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Resumo: Os brinquedos, as montanhas-russas e os 

equipamentos de entretenimento são as principais 

atrações dos parques de diversões [1]. É prudente 

estudar o impacto das possíveis falhas que podem 

ocorrer nesses equipamentos e as soluções possíveis 

para contorná-los. O objetivo desse projeto de pesquisa 

é demonstrar, através de equações analíticas disponíveis 

na literatura, como se comportam os suportes de 

sustentação de um equipamento de entretenimento, 

quando submetidos a esforços de flambagem. 

 

1. Introdução 
Os acidentes em atrações de parques de diversão não 

são comuns, entretanto geram bastante comoção da 

mídia e da sociedade quando acontecem. 

Popularmente conhecido como Frisbee na Europa e 

nos Estados Unidos ou ainda como “pêndulo” no Brasil 

(Figura 1), essa atração consiste em assentos fixados a 

uma coroa, que por sua vez se liga a uma haste, que 

balança livremente como um pêndulo. O pêndulo é 

apoiado por quatro suportes inclinados, que transferem 

as forças resultantes do movimento às sapatas junto ao 

solo. 

Figura 1 - Brinquedo Frisbee. 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de estudar, através de 

equações analíticas disponíveis na literatura, como os 

diferentes tipos de vinculação da estrutura de apoio do 

equipamento e as diferentes geometrias de suas colunas 

de sustentação - quando submetidos à alternância de 

esforços - podem contribuir para a flambagem dos 

mesmos. 

 

2. Metodologia 
Inicialmente, foi adotado um modelo do 

equipamento a ser estudado, para que sejam tomadas 

como base as dimensões de um equipamento real, 

disponível no mercado. A partir daí, modelos analíticos 

foram utilizados para se determinar os esforços nos 

suportes da atração. Com o auxílio da fórmula de Euler  

da flambagem (1), serão determinadas as tensões 

atuantes nas colunas de sustentação, em diferentes 

arranjos de momento de inércia de área e vínculos. 

 

σ = π ∙ E ∙ I / Lf²                       (1) 

 

Posteriormente, um modelo em 3D será simulado 

em um software de dinâmica de multicorpos. Em 

seguida, os dados serão levados a um programa de 

CAE, no qual será feita uma análise de elementos 

finitos, mantendo as condições adotadas na análise 

analítica, de modo a validar a comparação dos 

resultados. 

 

3. Resultados parciais 
O cálculo das acelerações resultantes do movimento 

pendular do conjunto haste-gôndola nas colunas de 

apoio dos equipamentos de modelo Frisbee indica que, 

de forma geral, é indicado que se faça uma análise 

computacional de elementos finitos para esse problema 

(contemplando-se as variações de módulo e de direção 

da força resultante). Desse modo será possível se obter 

as cargas críticas de flambagem efetivas para todas as 

posições angulares do conjunto girante, o que elimina o 

risco da suposição de que a aceleração máxima do 

conjunto seja efetivamente a que causa o maior risco de 

colapso da estrutura por flambagem. 

 

4. Conclusões 
Conclui-se que mais do que escolhas técnicas de 

engenharia de projeto, as soluções encontradas pelos 

fabricantes visam adequar o projeto desses 

equipamentos à realidade dos parques, onde muitas 

vezes os custos de instalação e transporte e seus 

respectivos tempos se sobrepõem a necessidade de 

otimização da estrutura e da potência instalada.  
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