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ANÁLISE ESTRUTURAL E DE IMPLANTAÇÃO DE UMA MONTANHA  RUSSA 

 

1. RESUMO  

A criação de um projeto real torna a análise mais interessante, neste trabalho, serão 

estudados todos os processos construtivos que uma montanha russa deve ser 

submetida, definição do percurso e análise da estrutura submetida a esforços 

estudados na engenharia estrutural. 

2. INTRODUÇÃO  

A modelagem estrutural auxiliada por computadores já é amplamente utilizada no 

Brasil, com ela engenheiros passaram a projetar com muito mais liberdade, 

resultando em estruturas mais esbeltas, mais leves e mais ousadas. É usado para 

projetar montanhas russas por serem obras de engenharia que demandam um 

estudo mais aprofundado, como uma modelagem numérica, onde seria possível 

analisar o seu comportamento quanto a cargas estáticas, como peso próprio da 

estrutura e o trem tipo, e dinâmicas aplicadas ao longo de sua estrutura, como 

vibrações geradas pelo carro passando pelos trilhos fazendo curvas e loopings.  

 Segundo Weisenberger os projetos estruturais são cada vez mais 

questionados em relação a sua segurança, e o designer de uma montanha russa, 

deve focar nesse aspecto de forma séria e comprometida, não deixando falhas 

despercebidas pelos projetistas e construtores. Para tal é imprescindível o uso de 

computadores em sua concepção e implantação. Todos os projetos possuem um 

ciclo de implantação, neste estudo serão evidenciadas todas as fases do projeto, 

desde sua concepção a inauguração. Estudo este fundamentado nas Normas 

técnicas brasileiras, em especial a NBR 15926-1 – Equipamentos de parques de 

diversão. 

3. OBJETIVOS  

Estudar o comportamento estático e dinâmico da estrutura de uma montanha russa 

e seus processos construtivos na implantação, analisar estaticamente e 

dinamicamente a estrutura de uma montanha russa através do método dos 

elementos finitos, apresentar o ciclo completo de implantação de uma montanha 

russa e apresentar métodos construtivos e fases do projeto. 

 

 



4. METODOLOGIA  

As informações necessárias para a elaboração deste trabalho serão obtidas da 

seguinte forma: 

Pesquisas bibliográficas, coleta de dados em campo, análise de casos publicados na 

literatura, modelagem computacional, utilizando o método dos elementos finitos 

através do programa STRAP, estudo da implantação de uma montanha russa, 

estudo das fases de projeto e conhecer a manutenção do projeto concluído. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Análise estrutural pode ser usada para estudos dinâmicos estruturais ou para avaliar 

as características dinâmicas de estruturas antes da fabricação.  A partir da análise 

estrutural é possível determinar os efeitos de cargas sobre estruturas físicas e seus 

componentes. Ela incorpora os campos da mecânica aplicada, ciência dos materiais 

e matemática aplicada, a fim de calcular a deformação da estrutura, bem como as 

forças internas, tensão, reações de apoio, acelerações e estabilidade. Como 

ferramenta de apoio será usada o Structural Analysis Program (STRAP) para 

modelagem de um projeto real, com traçado calculado segundo as leis da física e o 

conceito de força G. Paralelamente todos os processos construtivos e 

especialidades serão demonstrados para o mesmo traçado, desde a concepção a 

inauguração. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os deslocamentos encontrados para o traçado definido, não atenderam as 

especificações, mudanças estratégicas foram feitas para que estes valores se 

tornassem admissíveis.  

Figura 1 – Modelagem computacional  

 
FONTE: Strap  



Figura 2 – Modelagem Computacional 

 

FONTE: Strap 
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