente relatório. 

2.7.1. Ensaio sobre o Arco Principal 

Neste ensaio o arco deve suportar uma carga vertical de      , sendo   o peso do carro 

mais 150kg, aplicada no topo do arco principal por uma estrutura rígida. 

A estrutura de teste deve ser de aço e apresentar as seguintes dimensões: 

 Comprimento = largura do arco principal          no mínimo; 

 Largura =               ; 

 Espessura =       no mínimo. 

 
O tempo de aplicação da carga não pode ultrapassar 15 segundos e após o teste a estrutura não 

pode sofrer rotura ou produzir uma deformação superior a 50 mm, medidos ao longo do 

eixo de aplicação de carga. A estrutura rígida usada para realizar o teste pode ser introduzida 

numa prensa como mostra a Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.15 – Prensa utilizada no ensaio sobre o arco principal (Ramos, 2008).  

 

2.7.2. Ensaio sobre o Arco Frontal 

Neste ensaio o arco deve suportar uma carga vertical de      , sendo   o peso do carro 

mais 150kg aplicada no topo do arco frontal ou semi-arco lateral por uma estrutura rígida, do 

lado do piloto e no cruzamento com o membro transversal da frente. 
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A estrutura de teste deve ser de aço e apresentar as seguintes dimensões: 

 Comprimento =                

 Largura =                

 Espessura =       no mínimo. 

 

 

 

O eixo longitudinal da estrutura de teste deve estar orientado para a frente e para baixo com 

um ângulo de           a partir do eixo horizontal e o eixo transversal deve ser dirigido para 

fora e para baixo com um ângulo de            da horizontal. A Figura 2.16 exemplifica a 

aplicação da carga. 

 

 

Figura 2.16 – Aplicação da carga sobre o arco lateral (Ramos, 2008). 

 

O tempo de aplicação da carga não pode ultrapassar 15 segundos e após o teste a estrutura não 

pode sofrer rotura ou produzir uma deformação superior a 100 mm, medidos ao longo do 

eixo de aplicação da carga. (FIA, 2006) 
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3. Concepção Assistida por Computador 

3.1. Introdução 

O uso de computadores na produção de componentes de automóveis de competição tem sido 

utilizado por muitas equipas. No entanto, convém relembrar algumas termos associados a essa 

tecnologia entre os quais CAD, CAM, CAE, CNC, e FEM.  

O design assistido por computador (CAD – Computer Aided Design) tem por objectivo 

trabalhar as geometrias e relações geométricas de componentes. A fabricação assistida por 

computador (CAM – Computer Aided Manufacturing) usa as dimensões e relações obtidas 

por CAD para produzir os componentes. As máquinas capazes de produzir peças a partir de 

tais tecnologias necessitam de possuir um controlo numérico computadorizado (CNC – 

Computerized Numerical Control). A concepção de engenharia assistida por computador 

(CAE – Computer Aided Engineering) utiliza todos os meios numéricos e “software” para 

conceber, estudar e simular produtos e processo industriais. Hoje em dia, o método dos 

elementos fiitos (MEF ou FEM – Finite Elements Method) é um dos métodos mais eficazes e 

usados durante a fase de cálculo e de projecto de componentes e processos.  

A primeira fase da concepção de um componente é a modelação tridimensional do objecto 

sujeito a estudo. Após essa primeira etapa, muitas operações de análise podem ser efectuadas 

em variadíssimos programas graças á compatibilidade existente entre cada “software”. Podem 

ser efectuadas análises pelo MEF, onde são localizados os pontos críticos da estrutura, quando 

sujeita a uma determinada carga, para poder reconfigurar a geometria. O modelo digital final 

pode ser enviado para uma máquina CNC tal como a fresadora ou então para um processo de 

prototipagem rápida como por exemplo a estereolitografia (Ramos, 2008).  

 

3.2. Método dos Elementos Finitos 

O Método dos Elementos Finitos é uma análise matemática que consiste na discretização de 

um meio contínuo em pequenos elementos, mantendo as mesmas propriedades do meio 

original. A Figura 3.1 exemplifica a discretização de um elemento cilíndrico. Esses elementos 

são descritos por equações diferenciais e resolvidos por modelos matemáticos, para que sejam 

obtidos os resultados desejados. 

A origem do desenvolvimento deste recurso ocorreu no final do século XVIII, entretanto, a 

sua viabilização tornou-se possível somente com o advento dos computadores, facilitando a 

resolução das enormes equações algébricas (Raquel S. Lotti, 2006). 
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Figura 3.1 – Discretização de um elemento cilíndrico (Botelho, 2010). 

 

Actualmente, o MEF permite uma grande variedade de simulações, tais como: 

 Estudo de tensões, deformações e deslocamentos de estruturas; 

 Condução de calor (linear e não linear, permanente e transiente); 

 Análise de campo acústico; 

 Escoamento de fluidos (em dutos ou canais); 

 Análise de campos Magnéticos (simulação de motores eléctricos); 

 Fenómenos acoplados (piezoeléctrico, magneto-estrictivo, entre outros) (Introdução ao 

MEF, 2011). 

 

Um exemplo de análise de tensões está representado na Figura 3.2 onde, uma viela de um 

motor de combustão interna foi sujeita a cargas de compressão. 

 

 

Figura 3.2 – Estudo das tensões na biela de um motor (CIMM, 2011). 

 

No que toca ao estudo estrutural, este método permite ainda: 

 Análise estática linear (pequenas deformações) e não-linear (grandes deformações, 

plasticidade, entre outros); 

 Análise dinâmica (resposta em frequência); 
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 Cálculo de frequência de ressonância; 

 Análise de fadiga (LNZ, 2011). 

3.3. Discretização do Objecto 

Um problema central do MEF é a fragmentação de cada objecto num modelo de elementos 

finitos. Teoricamente devem ser escolhidas as menores dimensões possíveis para o tamanho 

dos elementos finitos, a fim de se obter melhores resultados. Porém, nem sempre é possível 

dada a complexidade de algumas geometrias Figura 3.3 (Introdução ao MEF, 2011). 

 

 

Figura 3.3 – Discretização de um objecto de geometria complexa – Colectores de escape 

de um motor de combustão interna (Purdue University, 2011). 

 

Algoritmos sofisticados foram desenvolvidos para fragmentar objectos de formas arbitrárias 

em elementos finitos rectangulares, rectangulares e outros. Um problema associado a um 

modelo de elementos finitos com muitos elementos é o seu tempo de processamento. Assim, o 

ideal é que o algoritmo possa reconhecer regiões em que há necessidade de diminuir a 

dimensão dos elementos finitos e regiões em que esta necessidade não existe. 

Todos os problemas de análise de elementos finitos envolvem uma sequência de passos para 

sua solução, que podem ser resumidos nos seguintes três passos: 

 Pré-processamento; 

 Análise; 

 Pós-processamento. 

3.3.1. Pré-processamento 

O passo de pré-processamento, é o que exige o maior esforço pelo analista: 

 Geometria – a geometria do modelo precisa ser especificada; 

 Especificação das propriedades do material – uma vez que a geometria foi definida, é 

necessário definir as propriedades de cada material; 
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 Geração da malha – uma vez que o objecto foi criado, ele precisa ser discretizado. 

Existem opções para gerar a malha de forma totalmente automática ou de forma 

controlada pelo usuário; 

 Aplicação das condições de fronteira – é necessário definir quais os deslocamentos 

que são permitidos nos apoios ou secções da peça a estudar e o lugar e tipo das forças 

aplicadas. 

O objectivo do MEF é estudar a resposta do sistema a forças aplicadas, assim, os sistemas 

fornecem opções para aplicar forças a cada nó do sistema. Existem vários tipos de elementos 

para construir a malha de elementos finitos. A Figura 3.4 mostra alguns exemplos. 

 

 

Figura 3.4 – a) Elemento sólido linear de 4 nós. b) Elemento sólido parabólico de 10 nós. 

(SolidWorks, 2011) 

 

3.3.2. Análise 

Uma vez com a malha construída e escolhido o material, pode-se accionar a análise. Esta 

etapa pode demorar desde minutos a horas. 

Nesta etapa, o software MEF irá automaticamente: 

 Construir as matrizes de cada elemento; 

 Construir a matriz do sistema global; 

 Reduzir a matriz do sistema global com uso das condições de fronteira; 

 Resolver o sistema. 

3.3.3. Pós-processamento 

O objectivo da fase de pós-processamento é fornecer ao usuário a visualização mais clara 

possível da solução obtida. Nesta etapa o computador actua de forma importante para criar os 

gráficos requeridos. É possível visualizar vários tipos de análise: 

 Flexão; 

 Tensão; 

 Valores numéricos; 
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 Animação (Introdução ao MEF, 2011). 
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4. Caso de Aplicação – Fiat Uno 45 S 

4.1. Arco de Segurança em Estudo 

O arco de segurança alvo de estudo foi o arco usado na viatura de competição Fiat Uno 45s, 

da actual competição Desafio Único FEUP 1 (Figura 4.1).  

 

 

Figura 4.1 – Viatura de competição – Fiat Uno 45 S. 

 

Este estudo consiste numa actualização e melhoramento de um estudo previamente efectuado 

por alunos do curso de Engenharia Mecânica no âmbito da cadeira de Mecânica 

Experimental. 

As actualizações que foram necessárias efectuar a esse estudo deveram-se à alteração por 

parte do construtor Joaquim Soares de 2 pormenores. O primeiro recai sobre a espessura dos 

tubos dos cintos de segurança e do tubo que funciona como barra de anti-aproximação 

traseira. Na Figura 4.2 está representada a primeira concepção do arco de segurança 

construído e na Figura 4.3 a mais recente. Os tubos em questão passaram de um diâmetro 

exterior de 34,2 mm para 26,8 mm respectivamente.  
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Figura 4.2 – Arco de segurança – 1ª Concepção. 

 

 

Figura 4.3 – Arco de segurança – 2ª Concepção. 

 

O segundo pormenor refere-se novamente com a barra traseira do rollbar que funciona como 

barra anti-aproximação. Assim, enquanto na primeira concepção do arco esta barra estava 

posicionada de forma a ir ao encontro dos membros de prolongamento traseiro (Figura 4.4), 

no arco mais recente, essa barra encontra-se mais recuada, de modo a “intersectar” os eixos 

dos apoios dos amortecedores traseiros (Figura 4.5) 
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Figura 4.4 – Posição da barra anti-aproximação na primeira concepção do arco de 

segurança.  

 

 

Figura 4.5 – Posição da barra anti-aproximação na segunda concepção do arco de 

segurança. 

 

Os aspectos que foram alvo de melhoramento deveram-se à errada representação das uniões 

entre o arco principal com os arcos laterais e as uniões dos reforços laterais. 

Relativamente às uniões entre o arco principal com os arcos laterais, estas dão-se através de 

mangas de ligação (Figura 4.6). No entanto, ao analisar a Figura 4.7 (onde se mostra o 

desenho do trabalho anteriormente efectuado), essa ligação não foi representada. Assim, a 

Figura 5.14 do ponto 5.2.3 deste relatório exemplifica a correcta ligação entre os arcos.  

 



Estudo Estrutural do Arco de Segurança (RollBar) de uma Viatura de Competição 

24 

 

 

Figura 4.6 – Pormenor: manga de ligação. 

 

 

Figura 4.7 – Desenho da primeira concepção do arco de segurança. 

 

No que toca às uniões dos reforços laterais com o arco, estas dão-se pelo meio de junções 

OMP A Figura 4.8 mostra a posição do reforço superior, com as respectivas ligações ao arco 

lateral e arco principal a serem efectuadas por este tipo de junção. Na Figura 4.9 apresenta-se 

o pormenor da ligação entre esse reforço e o arco lateral e na Figura 4.10 o pormenor da 

ligação entre o reforço inferior e o arco principal. 

 Ao analisar mais uma vez a Figura 4.7 vê-se claramente que estas ligações não estão 

representadas. Ao invés destas ligações, os tubos estão ligados directamente, como se 

estivessem soldados. Este é um aspecto ao qual se deve dar muita importância pois o facto de 

existir este tipo de ligação faz com que o reforço possa rodar relativamente aos arcos, 

havendo assim um momento que não irá ser transmitido (o momento relacionado com o 

referido movimento de rotação). Ao não haver transmissão deste momento, a flexão que vai 

resultar quando se aplicarem cargas vai ser diferente do caso de haver transmissão dos 

momentos nos três eixos.  

Manga de 

ligação 
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Figura 4.8 – Reforço lateral superior. 

 

 

Figura 4.9 – Pormenor: Ligação reforço lateral superior – Arco lateral. 

 

 

Figura 4.10 – Pormenor: Ligação reforço lateral inferior – Arco principal. 
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4.2. Material do Arco de Segurança 

4.2.1. Valores Teóricos 

De acordo com o certificado de qualidade (Anexo B) cedido pelo construtor dos arcos de 

segurança Joaquim Soares, o material usado nos tubos que constituem o arco de segurança em 

estudo é o aço ST 37.0 segundo a norma DIN 1629. Para além do material este certificado 

mostra que se tratam de tubos sem costura, acabados a quente e que passou no teste de tensão 

e de correntes induzidas. As propriedades deste material serão demonstradas de seguida. 

 Na tabela seguinte apresenta-se a composição química do aço ST 37. 

 

Tabela 4.1 – Composição química Aço ST 37 (TUBONOR S. A., 2011). 

Elemento químico C S P N 

Composição química (%) 0.17 0.04 0.04 0.009 

 

Como se pode ver, a composição química do ST 37.0 satisfaz os requisitos relativos ao 

material do anexo J. No que toca à percentagem de carbono apenas contem 0.17 % e o 

máximo permitido é de 0.3. Relativamente aos elementos de liga, também satisfaz o anexo 

uma vez que nenhum ultrapassa os 0.6 %.  

Apesar de este material não apresentar costura, não cumpre a 100% o anexo J pois é acabado 

a quente e o anexo impõe que seja acabado a frio. 

Em relação às propriedades mecânicas do material, foi usado a mesma fonte de informação da 

composição química, ou seja, um catálogo de tubos da empresa TUBONOR S.A. Foi possível 

desta forma obter a Tabela 4.2 que apresenta as propriedades mecânicas do material em 

função do diâmetro exterior do tubo. 

 

Tabela 4.2 – Propriedades mecânicas aço ST 37 (TUBONOR S. A., 2011). 

Limite elástico Superior mínimo 

        Resistência à 

tracção 

         

Extensão após rotura 

Diâmetro externo do tubo (mm) 
Longitudinal 

        

Transversal 

                          

235 225 215 350 a 480 25 23 

 

Uma vez que os tubos usados no arco de segurança em estudo apresentam um diâmetro 

exterior de         considera-se uma tensão de limite elástico de          . Como não 
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foram encontrados valores para o módulo de elasticidade considera-se que este deverá estar 

compreendido entre os 200 e 210 GPa. 

Este material é usado na construção de tubos e canos sem costura, na construção de fábricas 

de produtos químicos, navios, tubagens e para propósitos gerais de Engenharia Mecânica. 

Normalmente não há valores limites para o máximo das pressões de trabalho, no entanto as 

temperaturas de trabalho não devem exceder os       (Tube Solution, 2011). 

 

4.2.2. Caracterização Mecânica – Ensaio de Tracção 

Com o objectivo de validar os resultados teóricos encontrados, foram realizados dois ensaios 

de tracção nas instalações da Faculdade de Engenharia. A máquina utilizada para o efeito é da 

marca MTS e encontra-se no Laboratório de Ensaios Tecnológicos do Departamento de 

Engenharia Mecânica. A Figura 4.11 mostra a máquina em questão. 

  

 

Figura 4.11 – Máquina de Tracção. Marca: MTS 

 

Os provetes utilizados no ensaio de tracção foram realizados a partir de um tubo cedido pelo 

construtor Joaquim Soares. Assim, o tubo foi cortado, espalmado e só depois cortado numa 

máquina de CNC também existente nas instalações da Faculdade. A Figura 4.12 ilustra os 

provetes utilizados e as suas dimensões encontram-se no Anexo C. 
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Figura 4.12 – Provetes utilizados nos ensaios de tracção. 

 

O extensómetro utilizado para medir as deformações pertence também à marca MTS e está 

representado na Figura 4.13 onde se vê o primeiro provete instalado na máquina para o 

ensaio. 

 

 

Figura 4.13 – Provete instalado na máquina e extensómetro. 

 

Visto o ensaio ter sido realizado até à rotura, foi possível analisar a secção de rotura e concluir 

que se trata de um material dúctil. A Figura 4.14 apresenta os provetes após ensaio. 
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Figura 4.14 – Provetes após ensaio. 

 

Após análise dos dados fornecidos pelo computador foi possível criar as curvas de tensão-

deformação representadas na Figura 4.15 e Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.15 – Curva tensão-deformação: Provete 1. 
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Figura 4.16 – Curva tensão-deformação: Provete 2. 

 

De uma primeira observação dos gráficos verificou-se que este aço não apresenta patamar de 

cedência e após tratamento dos dados foi possível obter as propriedades mecânicas presentes 

na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Propriedades Mecânicas dos provetes. 

Propriedade Mecânica Provete 1 Provete 2 Média 
Valores 

Teóricos 

Tensão limite elasticidade       381,85 352,66 367,26 215 

Extensão no limite elástico     0,565 0,1926 0,3788 - 

Tensão Máxima       464,23 476,04 470,13 350 - 480 

Extensão após rotura     30,09 18,79 24,44 25 

Extensão no ponto da tensão máxima     15,15 13,74 14,44 - 

 

Comparando os valores teóricos com os valores obtidos no ensaio de tracção verifica-se que o 

limite de elasticidade experimental apresenta um valor bastante superior ao teórico. Este valor 

pode dever-se ao facto do valor teórico ser apenas um valor mínimo de referência que os 

fabricantes apresentam e ao facto do material ter sofrido algum encruamento no processo de 

criação dos provetes. 

O valor da tensão de rotura obtido está dentro dos limites teóricos esperados, no entanto perto 

do valor superior. 
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Em relação à extensão após rotura, a média dos valores obtidos está próxima do valor teórico, 

mas uma vez que os valores particulares dos ensaios são muito diferentes não se pode obter 

uma conclusão concreta. Fica por isso provado a necessidade de realização de mais ensaios de 

tracção a fim de concluir melhor quanto às propriedades mecânicas do aço. 

 

4.3. Características do Arco que estão em desacordo com o Anexo “J” 

Analisando ao pormenor o regulamento do artigo 253 do anexo J encontram-se várias 

irregularidades nas características do arco. Neste capítulo estão apresentadas todas as 

diferenças ou omissões em relação ao referido anexo. 

 

4.3.1. Elemento Diagonal 

Segundo o regulamento presente no anexo J, para viaturas homologadas após 01-01-2002, o 

arco de segurança deve comportar dois elementos diagonais no arco principal conforme 

representado da Figura 2.5 do ponto 2.2.1 do presente relatório.  

Uma vez que a viatura em análise foi homologada em 2007 deveria apresentar esses 

elementos, no entanto analisando a Figura 4.17 vê-se que este arco não os apresenta. 

 

 

Figura 4.17 – Arco de segurança. Ausência de elementos diagonais no arco principal. 

 

4.3.2. Reforço do Tejadilho 

Segundo o regulamento presente no anexo J, para viaturas homologadas após 01-01-2005, a 

parte superior do arco de segurança deve estar conforme um dos desenhos representados na 

Figura 2.8 no ponto 2.2.3 do presente relatório. 



Estudo Estrutural do Arco de Segurança (RollBar) de uma Viatura de Competição 

32 

 

Uma vez que a viatura em análise foi homologada em 2007 deveria apresentar esses 

elementos, no entanto analisando a Figura 4.17 vê-se que este arco não os apresenta. 

 

 

Figura 4.18 – Arco de segurança. Ausência de reforços de tejadilho. 

 

4.3.3. Material 

As especificações do material presentes no relatório apresentam valores limites para as 

percentagens dos elementos químicos e valores mínimos para a resistência à tracção. Para 

além disso obriga que os tubos sejam estirados a frio e sem costura. 

Como referido no ponto 4.2.1 o material cumpre os requisitos relativos à composição 

química. No que toca às propriedades mecânicas, tanto os valores teóricos como os valores 

obtidos nos ensaios de tracção obedecem ao regulamento pois apresentam uma tensão de 

rotura (resistência à tracção) superior ao valor mínimo. 

Assim sendo, a única inconformidade encontrada diz respeito ao modo de obtenção dos tubos, 

que devem ser estirados a frio e não a quente como é o caso. 
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5. Concepção Geométrica 

5.1. Introdução 

Com o objectivo de desenhar uma estrutura a mais correcta possível do ponto de vista 

geométrico foi feita uma visita à Empresa onde os arcos de segurança são construídos. Deste 

modo foi possível ter um contacto directo com o construtor Joaquim Soares, ficando a 

conhecer melhor o modo de construção, os diâmetros dos tubos usados e ainda o tipo de 

ligações usadas.  

Estas ligações, como referido anteriormente, são ligações fornecidas pela empresa OMP. Uma 

vez que estas ligações se encontram montadas no arco, o construtor Joaquim Soares forneceu 

uma dessas ligações (Figura 5.1) permitindo uma melhor medição das dimensões e 

consequentemente melhor concepção.  

 

 

Figura 5.1 – Junção OMP. 

 

A medição das ligações OMP e alguns pormenores do arco de segurança foram realizadas 

com um paquímetro e as restantes dimensões foram retiradas com uma fita métrica. 

A estrutura base do arco de segurança em questão segue a terceira concepção referida no 

ponto 2.1 do presente relatório. Assim sendo, é constituída por um arco principal, dois semi-

arcos laterais, um membro transversal e dois membros de prolongamento traseiro como se vê 

na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – 3ª Forma base de construção de um arco de segurança. 

 

 Para além da estrutura base, o arco apresenta alguns elementos de reforço de acordo 

com o anexo J. 

O arco principal apresenta um diâmetro exterior de 48,4 mm e uma espessura de 2,6 mm. 

Todos os outros membros apresentam a mesma espessura mas com um diâmetro exterior de 

42,4 mm. No que toca aos elementos de reforço, estes também apresentam as dimensões de 

42,4 mm para o diâmetro exterior e 2,6 mm de espessura à excepção da barra que funciona 

como barra anti-aproximação traseira e os elementos dos cintos de segurança que apresentam 

um diâmetro exterior de 26,8 mm e uma espessura de 2,2 mm. 

  

5.2. Fases da Concepção 

O programa usado para desenhar o arco de segurança foi o SolidWorks. Assim, desenharam-

se as peças individualmente e de seguida efectuou-se a montagem (“Assembly”) das mesmas. 

Estas peças (ou partes do arco) são: Arco principal, arcos laterais, reforços e junções OMP. 

5.2.1. Arco Principal  

A ferramenta do SolidWorks utilizada para construir o arco principal e todos os elementos 

tubulares do arco de segurança foi o Swept Boss/Base. Com esta ferramenta basta desenhar o 

perfil desejado e o caminho em dois sketch distintos colocando o perfil numa das 

extremidades do caminho. Para a construção do arco principal foi utilizado o perfil que se 

encontra representado na Figura 5.3 e o caminho na Figura 5.4.  

 

 

Figura 5.3 – Perfil – Arco principal. 
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Figura 5.4 – “Esqueleto” (caminho) – Arco Principal 

 A solução encontrada pelo SolidWorks para este caso encontra-se representada na 

Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5 – Construção arco principal. 

 

Depois de criar o arco principal, com um “Mirror” da figura anterior, procedeu-se ao desenho 

dos restantes elementos que lhe estão adjacentes. Como se pode ver na Figura 5.6, estes 

elementos são os membros de prolongamento traseiros, o “X” de reforço, barra anti-

aproximação, elementos para os cintos de segurança e os elementos que vão fazer a ligação 

com os arcos laterais. De seguida bastou desenhar os apoios que fazem a ligação entre o arco 

de segurança e o carro e os furos para ligação do arco principal aos arcos laterais. 
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Figura 5.6 – Arco principal desenhado. 

 

Por último é necessário corrigir as ligações entre os tubos. Ou seja, o contacto entre os tubos 

dá-se apenas à face, não havendo intersecções para o interior dos mesmos. Na Figura 5.7 e 

Figura 5.8 estão representados alguns exemplos onde foi necessário efectuar estas correcções. 

Este é um ponto importante a ter em conta pois, pode causar problemas na criação da malha 

de elementos finitos, necessária para a realização da análise da estrutura. 

 

 

Figura 5.7 – Pormenor: Rectificação da união dos tubos no arco principal. 
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Figura 5.8 – Pormenor: Rectificação da união dos tubos que vão ao encontro dos 

membros de prolongamento traseiro. 

 

5.2.2. Arcos Laterais 

Na Figura 5.9 estão representados os arcos laterais com o respectivo membro transversal. 

Estes arcos foram concebidos da mesma forma que o arco principal, ou seja utilizando a 

ferramenta “Swept Boss/Base”, mudando apenas o diâmetro do tubo.  

 

 

Figura 5.9 – Arcos laterais. 

 

Os arcos laterais apresentam a particularidade de possuir 2 pequenos elementos de reforço 

(Figura 5.10). Estes reforços têm um diâmetro igual ao tubo em que estão fixados. 
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Figura 5.10 – Reforços dos arcos laterais. 

  

5.2.3. Reforços e Elementos de Ligação 

Para que o arco de segurança possa ser desmontável são necessários elementos que façam a 

ligação das peças. Assim, os elementos de ligação necessários para este arco são as junções 

OMP e as mangas de ligação.  

A junção OMP, representada na Figura 5.11, como referenciado anteriormente é responsável 

pela ligação dos reforços ao resto da estrutura. Esta junção é formada por duas partes. Uma 

fica solidária com o reforço e a outra com o respectivo arco (Figura 5.12). Para efectuar a 

ligação é usado um parafuso e uma porca M10.  

 

 

Figura 5.11 – Junção OMP. 
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Figura 5.12 – Junção OMP introduzida na estrutura. 

 

No que diz respeito à manga de ligação (Figura 5.13), esta apresenta um papel muito 

importante pois efectua a ligação entre o arco principal e os arcos laterais. Desta forma, e para 

que não comprometa a segurança da estrutura ela é efectuada com 4 parafusos e 4 porcas M8 

como se vê na Figura 5.14. 

 

 

Figura 5.13 – Manga de ligação. 

 

 

Figura 5.14 – Manga de ligação introduzida na estrutura. 
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5.2.4. Estrutura Final 

Depois de desenhar todos os componentes da estrutura basta introduzi-los num “assembly”. 

De seguida efectuam-se os “mates” para se colocar as peças nas posições correctas e garantir 

que as ligações correspondam à realidade. Ou seja, é necessário restringir os movimentos em 

todas as direcções quando se quer uma peça encastrada relativamente à outra como acontece 

na ligação entre o arco principal e os arcos laterais. Já no caso dos reforços o movimento de 

rotação relativamente ao eixo dos parafusos é permitido. Para finalizar foram introduzidos os 

parafusos nos respectivos sítios como demonstrado no anteriormente.  

O resultado final apresenta-se na Figura 5.15 e para termos de comparação com o arco de 

segurança anteriormente construído apresenta-se a Figura 5.16.  

 

 

Figura 5.15 – Estrutura final. 

 

 

Figura 5.16 – a) Desenho da primeira concepção do arco de segurança, b) Desenho da 

segunda concepção do arco de segurança. 
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Na Figura 5.17, Figura 5.18 e Figura 5.19 estão representadas as vistas de cima, lateral e 

anterior da estrutura final, respectivamente. 

 

Figura 5.17 – Vista de cima – Estrutura final. 

 

 

Figura 5.18 – Vista lateral – Estrutura final. 
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Figura 5.19 – Vista anterior – Estrutura final. 
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6. Teste e Validação dos Resultados obtidos no Programa SolidWorks 

 

A análise numérica do arco de segurança foi efectuada com o mesmo programa (SolidWorks) 

utilizado para desenhar a estrutura, através da ferramenta “SolidWorks Simulation”.  

Antes de iniciar a análise concreta ao nível das tensões e deslocamentos é necessário validar o 

programa com alguns exemplos simples que possam ser calculados analiticamente e, desta 

forma ter um valor teórico de referência.  

O elemento escolhido para ser alvo desta validação foi um tubo de perfil circular (Figura 6.1) 

visto ser o elemento mais comum na estrutura a analisar. Este elemento foi sujeito a um 

ensaio de tracção e um de flexão, ambos tendo em conta uma análise linear elástica. 

 

 

Figura 6.1 – Tubo para validação. 

 

Este elemento apresenta um diâmetro exterior de 48 mm com uma espessura de 2 mm e um 

comprimento de 200 mm. A área da secção é               . 

O material escolhido para o estudo foi um aço AISI 1010, que se encontra na biblioteca de 

materiais do SolidWorks. Este material apresenta as propriedades mecânicas presentes na 

Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 – Propriedades mecânicas aço AISI 1010 

Propriedade Valor 

Módulo de elasticidade E         

Tensão de rotura Rm         

Tensão limite de elasticidade Rp0.2         

 

6.1. Ensaio de Tracção 

Para a realização do ensaio de tracção considerou-se uma das faces dos topos encastrada e na 

face oposta foi aplicada uma força de        N, como representado na Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2 – Condições de fronteira – Ensaio tracção. 

 

6.1.1. Cálculo Analítico 

A tensão de tracção para este caso é dada por: 

     
 

 
 

      

           
                 

 

Através da lei de Hooke é possível calcular a deformação:  

  
 

 
 

           

       
            

 

Assim, o deslocamento vem: 
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6.1.2. Cálculo Numérico 

Como foi dito anteriormente, o cálculo numérico foi realizado com a ferramenta do 

SolidWorks “Simulation”. 

Assim sendo, primeiro é necessário criar a malha de elementos finitos. O SolidWorks 

apresenta três tipos de elementos: 

 Elementos sólidos; 

 Elementos de casca e  

 Elementos de viga. 

Neste cálculo numérico foram testados os elementos sólidos e de casca. Para cada tipo de 

malha foram testados 3 tamanhos de elementos:  

 Elementos médios: Malha normal; 

 Elementos intermédios: Malha intermédia; 

 Elementos pequenos: Malha fina. 

Para cada tipo e tamanho de malha foram comparados os valores das tensões e deslocamentos 

com os valores teóricos e calculado o erro. 

 

6.1.2.1. Elementos Sólidos  

A Figura 6.3 mostra um pormenor da malha de elementos sólidos numa das extremidades do 

tubo. Os elementos sólidos utilizados foram os elementos parabólicos de 10 nós, formando 

assim uma malha de alta qualidade. 

 

 

Figura 6.3 – Pormenor: Malha elementos sólidos. 

 

 

Após algum tempo de cálculo, o programa devolve os diagramas da tensão, deslocamentos e 

deformações, com as respectivas legendas. Na Figura 6.4 apresenta-se o diagrama de tensões 

para o caso de malha fina com elementos sólidos e na Figura 6.5 o diagrama de 

deslocamentos.  
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Figura 6.4 – Diagrama tensões com elementos sólidos – Ensaio tracção. 

 

 

Figura 6.5 – Diagrama deslocamentos com elementos sólidos – Ensaio tracção.  

 

Para se calcular o valor da tensão numericamente é necessário ter cuidado com os valores 

máximos exibidos pelo programa pois, estes correspondem a lugares onde ocorreu uma 

concentração de tensões. Esta concentração de tensões deve-se ao facto da face estar 

encastrada. Na Figura 6.6 está representada a zona onde ocorre esta concentração de tensões e 

o valor máximo da tensão, na zona a vermelho. 
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Figura 6.6 – Pormenor: Concentração de tensões. 

 

Assim sendo, foi calculado o valor da tensão média presente nas faces do tubo através da 

ferramenta “Probe Result” como se mostra na Figura 6.7 e Figura 6.8. 

 

 

Figura 6.7 – Cálculo da tensão média. 

 

 

Figura 6.8 – Tensão média. 
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O cálculo do deslocamento foi retirado directamente do valor máximo que o SolidWorks 

mostra na legenda do diagrama de deslocamentos como se vê na Figura 6.5. 

Na Tabela 6.2 apresentam-se os resultados da análise em termos de tensões e deslocamentos, 

assim como o número de elementos utilizados por cada malha, a sua largura e tolerância e o 

tempo necessário para a sua criação.  

Na Tabela 6.3 apresentam-se os erros resultantes dos testes com os vários tipos de malha. 

 

 

Tabela 6.2 – Resultados da análise com elementos sólidos – Ensaio tracção. 

Malha Normal Intermédia Fina Valores Teóricos 

Número de elementos 6672 14838 31473 - 

Largura do elemento 

     
5,19497 3,44318 2,41626 - 

Tolerância      0,25975 0,17216 0,12081 - 

Tempo para criação da 

malha (segundos) 
7 14 37 - 

Tensão média       170,290 171,420 171,870 172,995 

Deslocamento máximo 

     
0,1708 0,1719 0,1724 0,1730 

 

Tabela 6.3 – Comparação de erros com elementos sólidos – Ensaio tracção. 

Malha Normal Intermédia Fina 

Erro associado à tensão     1,6 0,9 0,7 

Erro associado ao deslocamento     1,3 0,6 0,3 

 

Analisando a Tabela 6.2 e a Tabela 6.3 verifica-se que a malha de elementos sólidos se 

revelou eficaz pois apresenta baixo erro para os três tamanhos de elemento e, como seria de 

esperar à medida que se refina a malha os erros vão baixando. A malha intermédia revelou o 

melhor compromisso erros/tempo de execução. 

 

6.1.2.2. Elementos de Casca  

A Figura 6.9 mostra um pormenor da malha de elementos de casca numa das extremidades do 

tubo. Os elementos de casca utilizados foram os elementos triangulares parabólicos de 6 nós, 

formando assim uma malha de alta qualidade. 
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Figura 6.9 – Pormenor: Malha elementos de casca. 

 

Na Figura 6.10Figura 6.4 apresenta-se o diagrama de tensões para o caso da malha fina com 

elementos de casca e na Figura 6.11 o diagrama de deslocamentos. 

 

 

Figura 6.10 – Diagrama tensões com elementos de casca – Ensaio tracção. 
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Figura 6.11 – Diagrama deslocamentos com elementos de casca – Ensaio tracção. 

 

Como se vê na Figura 6.10, também neste caso ocorreu uma concentração de tensões, logo, o 

método adoptado para calcular a tensão foi o mesmo que utilizado no caso de elementos 

sólidos. 

O cálculo do deslocamento foi retirado directamente do valor máximo que o SolidWorks 

mostra na legenda do diagrama de deslocamentos como se vê na Figura 6.11. 

Na Tabela 6.4 apresentam-se os resultados da análise em termos de tensões e deslocamentos, 

assim como o número de elementos utilizados por cada malha, a sua largura e tolerância e o 

tempo necessário para a sua criação. 

Na Tabela 6.5 apresentam-se os erros resultantes dos testes com os vários tipos de malha. 

 

Tabela 6.4 – Resultados da análise com elementos de casca – Ensaio tracção. 

Malha Normal Intermédia Fina Valores Teóricos 

Número de elementos 2286 4734 10338 - 

Largura do elemento 

     
5,19497 3,56399 2,41626 - 

Tolerância      0,25975 0,17820 0,12081 - 

Tempo para criação da 

malha (segundos) 
2 7 24 - 

Tensão média       165,7E+6 165,8E+6 165,9E+6 172,995E+6 

Deslocamento máximo 

     
0,1655 0,1655 0,1655 0,1730 
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Tabela 6.5 – Comparação de erros com elementos de casca – Ensaio tracção. 

Malha Normal Intermédia Fina 

Erro associado à tensão     4,2 4,1 4,1 

Erro associado ao deslocamento     4,3 4,3 4,3 

 

Os ensaios realizados com elementos de casca apresentaram erros superiores aos ensaios 

realizados com elementos sólidos apresentando a vantagem de demorarem menos tempo na 

criação da malha. 

Neste ensaio a malha normal revelou ser a ideal pois apresenta erros praticamente iguais à 

malha intermédia e fina mas com um tempo de criação bastante inferior. 

 

6.2. Ensaio de Flexão 

Para a realização do ensaio de flexão considerou-se uma das faces dos topos encastrada à 

semelhança do ensaio de tracção e na face oposta foi aplicada uma força de      N, como 

representado na Figura 6.12. 

 

 

Figura 6.12 – Condições de fronteira – Ensaio flexão. 

6.2.1. Cálculo Analítico 

No caso da flexão, a tensão é calculada da seguinte forma. 

     
         

  
 

              

          
               

 

(Gomes, 2009) 

Com    
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O valor do deslocamento é calculado através da equação da deformada seguinte. 

  
   

   
 

(PETMEC, 2011) 

 Assim, para         resulta uma flecha máxima de valor igual a: 

     
   

   
 

         

                    
              

 

6.2.2. Cálculo Numérico 

Similarmente ao estudo efectuado para o ensaio de tracção também neste ensaio foram 

testados os elementos sólidos e de casca para os diferentes tamanhos de elementos da malha. 

Para cada tipo e tamanho de malha foram comparados os valores das tensões e deslocamentos 

com os valores teóricos e calculado o erro. 

 

6.2.2.1. Elementos Sólidos 

Na Figura 6.13 apresenta-se o diagrama de tensões para o caso de malha fina com elementos 

sólidos e na Figura 6.14 o diagrama de deslocamentos. 

 

 

Figura 6.13 – Diagrama tensões com elementos sólidos – Ensaio flexão. 
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Figura 6.14 – Diagrama deslocamentos com elementos sólidos – Ensaio flexão. 

 

Uma vez que o cálculo analítico da tensão se refere à secção mais próxima do encastramento, 

teve-se o cuidado de retirar do SolidWorks os valores correspondentes a esse lugar 

geométrico. Assim, com a ajuda da ferramenta “Prob results” é possível seleccionar a face 

onde se quer saber a tensão máxima e saber o seu valor. A Figura 6.15 e Figura 6.16 

exemplificam este procedimento. 

 

 

Figura 6.15 – Obtenção da tensão máxima. 
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Figura 6.16 – Valor da tensão máxima. 

 

Uma vez que o cálculo analítico do deslocamento corresponde ao valor da flecha     máxima, 

este apenas se refere ao valor do deslocamento num eixo transversal ao tubo (Figura 6.17).  

 

 

 

 

 

 

 

Assim, como o eixo onde se encontra este valor   é o eixo dos yy bastou listar o valor do 

deslocamento neste eixo de todos os nós e retirar o valor máximo. A Figura 6.18 mostra a 

janela que permite ver este valor para o caso da malha fina. 

 

 

Figura 6.18 – Valor máximo do deslocamento em Y – Flecha máxima. 

Figura 6.17 – Esquema flecha máxima. 

L 

P 
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Na Tabela 6.6 apresentam-se os resultados da análise em termos de tensões e deslocamentos, 

assim como o número de elementos utilizados por cada malha, a sua largura e tolerância e o 

tempo necessário para a sua criação.  

Na Tabela 6.7 apresentam-se os erros resultantes dos testes com os vários tipos de malha. 

 

Tabela 6.6 - Resultados da análise com elementos sólidos – Ensaio flexão. 

Malha Normal Intermédia Fina Valores Teóricos 

Número de elementos 7060 14838 31473 - 

Largura do elemento 

     
5,07416 3,44318 2,41626 - 

Tolerância      0,25371 0,17216 0,12081 - 

Tempo para criação da 

malha (segundos) 
11 13 37 - 

Tensão máxima       59,14E+6 59,1E+6 63,3E+6 62,670E+6 

Deslocamento máximo  

(flecha),      
0,193639 0,193666 0,193866 0,1741 

 

Tabela 6.7 – Comparação de erros com elementos sólidos – Ensaio flexão. 

Malha Normal Intermédia Fina 

Erro associado à tensão     5,6 5,6 1,0 

Erro associado ao deslocamento     11,2 11,2 11,4 

 

Analisando a Tabela 6.6 e a Tabela 6.7 verifica-se que apenas houve melhoria dos resultados 

ao refinar a malha no calculo da tensão. No cálculo do deslocamento, este refinamento não 

parece aproximar o valor obtido numericamente do valor teórico. 

 

6.2.2.2. Elementos de Casca 

Na Figura 6.19 apresenta-se o diagrama de tensões para o caso da malha fina com elementos 

de casca e na Figura 6.20 o diagrama de deslocamentos. 

Como se vê na Figura 6.19, também neste caso ocorreu uma concentração de tensões, logo, o 

método adoptado para calcular a tensão foi o mesmo que utilizado no caso de elementos 

sólidos. 

O cálculo do deslocamento máximo também seguiu o mesmo método utilizado no caso de 

elementos sólidos. 
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Figura 6.19 – Diagrama de tensões com elementos de casca – Ensaio flexão. 

 

 

Figura 6.20 – Diagrama deslocamentos com elementos de casca – Ensaio flexão. 

 

Na Tabela 6.8 apresentam-se os resultados da análise em termos de tensões e deslocamentos, 

assim como o número de elementos utilizados por cada malha, a sua largura e tolerância e o 

tempo necessário para a sua criação. 

Na Tabela 6.9 apresentam-se os erros resultantes dos testes com os vários tipos de malha. 
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Tabela 6.8 - Resultados da análise com elementos de casca – Ensaio flexão. 

Malha Normal Intermédia Fina Valores Teóricos 

Número de elementos 2286 4734 10338 - 

Largura do elemento 

     
5,19497 3,56399 2,41626 - 

Tolerância      0,25975 0,17820 0,12081 - 

Tempo para criação da 

malha (segundos) 
2 7 25 - 

Tensão máxima       27,22E+6 27,68E+6 29,04E+6 62,670E+6 

Deslocamento máximo 

(flecha),      
0,1726 0,1727 0,1727 0,1741 

 

Tabela 6.9 - Comparação de erros com elementos de casca – Ensaio flexão. 

Malha Normal Intermédia Fina 

Erro associado à tensão     56,57 55,84 53,66 

Erro associado ao deslocamento     0,9 0,8 0,8 

 

Relativamente ao cálculo da tensão de flexão conclui-se que os elementos sólidos são muito 

mais eficazes pois apresentaram erros muito inferiores (1% para o caso da malha fina e 

elementos sólidos contra 53,66% para a mesma malha e elementos de casca). 

No entanto, no cálculo do deslocamento máximo acontece exactamente o oposto. Ou seja, os 

deslocamentos calculados com elementos sólidos apresentam erros muito superiores aos 

deslocamentos calculados com elementos de casca (11,4% para o caso da malha fina e 

elementos sólidos contra 0,8% para a mesma malha e elementos de casca).  

 

6.3. Teste da União de Tubos 

Após os testes de validação do programa, revelou-se importante analisar a união entre os 

tubos. Para tal foi escolhido o elemento em forma de “L” como representado na Figura 6.21. 
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Figura 6.21 – Elemento “L”, objecto de estudo. 

 

O material escolhido para o estudo foi um aço AISI 1020, que se encontra na biblioteca de 

materiais do SolidWorks. Para a realização deste teste considerou-se a base da estrutura 

encastrada e na face mais distante da base aplicou-se uma força de 3000 N como representado 

na Figura 6.22.  

 

 

Figura 6.22 – Condições de fronteira – Teste “L”. 

 

Foram realizados testes com elementos sólidos e com elementos de casca. Para cada um dos 

testes utilizaram-se 4 níveis de malha (normal, intermédia, fina e muito fina) e ainda com e 

sem transição automática. 
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6.3.1. Elementos Sólidos 

Na Figura 6.23, Figura 6.24, Figura 6.25 e Figura 6.26 estão representadas as malhas normal, 

intermédia, fina e muito fina respectivamente. 

 

 

Figura 6.23 – Malha normal. 

 

 

Figura 6.24 – Malha intermédia. 

 

Figura 6.25 – Malha fina. 

 

Figura 6.26 – Malha muito fina. 

 

Na Figura 6.27 apresenta-se o diagrama de tensões para o caso de malha fina com elementos 

sólidos e na Figura 6.28Figura 6.5 o diagrama de deslocamentos.  
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Figura 6.27 – Diagrama de tensões com elementos sólidos – Teste “L”. 

 

 

Figura 6.28 – Diagrama de deslocamentos com elementos sólidos – Teste “L”. 

 

Na Tabela 6.10 apresentam-se os resultados da tensão máxima, tensão numa secção a 100 mm 

da base, tensão média (tensão média de toda a peça) e deslocamento máximo. Para além disso 

apresenta-se o número de elementos utilizados por cada malha, a sua largura e tolerância e o 

tempo necessário para a sua criação. Todos estes valores correspondem a malhas sem 

transição automática. Assim, na Tabela 6.11 apresentam-se os mesmos valores mas para 

malhas com transição automática. 
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Tabela 6.10 – Resultados da análise sem transição automática – Elementos sólidos. 

Malha Normal Intermédia Fina Muito fina 

Nº de elementos 7581 15570 31870 92005 

Largura dos elementos      7,64245 5,44524 3,82122 2,29273 

Tolerância dos elementos      0,38212 0,27226 0,19106 0,11464 

Tempo de execução da malha       3 5 18 214 

Tensão máxima       484,0 568,9 633,3 709,5 

Tensão a 100 mm da base       151,7 156,9 157,8 158,3 

Tensão média       116,0 118,8 119,1 119,1 

Deslocamento máximo      4,27 4,364 4,395 4,408 

 

Tabela 6.11 – Resultados da análise com transição automática – Elementos sólidos. 

Malha Normal Intermédia Fina Muito fina 

Nº de elementos 8786 15799 32043 86030 

Largura dos elementos      7,64245 5,44524 3,82122 2,29273 

Tolerância dos elementos      0,38212 0,27226 0,19106 0,11464 

Tempo de execução da malha       2 5 14 211 

Tensão máxima       521,6 584,9 619,3 687,9 

Tensão a 100 mm da base       153,3 156,7 158,1 158,3 

Tensão média       116,6 118,2 119,1 119,2 

Deslocamento máximo      4,301 4,364 4,397 4,408 

 

Para analisar melhor os resultados e de forma a comparar os valores obtidos com e sem 

transição automática estes foram representados em gráficos. Assim, na Figura 6.29 apresenta-

se a variação da tensão máxima com o tamanho de malha, na Figura 6.30 a variação da tensão 

numa secção a 100 mm da base, na Figura 6.31 a variação da tensão média de toda a peça e na 

Figura 6.32 a variação do deslocamento máximo. 
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Figura 6.29 – Gráfico da variação da tensão máxima com o tamanho da malha. 

 

Figura 6.30 – Gráfico da variação da tensão numa secção a 100 mm da base com o 

tamanho da malha. 

 

Figura 6.31 - Gráfico da variação da tensão média de toda a peça com o tamanho da 

malha. 
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Figura 6.32 – Gráfico da variação do deslocamento máximo com o tamanho da malha. 

 

Analisando a Figura 6.29 verifica-se que a tensão máxima aumenta com o aumento do 

tamanho da malha (ou diminuição do tamanho dos elementos), não havendo convergência 

para um valor. Uma vez que a tensão máxima se dá na zona onde ocorreu uma concentração 

de tensões, fica provado que o valor desta tensão não pode ser considerado.  

No que toca ao valor da tensão a 100 mm da base, ao valor da tensão média e ao valor do 

deslocamento máximo, estes mostram convergir para um valor. Por outro lado, o valor obtido 

para o caso de malha fina aparenta estar muito próximo do valor para o qual o gráfico 

converge. Desta forma, e visto o tempo de criação da malha muito fina ser significativamente 

superior ao tempo de criação da malha fina conclui-se que a que apresenta o melhor 

compromisso tempo/resultados é a malha fina.   

Falta apenas referir que a utilização de transição automática da malha não apresentou 

vantagens aparentes. 

 

6.3.2. Elementos de Casca 

Na Figura 6.33 Figura 6.34 Figura 6.35 Figura 6.36 estão representadas as malhas normal, 

intermédia, fina e muito fina respectivamente. 
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Figura 6.33 – Malha Normal. 

 

Figura 6.34 – Malha intermédia. 

 

Figura 6.35 – Malha fina. 

 

Figura 6.36 – Malha muito fina. 

 

Na Figura 6.37 apresenta-se o diagrama de tensões para o caso de malha fina com elementos 

de casca e na Figura 6.38 o diagrama de deslocamentos.  
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Figura 6.37 – Diagrama de tensões com elementos de casca – Teste “L”. 

 

 

Figura 6.38 – Diagrama de deslocamentos com elementos de casca – Teste “L”. 

 

Na Tabela 6.12 apresentam-se os resultados da tensão máxima, tensão média (tensão média de 

toda a peça) e deslocamento máximo. Para além disso apresenta-se o número de elementos 

utilizados por cada malha, a sua largura e tolerância e o tempo necessário para a sua criação. 

Todos estes valores correspondem a malhas sem transição automática. Assim, na Tabela 6.13 

apresentam-se os mesmos valores mas para malhas com transição automática. 
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Tabela 6.12 – Resultados da análise sem transição automática – Elementos de casca. 

Malha Normal Intermédia Fina Muito fina 

Nº de elementos 2555 5232 9752 30120 

Largura dos elementos      7,67108 5,40403 3,78282 2,16162 

Tolerância dos elementos      0,383554 0,270201 0,189141 0,10808 

Tempo de execução da malha       1 3 10 200 

Tensão máxima       1471 1582 1623 1645 

Tensão média       144,2 145,9 153,1 153,2 

Deslocamento máximo      6,328 6,399 6,864 6,875 

 

Tabela 6.13 – Resultados da análise com transição automática – Elementos de casca. 

Malha Normal Intermédia Fina Muito fina 

Nº de elementos 2689 5580 10980 32360 

Largura dos elementos      7,67108 5,40403 3,78282 2,16162 

Tolerância dos elementos      0,383554 0,270201 0,189141 0,10808 

Tempo de execução da malha       2 4 13 198 

Tensão máxima       1567 1618 1618 1649 

Tensão média       150,9 151,8 152,7 152,7 

Deslocamento máximo      6,772 6,842 6,867 6,875 

 

Neste caso não foi possível calcular a tensão numa secção a 100 mm da base pois, tratando-se 

de uma malha de elementos de casca, estes são representados como uma camada sem 

espessura e, por isso, ao se seccionar o tubo, apenas aparece uma linha como representado na 

Figura 6.39. 

 

 

Figura 6.39 – Secção a 100 mm da base. 

 

Para analisar melhor os resultados e de forma a comparar os valores obtidos com e sem 

transição automática estes foram representados em gráficos. Assim, na Figura 6.40 apresenta-
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se a variação da tensão máxima com o tamanho de malha, na Figura 6.41 a variação da tensão 

média de toda a peça e na Figura 6.42 a variação do deslocamento máximo. 

 

 

Figura 6.40 – Gráfico da variação da tensão máxima com o tamanho da malha. 

 

 

Figura 6.41 – Gráfico da variação da tensão média de toda a peça com o tamanho da 

malha. 
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Figura 6.42 – Gráfico da variação do deslocamento máximo com o tamanho da malha. 

 

À semelhança do que aconteceu com os ensaios de tracção e flexão, também nestes testes os 

resultados obtidos com elementos de casca foram diferentes dos resultados obtidos com 

elementos sólidos. 

Analisando a Figura 6.37 verifica-se que ocorreu uma concentração de tensões junto da união 

dos tubos, à semelhança do que aconteceu no caso com elementos sólidos. Assim, as 

considerações feitas para a tensão máxima no caso de elementos sólidos também se aplicam 

neste caso. 

No que toca ao valor da tensão média e ao valor do deslocamento máximo, estes mostram 

convergir para um valor, mais uma vês à semelhança do que aconteceu no caso de elementos 

sólidos. Por outro lado, o valor obtido para o caso de malha fina aparenta estar muito próximo 

do valor para o qual o gráfico converge. Desta forma, e visto o tempo de criação da malha 

muito fina ser significativamente superior ao tempo de criação da malha fina conclui-se que a 

que apresenta o melhor compromisso tempo/resultados é a malha fina.   

A diferença fundamental encontrada do teste com elementos de casca para o teste de 

elementos sólidos recai no uso da transição automática da malha. Assim, analisando a Figura 

6.41 e Figura 6.42 verifica-se que o uso de transição automática da malha se revela muito 

vantajoso para malhas normais ou intermédias e indiferente para malhas finas ou muito finas.  
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7. Análise da estrutura 

 

A análise da estrutura foi realizada segundo as especificações presentes no anexo J, que se 

encontram no ponto 2.7 do presente relatório. Assim, foram realizados dois testes: 

 Ensaio sobre o arco principal e, 

 Ensaio sobre o arco lateral 

Assim, em primeiro lugar foi necessário introduzir o material na biblioteca do SolidWorks. 

As propriedades mecânicas introduzidas foram as propriedades obtidas no ensaio de tracção à 

excepção do módulo de elasticidade que se considerou um valor comum nos aços. Na Figura 

7.1 encontra-se representada a janela que permite a introdução das características do material 

na biblioteca do SolidWorks e na Tabela 7.1 as propriedades mecânicas do aço utilizado. 

 

 

Figura 7.1 – Introdução do material no SolidWorks. 
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Tabela 7.1 – Propriedades mecânicas – Aço ST 37 

Propriedade Mecânica Média 

Módulo de elasticidade       210 

Tensão limite elasticidade       367,26 

Tensão de rotura       470,13 

 

O passo seguinte foi a realização da malha de elementos finitos. Foi considerada uma malha 

de elementos sólidos parabólicos de 10 nós, no entanto, a realização desta malha revelou 

alguma dificuldade pois, foi necessário encontrar uma combinação dos parâmetros que 

permitissem a discretização de todas as peças. Esta dificuldade deve-se ao facto de haver uma 

grande variedade de formas e tamanhos das peças.  

Os parâmetros de malha que permitiram a discretização total da estrutura encontram-se na 

Tabela 7.2 e a representação dessa discretização encontra-se na Figura 7.2. Para melhor 

visualização dos elementos a Figura 7.3 apresenta um pormenor da malha. 

 

Tabela 7.2 – Parâmetros da malha. 

Parâmetros da Malha Valor 

Largura do elemento              

Tolerância      0,485579 

 

Para a estrutura em questão, esta é uma malha fina. Assim, como visto nos ensaios 

anteriormente realizados, os valores dos erros serão menores. 

 

Figura 7.2 – Discretização do arco de segurança em elementos finitos. 
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Figura 7.3 – Pormenor da malha de elementos finitos. 

7.1. Ensaio sobre o Arco Principal 

Embora se tenha seguido as especificações presentes no anexo J, não foi possível aplicar a 

força com a estrutura rígida auxiliar pois o tempo de cálculo aumenta significativamente e os 

computadores comuns não apresentam memória suficiente para tal cálculo. Assim, o valor da 

carga, a sua aplicação (direcção e sentido) e local de aplicação formam mantidos de forma a 

tornar o ensaio mais próximo possível das normas. A Figura 7.4 demonstra as condições de 

fronteira aplicadas no arco de segurança. 

 

 

Figura 7.4 – Arco de segurança com condições de fronteira. 
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A carga aplicada é distribuída ao longo da parte superior do arco principal e apresenta o 

seguinte valor: 

                            

 

Como se vê na Figura 7.4 foram colocados apoios encastrados nas 8 fixações de ligação ao 

exterior que o arco apresenta. 

 

7.1.1. Resultados – Tensão 

A Figura 7.5 apresenta o diagrama de tensões resultante do cálculo numérico do SolidWorks. 

 

 

Figura 7.5 – Diagrama de tensões – Ensaio arco principal. 

 

Como se vê na Figura 7.5 a tensão máxima de Von Mises resultante do ensaio sobre o arco 

principal é aproximadamente 893 MPa. Uma vez que esta tensão é superior à tensão limite de 

elasticidade (367 MPa) a estrutura entra no regime plástico. Apesar desta tensão também ser 

superior à tensão de rotura (470 MPa), não é possível concluir se a estrutura entra em rotura 

ou não pois sendo esta uma análise linear-elástica não prevê a modificação do campo de 

tensões e por isso não permite analisar a estrutura no regime plástico.  

Posto isto, caso se pretenda manter a geometria e dimensões dos tubos, será necessário aplicar 

um material que apresente uma tensão limite de elasticidade no mínimo de 893 MPa para não 

entrar no regime plástico.  

De forma a estudar a estrutura mostrando as zonas mais solicitadas a este ensaio, procedeu-se 

à alteração do valor limite da tensão da escala do diagrama de tensões para o valor do limite 

de elasticidade do material. Assim, a escala da Figura 7.6 vai de 0 a 367,26 MPa e, caso 
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algum local da estrutura esteja a um valor igual ou superior ao valor máximo da escala, esse 

local ficará com a cor correspondente ao valor máximo. 

 

 

 

 

Figura 7.6 - Diagrama de tensões – Ensaio arco principal. 

 

Da análise da Figura 7.6 conclui-se que existem várias zonas do arco que estão sujeitas a uma 

tensão igual ou superior à tensão limite de elasticidade. Estas zonas são: 

 Zona superior do arco principal (Figura 7.7); 

 Apoios de fixação do arco principal (Figura 7.8); 

 Apoios de fixação médios do arco lateral (Figura 7.9); 

 Apoios de fixação dos membros de prolongamento traseiro (Figura 7.10); 

 Zona exterior da curva inferior do arco principal (Figura 7.11); 

 Zona interior da curva inferior do arco principal (Figura 7.12); 

 Curva superior do arco principal (Figura 7.13); 

 União do “X” traseiro (Figura 7.14). 
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Figura 7.7 – Diagrama tensões – Zona superior do arco principal. 

 

 

Figura 7.8 – Diagrama de tensões – Fixação do arco principal. 

 

 

Figura 7.9 Diagrama de tensões - Fixação média do arco lateral. 

 



Estudo Estrutural do Arco de Segurança (RollBar) de uma Viatura de Competição 

75 

 

 

Figura 7.10 – Diagrama de tensões – Fixação dos membros de prolongamento traseiro. 

 

 

Figura 7.11 – Diagrama de tensões - Zona exterior da curva inferior do arco principal. 

 

 

Figura 7.12 – Diagrama de tensões - Zona interior da curva inferior do arco principal. 
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Figura 7.13 – Diagrama de tensões - Curva superior do arco principal. 

 

 

Figura 7.14 – Diagrama de tensões – União do “X” traseiro. 

 

7.1.2. Resultados – Deslocamento 

A Figura 7.15 apresenta o diagrama de deslocamentos resultante do cálculo numérico do 

SolidWorks. 
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Figura 7.15 – Diagrama de deslocamentos – Ensaio arco principal. 

 

A Figura 7.16 representa um pormenor do diagrama de deslocamentos onde a flexão que o 

arco principal sofreu foi máxima. 

 

 

 

Figura 7.16 – Pormenor do diagrama de deslocamentos – Ensaio arco Principal. 

 

Como se vê na Figura 7.15 e Figura 7.16 o valor máximo do deslocamento que resultou do 

ensaio sobre o arco principal foi de 14,32 mm. No entanto, o deslocamento máximo segundo 

o eixo de aplicação da carga retirado do SolidWorks foi 12,5133 mm. Este valor está abaixo 

do valor permitido pelo regulamento que diz que a estrutura não pode apresentar um 

deslocamento superior a 50 mm em nenhum sítio segundo o eixo de aplicação da carga. No 
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entanto, como foi visto anteriormente, a estrutura entra no regime plástico e, por isso não se 

pode tirar esta conclusão.  

 

7.2. Ensaio sobre o Arco Lateral 

No ensaio do arco lateral, à semelhança do ensaio sobre o arco principal também não foi 

possível aplicar a força com a estrutura rígida pois as capacidades do computador não o 

permitiram. No entanto o valor da carga, a sua aplicação (direcção e sentido) e local de 

aplicação foram mantidos de forma a tornar o ensaio mais próximo possível das normas. A 

Figura 7.17 e Figura 7.18 demonstram as condições de fronteira aplicadas no arco de 

segurança. 

 

 

Figura 7.17 – Condições de fronteira – Ensaio arco lateral. 
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Figura 7.18 – Aplicação da carga – Ensaio arco lateral. 

 

A carga aplicada apresenta o seguinte valor: 

                            

 

Como se vê na Figura 7.17 foram colocados apoios encastrados nas 8 fixações de ligação ao 

exterior que o arco apresenta. 

7.2.1. Resultados – Tensão 

A Figura 7.19 apresenta o diagrama de tensões resultante do cálculo numérico do SolidWorks. 

 

 

Figura 7.19 – Diagrama de tensões – Ensaio arco lateral. 

 

Como se vê na Figura 7.19 a tensão máxima de Von Mises resultante do ensaio sobre o arco 

lateral é aproximadamente 1295 MPa. No entanto esta tensão resulta de uma tensão 
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concentrada pois está localizada junto de um apoio de ligação ao chassis do carro. Assim, 

após alguma análise do diagrama verificou-se que a zona onde ocorria a tensão máxima sem 

ser originada por concentrações de tensões era na curva superior do arco lateral. Para 

descobrir o valor máximo nesta zona fez-se recurso à ferramenta “Prob Result” do 

SolidWorks e seleccionou-se a face desejada. A Figura 7.20 mostra este procedimento e na 

Figura 7.21 apresenta-se o valor máximo calculado pelo SolidWorks. 

 

 

Figura 7.20 – Tensão máxima sobre a curva superior do arco lateral.  

 

 

Figura 7.21 – Valor máximo da tensão. 

 

Como se vê na Figura 7.21, o valor máximo da tensão para este caso é aproximadamente 813 

Mpa. Similarmente ao que aconteceu no ensaio do arco principal, também neste ensaio a 

tensão resultante é superior à tensão limite de elasticidade (367 MPa) e à tensão de rotura 

(470 MPa). Assim, as conclusões obtidas no ensaio anterior aplicam-se também a este, ou 

seja, a estrutura entra no regime plástico e por isso não se pode concluir quanto à ocorrência 

de rotura ou não. 

Caso se pretenda manter a geometria e dimensões dos tubos, será necessário aplicar um 

material que apresente uma tensão limite de elasticidade no mínimo de 893 MPa para resistir 

a este ensaio sem entrar no regime plástico.  

De forma a estudar a estrutura mostrando as zonas mais solicitadas neste ensaio, procedeu-se 

à alteração do valor limite de tensão da escala do diagrama de tensões para o valor do limite 

de elasticidade do material. Assim, a escala da Figura 7.22 vai de 0 a 367,26 MPa e caso 
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algum local da estrutura esteja a um valor superior ao valor máximo da escala, esse local 

ficará com a cor correspondente ao valor máximo. 

 

 

Figura 7.22 - Diagrama de tensões – Ensaio arco lateral. 

 

Da análise da Figura 7.22 conclui-se que existem várias zonas do arco que estão sujeitas a 

uma tensão igual ou superior à tensão limite de elasticidade. Estas zonas são: 

 Curva superior do arco lateral (Figura 7.23); 

 Apoios médios do arco lateral (Figura 7.24); 

 Curva inferior do arco lateral (Figura 7.25) e, 

 Arco principal (concentração de tensões) (Figura 7.26). 

 

 

Figura 7.23 – Diagrama de tensões – Curva superior do arco lateral. 
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Figura 7.24 – Diagrama de tensões – Apoios médios do arco lateral. 

 

Figura 7.25 – Diagrama de tensões – Curva inferior do arco lateral. 

 

 

Figura 7.26 – Diagrama de tensões – Pormenor do arco principal. 
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7.2.2. Resultados – Deslocamento  

A Figura 7.27 apresenta o diagrama de deslocamentos resultante do cálculo numérico do 

SolidWorks e a Figura 7.28 representa um pormenor do diagrama de deslocamentos onde a 

flexão foi máxima. 

 

 

 

Figura 7.27 – Diagrama de deslocamentos – Ensaio arco lateral. 

 

 

Figura 7.28 – Pormenor do diagrama de deslocamentos – Ensaio arco lateral. 

 



Estudo Estrutural do Arco de Segurança (RollBar) de uma Viatura de Competição 

84 

 

Como se vê na Figura 7.29 o valor máximo do deslocamento que resultou do ensaio sobre o 

arco principal foi de 12,88 mm. No entanto, o deslocamento máximo segundo o eixo de 

aplicação da carga não corresponde a este valor.  

De maneira a saber o valor do deslocamento segundo o eixo de aplicação da carga foi criado 

um sistema de coordenadas auxiliar. Este sistema encontra-se representado na Figura 7.29. 

     

Figura 7.29 – a) Sistema de coordenadas auxiliar, b) zoom do sistema de coordenadas. 

 

Assim, o valor máximo de deslocamento corresponde ao valor máximo segundo o eixo dos 

zz. Pedindo ao SolidWorks a lista de resultados dos deslocamentos segundo este novo sistema 

de eixos este devolve a janela representada na Figura 7.30. 

 

 

Figura 7.30 – Lista de resultados dos deslocamentos segundo o novo sistema de eixos. 
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Como se vê na Figura 7.30 o valor do deslocamento máximo segundo o eixo de aplicação da 

carga é aproximadamente 9,8 mm. Este valor está abaixo do valor permitido pelo regulamento 

que diz que a estrutura não pode apresentar um deslocamento superior a 100 mm segundo o 

eixo de aplicação da carga. No entanto, como foi visto anteriormente e à semelhança do que 

acontece no ensaio do arco principal a estrutura entra no regime plástico e, por isso não se 

pode tirar esta conclusão.  
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8. Conclusão 

8.1. Conclusões 

Neste trabalho procedeu-se à análise de tensões e deslocamentos do arco de segurança de uma 

viatura de competição e verificação das condições de homologação. Desta forma, e 

respondendo ao objectivo principal, embora os deslocamentos verificados na estrutura estejam 

dentro dos limites permitidos pelo regulamento, não se pode concluir que a estrutura satisfaça 

esses valores limites pois, entra no regime plástico. Assim, no ensaio sobre o arco principal a 

tensão máxima resultante foi cerca de 2,4 vezes superior à tensão limite de elasticidade e, no 

ensaio sobre o arco lateral, foi cerca de 2,2 vezes superior. 

Para além dos pontos onde a tensão foi máxima, a estrutura apresentou vários locais onde a 

tensão ultrapassou o valor limite de elasticidade do material. Assim, no ensaio sobre o arco 

principal, as zonas mais solicitadas, estas tensões ocorreram foram as curvas inferiores e 

superiores do arco principal, zonas próximas dos apoios ao chassis do arco principal, 

membros de prolongamento traseiros e apoios médios do arco lateral. Para além destas zonas, 

o elemento “X” traseiro também apresentou uma zona crítica. Relativamente ao ensaio sobre 

o arco lateral, as zonas mais solicitadas e onde a tensão resultante passou o limite de 

elasticidade do material foram as suas curvas superiores e inferiores e apoios médios. Neste 

ensaio o arco principal também apresentou zonas com concentrações de tensões. 

Relativamente à verificação das condições de homologação, o arco de segurança estudado 

apresentou alguns aspectos que não satisfazem o regulamento. Assim, as características 

encontradas dizem respeito à falta de reforços diagonais no arco principal, falta de reforços do 

tejadilho e o facto dos tubos usados terem sido obtidos por um processo de estiramento a 

quente e não a frio. 

A realização do presente trabalho permitiu ainda conhecer algumas particularidades do uso de 

elementos sólidos e elementos de casca. De uma maneira geral verificou-se a boa 

aplicabilidade dos elementos sólidos e o baixo tempo de realização de malhas de elementos de 

casca. Verificou-se também a melhor aptidão dos elementos de casca para o cálculo de 

deslocamentos e o uso da transição automática da malha revelou-se vantajoso para malhas 

normais ou intermédias. Por último, o tamanho de malha fina revelou o melhor compromisso 

resultados/tempo de criação da malha.  
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8.2. Sugestão de Trabalhos Futuros 

Como sugestões de trabalhos a desenvolver no futuro indicam-se os seguintes: 

 Verificação da qualidade das soldaduras nas zonas onde ocorrem concentrações de 

tensões (locais críticos); 

 

 Concepção de um arco de segurança que obedeça integralmente ao regulamento, sua 

análise e comparação com o arco actual; 

 

 Análise elasto-plástica da estrutura; 

 

 Realização de testes experimentais como forma de validação dos resultados 

numéricos; 

 

 Análise da estrutura em outros programas de modelação por elementos finitos. 
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ANEXO A: Anexo “J” Art. 253 – Equipamento de Segurança FPAK 
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ANEXO B: Certificado de qualidade do material 
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ANEXO C: Ficha – Provetes para ensaio de tracção. 
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ANEXO D: Página do artigo 253 do anexo “J” Technique referente aos 
ensaios de carga estática. 

 


