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palavras-chave 
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resumo 
 
 

A presente dissertação que pretende contribuir para projetos bem-sucedidos 
na área de veículos de baixo custo, tem como objetivo principal projetar, 
analisar e conceber uma estrutura tubular que funcione como chassi e suporte 
dos principais componentes de um automóvel inserido na categoria de 
quadriciclo pesado. Esta categoria obriga a uma segurança ativa e passiva 
enquadrada no transporte de dois ou quatro passageiros a uma velocidade 
autorizada em vias limitadas, sendo necessário que a estrutura disponha de 
uma rigidez compatível com os padrões de segurança para tais vias e 
velocidades de circulação. 
A preocupação ambiente, a finitude do petróleo, o custo de vida e a procura 
por novas soluções impulsionaram a procura de soluções de mais baixo custo. 
 
Esta tese corrobora a ideia, após pesquisa e estudo alargado, de que a 
utilização de chassis tubulares de perfil múltiplo são uma solução fiável, 
sobretudo quando se procuram custos de fabrico, mão de obra e de produção 
reduzidos. 
 
Foi inicialmente proposto um chassi totalmente tubular, sobre o qual se 
procurou efetuar o máximo possível de testes, que envolvessem a submissão 
da estrutura a cargas de flexão, de torção, assim como a vários impactos. 
 
Por forma a serem cumpridos os objetivos estabelecidos: custo, 
sustentabilidade / ecologia e segurança, determinou-se que a melhor solução, 
seria a introdução do veículo na categoria de quadriciclo pesado, dada a 
facilidade com que seria possível cumprir estes mesmos objetivos. 
 
Para tal foi necessário pesquisar toda a legislação referente a esta categoria 
de veículos, vindo a ser determinado um conjunto de incoerências no chassi 
inicialmente proposto. A implicação anterior associada ao conhecimento 
adquirido com os testes efetuados permitiu que fosse realizada uma nova 
proposta para o chassi, todavia não totalmente constituída por perfis circulares. 
 
O recurso atempado ao software de simulação veio demonstrar claras 
vantagens sobre o cálculo manual, ao nível do tempo e da viabilidade dos 
resultados, ainda assim efetua-se a demonstração do processo de cálculo. 
Deste modo os resultados apresentados neste documento, apenas se referem 
aqueles obtidos com recurso ao software Abaqus. 
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abstract 
 

This thesis aims to contribute for succeeded frame designs in the field of low 
cost small utility vehicles. The frame is a vehicle subset having a role of primary 
importance, not only with the capability of fixing additional elements that are 
essential for a safe and comfortable run (as the engine, suspension elements, 
passenger seat and driving instruments) and, not less important, ensuring the 
highest passive safety for the category of the vehicle in discussion.  
 
The environment preservation concerns allied with the predictable oil shortage 
in a relatively close future push the development of environment friendly 
vehicles via lightweight, low cost and small size designs, so contributing in a 
first approach of the subject for effective projects in the more agreeable urban 
mobility and preservation of a health and sustainable environment. 
 
The vehicle frame was designed with advanced commercial software (as 
Abaqus) so that a high rank of accuracy and design for safety and reliability 
could be achieved. Analytical calculations, though didactic and promoting a 
good insight for a former approach to estimate design dimensions, is quite time 
consuming for the high number of unknows the problem should deal with. 
Automatic computational tasks revealed the right choice for successive 
iterations of the calculation assigned to each component in order to achieve the 
ideal stiffness / mass ratio.   
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Introdução  
 

O desenvolvimento económico e social, a procura crescente por melhores condições de vida e 
o exponencial crescimento da população a nível mundial, principalmente nas zonas globais em 
desenvolvimento, colocam perante o ambiente problemas de sustentabilidade energética e ambiental. 
Perante esta realidade e sempre com vista no futuro, é necessário informar e instruir a população 
relativamente aos riscos que esta sobrepressão coloca no meio ambiente, e alertar que só uma 
mudança de atitude é capaz de minimizar as consequências que o comportamento passado, presente, 
mas também futuro trará para o meio ambiente.  

Assim sendo, aberta a possibilidade de propor um tema para a tese de obtenção do grau de 
Mestre em Engenharia Mecânica, houve a decisão de proceder ao desenvolvimento e estudo de um 
chassi, tentando a todo o custo introduzir no projeto conceitos intrínsecos a três vertentes 
fundamentais, não só a nível de desenvolvimento pessoal, mas também para a sustentabilidade do 
meio ambiente e proteção dos seres vivos, em concreto a vertente energética, a mobilidade 
sustentável e a proteção do meio ambiente, com especial foco, na tentativa de consciencialização 
para a finitude e para as consequências da utilização excessiva de combustíveis fósseis.   

Deste modo, o estudo será principiado pela exposição das consequências da utilização massiva 
dos combustíveis fósseis e dos materiais não recicláveis.  

Posteriormente, serão demonstrados, de forma breve, alguns marcos da história do automóvel, 
que conduziram ao paradigma da dependência atual do mesmo. Serão ainda salientados, alguns dos 
passos mais marcantes na história evolutiva dos chassis e será ainda feita referência aos principais 
tipos e à sua utilização principal.  

Tirando assim partido da possibilidade de desenvolver um chassi para um veículo de qualquer 
classe, desde que fosse de encontro com as características pretendidas, no que toca a preço, conforto, 
resistência, durabilidade, foi possível realizar algumas propostas de desenho preliminar, 
nomeadamente para o chassi e para a carroçaria.  

As razões ambientais e a legislação associada à categoria do veículo para o qual se realizou o 
chassi, implicaram a escolha de um motor de baixa cilindrada e potência, em concreto, o motor LDW 
492 da Lombardini. É ainda feita uma análise superficial à caixa de velocidade CVT adotada neste 
motor.  

Determinados os principais componentes do veículo, a sua posição e o seu peso aproximado, 
foi possível transitar para o estudo concreto do chassi quando sujeito às diferentes solicitações, 
nomeadamente de torção, flexão e impacto. Foi ainda efetuado o estudo do chassi de um veículo 
descapotável, com a particularidade de se ter adotado como meio de partida, o chassi originalmente 
proposto.  

São ainda realçados aspetos chave, como as características fundamentais requeridas a um 
automóvel deste tipo presente em mercado - Benchmarking e ainda o tipo de soldadura mais eficiente.  

Por último, por forma a finalizar este trabalho, foi efetuada uma breve análise dos resultados 
obtidos, proposto um novo chassi com características melhoradas, e apresentada uma curta 
conclusão.  
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Escolha do Tema  
 

Tirando partido da possibilidade de propor um tema para a tese, foi efetuada a decisão de 
desenvolver um projeto mecânico, nomeadamente um chassi, destinado a ser utilizado em veículos 
de pequenas dimensões. Neste projeto houve a associação de três pilares fundamentais a uma 
sociedade futura, em concreto: a sustentabilidade ambiental, económica e social.  

A crescente utilização de meios autónomos de locomoção, levou à excessiva dependência do 
petróleo como fonte principal de energia, de tal forma que as crescentes alterações climáticas são 
hoje um tema, mais do que relevante, não só porque afetam negativamente o equilíbrio ambiental, 
mas também, porque abalam negativamente a economia, desviando recursos que poderiam ser 
aplicados no desenvolvimento social e na melhoria das condições de vida da população.  

Desta forma, a proposta aqui efetuada vai no sentido de consciencializar para a finitude dos 
recursos, propondo uma alternativa fiável dedicada à utilização citadina com consumos comedidos, 
querendo com este veículo principiar o mote de alteração do paradigma atual, interligando o meio 
ambiente ao ramo automóvel, sempre com a máxima garantia de segurança para os ocupantes.  

Assim, por forma a enquadrar o leitor, importam demonstrar os princípios e máximas que 
regem este trabalho, na medida em que influenciaram e determinaram o rumo seguido nesta tese:  

1. Baixo custo:  
a. No processo de fabrico; 
b. Manutenção do veículo e seus componentes; 
c. Na utilização diária; 

2. Fiabilidade; 
3. Segurança; 
4. Praticabilidade; 
5. Ecologia; 
6. Design apelativo; 
7. Modularidade. 
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1. Questões ambientais  
 

Expõem-se agora um conjunto de razões que explicam a gravidade da situação ambiental que 
se observa em todo o mundo, com o sentido de consciencializar para a gravidade da situação.  

 

1.1. Alterações climáticas – Poluição  

 

Invernos mais amenos, com menos neve e mais chuva; primaveras e verões mais longos, 
subida das águas do mar, são alguns dos indícios que apontam para uma aceleração do fenómeno das 
alterações climáticas, também designadas por aquecimento global.  

Fenómenos meteorológicos extremos, como tempestades e secas severas, são apenas mais 
alguns exemplos destas alteações climáticas que, em geral, são consequência direta do estilo de vida 
adotado principalmente pelos países mais ricos e economicamente mais desenvolvidos, onde se inclui 
certamente a União Europeia, onde mais de 33% da sua energia consumida é gasta pelo setor dos 
transportes, um dos que mais contributo fornece para a libertação de poluentes, desde gases até 
material particulado, [1] .  

Indo de encontro com a temática desta tese é importante analisar o impacto que o setor 
automóvel tem no meio ambiente. Este setor é o segundo mais consumidor de energia, e como tal 
também um dos mais poluidores, mais ainda, quando a fonte energética se cifra maioritariamente no 
consumo de combustíveis fósseis, [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Imagem ilustrativa das alterações climáticas, [30]. 
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2. Dependência do petróleo  
 

A energia é fundamental para o bem-estar económico e social de qualquer sociedade. Da 
carbodependência passamos para a petrodependência, mas enquanto no carvão, a influência era 
apenas energética, com o petróleo passou também a incluir outras áreas, a dos alimentos, a do 
vestuário, a dos materiais, a da saúde e cosmética e a da limpeza.  

O petróleo não é apenas um recurso energético, segundo José Lopes no seu livro Petróleo e 

Energias Renováveis – Portugal na encruzilhada, que descreve o panorama energético nacional à 
data de 2014, é feita referência à utilização, no setor dos transportes, de cerca de 65% do consumo a 
nível mundial, sendo que a restante percentagem é gasta nas aplicações já referidas, [2].  

Ainda no livro de José Lopes, [2], é possível destacar alguns dados de referência: 

• 40% de toda a energia primária vem do petróleo; 
• 90% da energia consumida nos transportes provém do petróleo; 
• 65% do petróleo é usado como combustível; 
• 35% do petróleo é usado para plásticos, fertilizantes, produtos químicos e 

farmacêuticos, asfalto, entre outros.  

O esforço empreendido nos últimos anos, 
nomeadamente no desenvolvimento de meios de 
motricidade não consumidores de combustíveis fósseis e 
a alteração das politicas energéticas globais, permitiu que 
a OPEC, Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo, salientasse, no relatório anual de 2017, a 
diminuição sustentada do consumo de combustíveis 
fósseis a nível mundial, [3]. 

 Deste modo, estas são as razões que explicam que 
a indústria petrolífera seja uma das mais lucrativas a 
nível mundial e desde logo, uma das áreas económicas de 
maior influência política, capaz, como a história 
demonstra, de retirar de mercado alternativas ao petróleo, 
nomeadamente formas alternativas de tração, como os 
veículos elétricos EV1 desenvolvidos pela General 
Motors, na década de 90, [4].  

De tudo o que foi expresso, o maior problema que se coloca com o consumo exacerbado deste 
tipo de combustíveis, é a poluição inerente à sua queima, que liberta uma grande variedade de gases 
que contribuem, como foi visto anteriormente, para o agravamento do efeito de estufa, que está 
diretamente relacionado com o aumento da temperatura ambiente, em especial o CO2.  

Denota-se assim facilmente, que o enraizamento na utilização do petróleo é de tal forma 
elevado que mesmo se sabendo as consequências da sua utilização, poucas ações foram tomadas no 
sentido de minimizar esta dependência, mais ainda, a ideia generalizada passa por continuar a efetuar 
o consumo e irracionalmente, minimizar-se posteriormente, os efeitos negativos da sua utilização.  

Fica assim demonstrada a necessidade de adotar, de forma crescente, um conjunto de medida, 
que permitam minimizar esta dependência, todavia, elas não deverão ficar limitadas à utilização de 
um qualquer combustível alternativo, é necessário efetuar uma consciencialização para a necessidade 
de adotar medidas transversais a toda a cadeia produtiva, medidas estas que poderão passar por 
exemplo, pela minimização dos materiais utilizados e pela procura de soluções renováveis ou 
reutilizáveis.  

Figura 2 - Dependência mundial do petróleo, 
[31]. 
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Deve ficar assim patente a necessidade de efetuar uma maior interligação entre a indústria, os 
produtos dela resultante e o meio ambiente, sendo que poderá ser retirado partido desta ligação, como 
forma de marketing e valorização da imagem da marca, contribuindo para o aumento do consumo de 
um produto, neste caso de um veículo automóvel, o que por sua vez se reflete no aumento das receitas 
da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Procura da sustentabilidade ambiental, fontes de energia limpa, [32]. 
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3. História do veículo automóvel  
 

A história do automóvel conta com 3 
séculos de existência e está inevitavelmente 
marcada pela história da humanidade e pelas 
diferentes necessidades impostas ao automóvel.  

Dada a vertente simplista desta descrição, 
apenas se fará referência a alguns momentos 
mais marcantes da sua alargada história. 

Os primeiros automóveis eram veículos a 
vapor, que apenas seriam ultrapassados, com a 
invenção dos primeiros veículos elétricos, que 
tinham a vantagem de ser mais rápidos e 
silenciosos. No entanto, e como ainda hoje se 
pode observar, têm um grande problema 
associado com a autonomia das baterias elétricas, 
o seu custo, e a sua durabilidade.  

De uma forma geral, os primeiros veículos elétricos eram carruagens de cavalo que foram 
adaptadas para o efeito, pelo que se demonstravam bastante rudimentares e inseguros. 

O auge da sua utilização deu-se entre 1900 e 1910, altura em que 40% dos veículos vendidos 
eram elétricos, sendo que a percentagem de veículos a gasolina se cifrava apenas em 22%. Durante 
esta altura, o desenvolvimento dos motores de combustão interna fez-se de uma forma muito 
acelerada, de tal modo que inevitavelmente se acaba por transitar dos veículos elétricos para estes, 
em grande parte pela baixa autonomia que apresentavam. [5]. 

O fabrico do primeiro motor de combustão interna de quatro tempos, com sucesso, é atribuído 
ao alemão Nikolaus Otto, no ano de 1876.  

Nesta longa história, um dos marcos mais importantes, e que desde 2011, passou a integrar o 
registo de Memória do Mundo da UNESCO, prende-se com a patente registada, em 29 janeiro de 
1886, pelo Engenheiro Mecânico Karl Friedrich Benz que desenvolveu um automóvel com motor 
monocilíndrico, de combustão interna, de quatro tempos a gasolina. Paralelamente, em Stuttgart, 
neste mesmo ano de 1886, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, patentearam a primeira 
motocicleta. 

Um outro marco, de elevada importância prendeu-se com o desenvolvimento efetuado por 
Henry Ford, ao nível da automatização, aceleração e padronização das linhas de montagem em série, 
que potenciou a diminuição dos custos de produção e de fabricação em larga escala, fatores que 
impulsionaram, como foi referido anteriormente, a comercialização do automóvel em grandes 
proporções. 

Muitos outros acontecimentos marcantes, como por exemplo as crises petrolíferas e 
económicas, que afetaram diretamente este setor, quer ao nível da produção, quer ao nível da 
utilização deste meio de transporte, ficam por demonstrar em virtude do objetivo desta pequena 
composição, ser unicamente, explicitar num panorama geral os diferentes tipos de tecnologias 
utilizados na história do automóvel, por forma a permitir a sua locomoção.  

Em relação ao futuro, dada a finitude dos combustíveis fósseis, tem sido feita uma aposta 
crescente, na utilização dos motores elétricos, sendo de prever que numa fase inicial seja esta, a 
alternativa mais viável, o único problema que continua a colocar-se e que impede a comercialização 
mais acentuada deste tipo de veículos, prende-se com a baixa autonomia que apresentam.  

Figura 4 - Réplica de um dos primeiros automóveis de 
sempre, [5]. 
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4.     História dos chassis  
 

Importa referir que o chassi de um veículo tem como principal função criar uma ligação 
funcional e estrutural, entre todos os componentes. Por este motivo, a presença de uma qualquer falha 
pode comprometer, desde logo, todos os restantes componentes, assim sendo, é imprescindível 
garantir uma elevada segurança deste componente. 

De uma forma geral, independentemente do tipo, qualquer projeto de chassi altamente 
eficiente, deve ser suportado por um conjunto de características bases, nomeadamente: 

• Ter um comportamento idêntico ao de uma viga, suportando o peso dos componentes, 
dos ocupantes e o seu próprio peso. 

• Elevada rigidez torsional, elevada rigidez à flexão vertical e lateral, resistindo com 
pouca deformação ao conjunto de esforços gerados pela suspensão, transmissão, 
travagem e aceleração. 

• Possuir o menor peso possível. 
• Conferir segurança aos ocupantes em caso de impacto. 
• Apresentar baixo custo de fabrico, por forma a garantir a colocação no mercado de 

um produto altamente competitivo e facilmente adquirível. 

Verificam-se desde logo, um conjunto mínimo de requisitos obrigatórios no desenvolvimento 
de um chassi automóvel, mais adiante, farão realçar-se outras características fundamentais a este 
elemento, [5]. 

 

4.1. Evolução temporal  
 

A evolução do automóvel foi marcada por 
muitos momentos, que se cruzam com a evolução das 
tecnologias, o que era inicialmente de madeira, foi 
progressivamente evoluindo, passando a metal, e hoje 
em dia observa-se a transição destes materiais para 
ligas mais refinadas e compósitos.  

Esta evolução foi também incutida numa parte 
muito importante do veículo, o chassi. Este elemento 
começou inicialmente por ser de madeira, um material 
largamente disponível, fácil de trabalhar e barato.  

Por volta de 1900, houve a introdução das 
primeiras folhas de alumínio e aço, o que permitiu aos 
construtores a modelação dos veículos de uma forma 
mais livre e criativa.  

Um ponto muito importante da história evolutiva dos chassis, deu-se com a utilização de 
veículos com chassis independentes da carroçaria. Este tipo de configuração continua atualmente em 
utilização, nomeadamente em veículos sujeitos a grandes cargas de torção ou flexão. Exemplo disso 
são os veículos todo-o-terreno com tração às quatro rodas, ou os veículos pesados de mercadoria e 
ainda os de transporte de passageiros, figura 6. 

Esta configuração permite que a carroçaria possa mover-se ligeiramente quando o automóvel 
está em movimento, em especial quando sujeito, por exemplo a cargas de torção. 

Figura 5 - Automóvel Dodge Brothers, onde se 
denota a utilização de madeira e metal, [5]. 
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Nesta configuração a carroçaria 
proporciona a rigidez em termos de flexão e 
torção, além disso, é desenvolvida de forma 
a proporcionar a segurança dos ocupantes, o 
chassi de longarinas, por sua vez tem a 
função de suportar o motor, a transmissão, a 
suspensão e os restantes acessórios. 

Nos dias que correm, a procura pela 
segurança, pelo conforto, mas acima de tudo 
pelo abaixamento de preços, levou à 
utilização de estruturas uni-corpo ou 
quadro monobloco, figura 7. Neste tipo de 
estruturas, deixou de haver a separação 
integral do chassi relativamente à carroçaria, 
o que passou a haver foi a existência de uma 
estrutura única, que serve tanto de chassi, 
como de carroçaria. 

Este tipo de configuração permitiu diminuir consideravelmente o peso do conjunto, o que em 
termos ambientais é muito favorável, pois os motores utilizados, passaram também eles por uma 
diminuição de peso e de tamanho. 

Sobre o chassi assentam os painéis exteriores da carroçaria. 

 

Um outro tipo de chassi muito importante, em especial para esta tese, é o chassi tubular. Este 
tipo de chassi, não têm a sua génese numa data concreta, prosseguindo até aos dias de hoje em 
utilização. 

Este tipo de chassi, utiliza tubos de perfil circular, contudo a utilização de tubos de perfil 
quadrangular é também uma possibilidade, essencialmente utilizada, na fixação dos painéis 
exteriores do veículo.  

É essencialmente utilizado em veículos de competição e de alta performance, como o 
Lamborghini Countach, devido às suas características, nomeadamente à sua resistência à torção, 
flexão, rigidez e ainda à distribuição regular de massa. No entanto pode também ser encontrado em 
veículos de estrada, como o Mercedes 300SL Gullwing, figura 8. 

Figura 6 - Automóvel Isuzu, com chassi independente da 
carroçaria, [33]. 

Figura 7 - Estrutura Uni-corpo utilizada em dois automóveis distintos, [33], [34]. 
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4.2. Chassis existentes  
 

Importa referir que a diversidade de chassis é de tal forma grande que se torna por 
vezes difícil categorizar os chassis por tipos, na medida, em que os chassis adotados em cada 
veículo variam consideravelmente. 

Dada a sua importância destacam-se assim os seguintes tipos de chassis: 

• Monocoque 
• Ladder Frame  
• Backbone tube 
• Perimeter Frame  
• Plataform Frame 
• Space Frame   
• Sub Frame  

 

4.2.1. Monocoque  

 

Este tipo de chassi utiliza maioritariamente elementos planos, que lhe conferem maior 
rigidez que os chassis tubulares, contudo, o desenho, a análise e a construção é muito mais 
difícil de efetuar. Os materiais mais utilizados são as chapas ou placas de alumínio reforçadas 
com núcleos em forma de favo de abelha, e por último, a fibra de carbono, figura 9. 

Este tipo de estrutura apresenta melhores características técnicas, em termos de 
resistência do que os chassis convencionais. Muitas vezes o chassi monocoque é confundido, 
com o monobloco, no entanto o chassi monocoque é facilmente distinguível, pela presença 
notória de três secções estruturais independentes, com destaque para a secção central, a 
secção dedicada à acomodação dos ocupantes. Esta secção é naturalmente mais reforçada, 
por forma a garantir a segurança dos utilizadores, as restantes secções, em caso de impacto, 
ou acidente são facilmente deformáveis e destacáveis, por forma a minimizar os efeitos sobre 
a secção do habitáculo. 

Figura 8 - Mercedes 300 SL Gullwing (à esquerda, [35] ) e respetivo chassi tubular (à direita [36] ). 
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4.2.2. Ladder Frame  

  

É uma das formas de chassi mais antigas ainda em utilização, dispõe de duas estruturas 
longitudinais, as longarinas, unidas por travessas horizontais que lhe conferem integridade e 
conectividade. As longarinas proporcionam à estrutura rigidez, quando sujeitas a cargas de flexão, 
ao passo que as travessas horizontais, conferem em conjunto com as longarinas a rigidez torsional, 
que comparativamente com outros tipos de estruturas se apresenta muito débil, sobretudo devido à 
fraca união entre as longarinas e à disposição das barras transversais. 

Esta estrutura apresenta alguns pontos suscetíveis de fadiga ou deformação, em concreto as 
zonas de constante vibração, tais como os pontos de apoio do motor e os apoios das molas e 
amortecedores da suspensão, além dos pontos de contato, quando a estrutura é sujeita a impactos 
frontais ou laterais, [6]. Por este motivo os locais de fixação dos componentes à estrutura, não são 
rígidos. 

 

É utilizado sobretudo em veículos de todo-o-terreno, veículos pesados de mercadorias e 
passageiros, devido ao baixo custo de fabrico, figura 10. 

 

4.2.3. Backbone Tube  

 

Figura 9 - Monocoque, Lamborghini Huracan, [37]. 

Figura 10 - Chassi Ladder Frame, [37]. 
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Este chassi consiste essencialmente numa estrutura, principalmente retangular, posicionada na 
zona central do veículo e que une os dois eixos, dianteiro e traseiro. A carroçaria é posicionada sobre 
esta estrutura. 

 

O espaço interior da zona tubular é geralmente utilizado para posicionar o sistema de 
transmissão, quando o veículo é de tração traseira. Este tipo de estrutura é geralmente utilizado em 
veículos desportivos, como a Lotus, devido à vantagem de ser muito leve, contudo a proteção contra 
o impacto lateral e frontal é muito baixa, figura 11. 

 

4.2.4. Perimeter Frame  

 

Este chassi, é bastante similar a um chassi do tipo Ladder Frame, contudo as longarinas neste 
caso, deixam de ser totalmente lineares e paralelas e passam a percorrer o veículo, pelo seu exterior, 
figura 12. 

 

Esta estrutura permite diminuir a altura do veículo ao solo, aumentando a área interior 
nomeadamente a área disponível para as pernas dos utilizadores, assim como a distância dos assentos 
ao solo, de tal forma que posiciona o centro de gravidade do veículo, num patamar inferior, 
favorecendo as características dinâmicas do automóvel. Permite além das características 
apresentadas, utilizar um corpo-estrutura exterior modular, característica requerida no chassi em 
desenvolvimento nesta tese.  

O posicionamento mais baixo dos assentos, possibilita a diminuição da altura da coluna de 
direção, assim como do tejadilho do veículo, esta estrutura não garante uma completa proteção do 
habitáculo, em impacto lateral.  Destacar ainda a falta de rigidez torsional verificada, devido 
sobretudo a transição entre as secções frontal, central e traseira e ao diminuto número de elementos 
transversais.  

Figura 11 - Backbone chassis, Lotus Elan 1962, [38]. 

Figura 12 - Chassi do tipo Perimeter Frame, [37]. 
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4.2.5. Platform Frame  

  

Esta estrutura deriva tanto do chassi Perimeter 
Frame, como do chassi BackBone Tube, na medida em 
que estes foram os pontos de partida para o 
desenvolvimento deste tipo de chassi. Em especial neste 
tipo de chassi, existe um aproveitamento do chão do 
veículo, integrando-o como elemento estruturante, 
conferindo uma capacidade extra em termos de rigidez. 
Estas chapas são estampadas por forma a aumentar a sua 
rigidez. Foram sobretudo utilizados em veículos 
europeus, tal como o Volkswagen Beetle, figura 13. 

 

 

 

4.2.6. Space Frame  

 

Os chassis designados de Space Frame, figura 14, denotam todas as estruturas construídas a 
partir de tubos unidos por processos permanentes como soldadura ou unidos por rebites, assim como 
por processos não permanentes como os aparafusamentos.  

Sendo contruídos por tubos, num processo idêntico ao chassi em estudo, apresentam 
naturalmente características muito idênticas, nomeadamente, boa resistência à torção, quando 
comparado com os perfis abertos, simplicidade e facilidade de construção e baixo peso. 

 

4.2.7. Sub Frame  

 

Não se trata de um chassi integral, mas de uma subparte do chassi, que é utilizado para suportar 
certos componentes como o motor, o sistema de transmissão ou a suspensão. A utilização deste 
componente pode servir como elemento de absorção primário de impacto em caso de acidente ou 
choque, minimizando através da sua deformação ou desintegração que as cargas alcancem a zona do 
habitáculo. A sua utilização permite ainda minimizar as vibrações que proveem da suspensão ou do 
motor e que poderiam ser transmitidas ao habitáculo. 

Figura 13 - Chassi Platform Frame, Volkswagen 
Beetle, [37]. 

Figura 14 - Chassi Space Frame, [39]. 
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Em termos construtivos este sub-chassi é feito de painéis de aço prensado unidos por 
soldadura, figura 15. 

 

4.3. Chassis tubulares  
 

A presente tese debruça-se na conceção de um chassis do tipo tubular, devido sobretudo à 
possibilidade de utilizar painéis com formas diferentes sobre o mesmo chassi, possibilitando o 
aumento dos modelos comercializados, com a vantagem evidente na possível diminuição dos custos 
de desenvolvimento e conceção de novos modelos. Além disso, destaca-se um outro facto, 
nomeadamente a capacidade de resistência deste tipo de estrutura quando sujeita a solicitações de 
flexão e torção, assim como a impactos.  

A recuperação deste tipo de chassi, após acidente, é feita por secções, na medida em que a 
deformação fica confinada à área de impacto, facto que se destaca como uma vantagem evidente.  

 

4.3.1. Vantagens  

 

Como já se verificou, este tipo de chassi apresenta quando bem projetado, um conjunto de 
características que o colocam como uma escolha eficaz e sustentável na produção de veículo de forma 
não intensiva, ou quando os processos de fabrico ou custos associados, não possam ser muito 
elevados. A sua utilização associa as seguintes vantagens: 

• Capacidade de apresentar boa resposta às diferentes solicitações mecânicas e 
térmicas; 

• Baixo número de horas de operação e produção; 
• Baixo custo do material; 
• Exigências técnicas inferior; 
• Adaptação a uma grande panóplia de projetos. 

 

4.3.2. Desvantagens  

 
Existem inevitavelmente um conjunto de desvantagens associadas a este tipo de estruturas, em 

concreto, destaque-se: 

• Trata-se de um tipo de construção adotado para veículos unitários ou produzidos em 
baixo número; 

Figura 15 - Sub Frame, [37]. 
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• Apesar de necessitar de um menor número de ferramentas e destas serem 
relativamente fáceis de adquirir em termos monetários, é um tipo de estrutura, com 
elevado custo de fabrico associado à necessidade de gabaritos e de um soldador com 
grande capacidade de soldadura.  

Para o tipo de projeto em questão, verifica-se tendo em conta as características apresentadas, 
que este tipo de chassi é efetivamente a melhor solução, em termos das relações entre custos de 
fabrico e preço final, requisitos e qualidade do produto e por último construção e segurança dos 
ocupantes.  
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5. Desenhos preliminares  
 

Apresenta-se neste capítulo, uma pequena parcela do conjunto de desenhos preliminares que 
permitiram conceber o chassi em estudo, figura 16 e 17. 

 

5.1. Chassi  
Do conjunto de desenho preliminares realizados com o intuito de conceber o chassi em estudo, 

destaque para os dois chassis apresentados na figura 16.  

Figura 16 - Chassis preliminares de 3 secções (em cima) e 2 secções (em baixo). 
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Desde logo é importante enfatizar a semelhança dos chassis apresentados na figura com aquele 
aqui em estudo, sublinhando assim a relevância de realizar atempadamente estes como  

 

5.2. Carroçaria  

O estudo atempado da forma exterior do veículo é fundamental na determinação das 
características do chassi, sobretudo no que concerne ao posicionamento dos diferentes tubos, já que 
uma escolha devidamente ponderada, poderá permitir a utilização do chassi, em veículos de duas 
ou quatro portas, aumentando assim, a disponibilização de diferentes modelos em mercado a um 
mais baixo custo, figura 17. 

 

 

 

Figura 17 - Carroçarias preliminares, para veículo de duas portas (em cima) e quatro portas (em baixo). 
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5.3. Análise dos desenhos preliminares  
 

O desenvolvimento de um projeto ou produto, como é natural deve partir de um conjunto de 
esboços que traduzam os pressupostos requeridos no projeto e as exigências dos consumidores, sem 
nunca descurar as capacidades físicas, materiais e monetárias que uma determinada instituição ou 
produtor detém para as satisfazer. Sem querer enfatizar em demasia as questões relacionadas com o 
desenvolvimento do produto, pois não é esse o objetivo da presente tese, existem contudo, partindo 
dos esboços efetuados e da análise dos diferentes chassis apresentados anteriormente, alguns aspetos 
que poderão, desde já, ser realçados, relativamente ao produto final e as exigências que este deve 
cumprir: 

1. O veículo deverá ser o mais pequeno possível, por forma a minimizar a utilização e o 
custo de material, o tempo e a área necessária para o seu fabrico. Para tal é preponderante 
desenvolver um chassi para um automóvel sem área traseira pronunciada, figura 17. 

2. O posicionamento dos tubos deve maximizar a área útil do habitáculo, permitindo um 
maior conforto dos ocupantes. 

3. Deve ser requerido um design simples, mas apelativo, facilitando a construção final da 
carroçaria, e indo de encontro com as exigências dos consumidores. 

4. A zona do habitáculo deve apresentar um reforço superior quando comparado com as 
áreas envolventes. 

5. Por forma a minimizar os custos o chassi deve dispor de capacidade de utilizar painéis 
modulares.  

Assim, os tópicos apresentados anteriormente, retirados a partir da análise dos esboços 
efetuados, deverão servir como linhas base do projeto aqui em desenvolvimento, demonstrando a 
importância de realizar este mesmo tipo de estudo atempadamente. 

Além dos dados destacados, tendo em conta a consciencialização de que os recursos são 
efetivamente finitos e que devem ser eficientemente utilizados, deverá haver, de forma transversal a 
qualquer projeto, uma angariação voluntária de conceitos fundamentais à temática da eficiência. Em 
concreto, deverão ser implementadas medidas de Eco-Design e Eco-Eficiência, que no projeto aqui 
em estudo, poderão passar pela adoção de materiais renováveis e sustentáveis ecologicamente, e 
ainda pela adesão a processo de fabrico inovadores, como por exemplo, a hidroconformação dos 
tubos de perfil circular. 

Realçar ainda que na conceção e sobretudo no estudo de qualquer estrutura mecânica, deverão 
ser incutidas no projeto características que permitam uma fácil construção da estrutura, além de uma 
fácil montagem dos restantes componentes sobre esta. Este tipo de ação insere-se na garantia de 
aplicação de conceitos de Design for Manufacturing e Design for Assembly. 

Por forma a prolongar o ciclo de vida dos materiais utilizados, é preponderante ainda completar 
o estudo, com a análise da melhor forma de aproveitamento dos componentes do veículo em fim de 
vida. Este aproveitamento poderá passar por uma nova utilização dos materiais no estado em que se 
encontram, ou poderá passar pela utilização destes componentes como matéria prima de um novo 
processo de fabrico, podendo ou não, de acordo com o material utilizado, ser necessário o seu prévio 
tratamento. Incute-se assim no projeto mecânico o conceito de Design for Deconstruction. 

De uma forma racional, tendo em conta a particularidade do projeto, houve a tentativa de 
introduzir, ao máximo, os conceitos anteriores, nos desenhos preliminares demonstrado, por forma a 
ser possível alcançar no final um projeto mais sustentável, sobretudo ecologicamente. 
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6. Análise de concorrência: Benchmarking  
 

6.1. Benchmarking  
 

Segundo a COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação, [8], «O benchmarking 
é uma técnica aplicável a várias áreas da gestão organizacional. Consiste num exercício consciente 
de procura de exemplos de excelência a perseguir ou padrões com que se comparar.» É segundo esta 
organização, uma ferramenta de avaliação que visa essencialmente, orientar a aprendizagem da 
organização, tanto num panorama externo como interno. 

A procura crescente pelo aumento da eficiência, o aumento da competitividade e a majoração 
de lucros, potenciaram nos últimos anos a uma ação de análise e introspeção por parte das empresas, 
por forma a verificar e comparar os produtos desenvolvidos por esta, com os produtos existentes em 
mercado, principalmente quando a liderança de mercado não está atribuída à empresa que realiza 
estas análises. 

De uma forma prática, esta ferramenta de estratégia empresarial, permite analisar e realçar os 
pontos positivos de um produto ou de uma empresa concorrente, destacar, contudo, que esta 
estratégia deve ser aplicada também dentro da empresa e não apenas ao exterior, na medida em que 
a análise dos diferentes departamentos, e do que melhor se faz em cada um destes, pode permitir 
aumentar a capacidade produtivo geral da empresa.  

 

6.2. Empresas e produtos concorrentes  
 

Dentro do mercado nacional, é possível encontrar veículos da marca Aixam, Microcar, 
Ligier, JDM, SECMA, GRECAV e Chatenet. É de seguida apresentada, uma pequena introdução, ao 
principal fabricante deste tipo de veículos, a AIXAM, que em conjunto com a Microcar e a Ligier, 
detêm a maior percentagem de vendas a nível nacional. 

 

6.2.1. Aixam  

 

Com uma imagem distinta, esta marca que inicialmente utilizava componentes partilhados 
com outros veículos passou a projetar e fabricar os seus próprios componentes, facto que a colocou 
no topo de vendas. 

Figura 18 - Quadriciclo de marca Aixam, [40]. 
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A criação dos seus próprios componentes, permitiu-lhe desenvolver um veículo adaptado ao 
condutor, ou seja, com características como a grande visibilidade para o exterior, a utilização de 
cintos de segurança, ou seja, pequenos aspetos que de forma passiva melhoraram a segurança da 
condução. 

Esta empresa fez ainda um grande investimento na ergonomia do veículo, dispondo o condutor 
numa posição elevada, posicionando os comandos perto do condutor e rodeando-o de materiais de 
qualidade, assim como a integração de um basto número de locais de arrumação. Uma outra 
característica é a sua grande área de vidro que permitiu diminuir as zonas de baixa visibilidade. 

Em termos de segurança ativa destaque para a colocação do sistema de ABS (Anti-lock Braking 

System), que constitui uma opção não paga pelo consumidor. 

Em termos estruturais os veículos Aixam são concebidos em alumínio, numa estrutura do tipo 
Body Frame, figura 19, assemelhando-se a uma jaula de proteção. 

 

Complementando esta estrutura metálica existem no exterior um conjunto de painéis de 
termoplástico, que conferem rigidez extra à estrutura, além de absorverem parte do impacto. 

 

6.2.2. Pontos chave  

 

Após a verificação do mercado, foi possível destacar um conjunto de características chave a 
serem incutidas no veículo em estudo, por forma a torna-lo competitivo: 

• Ergonomia – adaptação dos componentes a uma alargada gama de idades, que 
principiam nos 16 anos, idade a partir do qual é possível a sua utilização. 

• Design – deve ser possível ao cliente identificar-se com o veículo, possibilitando para 
tal a sua personalização. 

• Segurança – o investimento na segurança deverá ser um ponto chave do projeto, por 
forma a minimizar os custos deverá ser tomada a atitude de utilizar testes de simulação 
não físicos.  

• Materiais –deve ser feita a adaptação dos materiais às exigências do projeto, em 
termos de segurança, fiabilidade e resistência, mas mantendo sempre em atenção o 
limite máximo de peso para estes veículos. 

• Ambiente – a questão ambiental deverá ser uma linha guia de todo o projeto, de tal 
forma, que todas as ações tomadas deverão ter este ponto como uma das chaves 
mestra. 

Figura 19 - Exposição da estrutura tubular de um quadriciclo pesado, [40]. 
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6.2.3. Pontos negativos  

 

Esta ação de análise de mercado levou voluntariamente à descoberta de alguns pontos 
negativos nos produtos em comercialização, sobre o qual se poderá retirar vantagem no 
desenvolvimento do produto em estudo, em concreto conseguiu determinar-se que: 

• Existe um subdesenvolvimento do chassi destes veículos. Foi possível verificar que 
por forma a minimizar o peso deste componente, todas as marcas o sub-
desenvolveram, de tal modo que quando sujeito a solicitações externas, facilmente 
apresenta resultados negativos. 

• A carroçaria fabricada em termoplástico constitui-se como um elemento estrutural, 
facto que se torna realmente perigoso em caso de impacto, pois a absorção de energia 
destes componentes é baixa já que a sua fratura é frágil, figura 20. 
 

 

Denota-se assim que a realização do benchmarking tem uma elevada importância, na medida 
em que permite a realização de um projeto com características mais próximas da realidade, 
permitindo antever as possíveis falhas do projeto e em que medida poderão ser efetivamente 
satisfeitas as exigências do consumidor e do mercado. Permite ainda determinar quais os pontos 
fortes e quais os pontos fracos dos veículos em comercialização, tirando partido desses factos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Quadriciclo acidentado na zona frontal (à esquerda, [41]) e na zona traseira (à direita, [41]). 
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7. Testes Euro NCAP  
 

A Euro NCAP por forma a determinar a segurança dos quadriciclos comercializados na 
europa, realiza o seguinte conjunto de testes: 

1. Impacto frontal à velocidade de 50 km/h contra um elemento deformável, figura 21. 
2. Impacto lateral de um elemento deformável à velocidade de 50 km/h, com o ocupante 

posicionado no lado do impacto, figura 21. 

 

Há que notar, contudo, que legislativamente estes veículos não necessitam de cumprir com 
quaisquer requisitos de segurança, pelo que podem ser colocados em comercialização sem serem 
submetidos a qualquer tipo de teste de impacto. Assim estes testes são apenas realizados como forma 
de comparação entre os diversos veículos desta categoria em comercialização. 

Segundo a Euro NCAP [25], os resultados destes testes demonstram uma inadequação dos 
sistemas de retenção, uma enorme facilidade de deformação da estrutura e ainda um inaceitável risco 
de ocorrência de danos graves ou fatais nos ocupantes, adverte ainda para o facto de que pequenas 
alterações estruturais poderiam ter grandes vantagens na segurança dos ocupantes. 

 

 

 

Figura 21 - Teste de impacto frontal (à esquerda) e teste de impacto lateral (à direita). Quadriciclo da marca 
Microcar, [42]. 

Figura 22 - Teste de impacto frontal, que compara um quadriciclo pesado (à esquerda) a um automóvel ligeiro 
de pequenas dimensões (à direita), [42]. 
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8. Motores  
 

Esta secção é dedicada, à análise e ao estudo da melhor opção de motores a utilizar no chassi 
do veículo em estudo.  

 

8.1. Motor escolhido  
 

O posicionamento do veículo na 
categoria de quadriciclo pesado, implica que o 
automóvel esteja legislativamente limitado à 
velocidade máxima de 45 km/h e à potência de 
15 Kw, nessa medida houve a necessidade de 
limitar a escolha dos motores aos mesmos 
utilizados pelas marcas concorrentes. A 
alternativa mais ecológica passaria pela 
utilização de motores elétricos, todavia 
verificou-se que esta possibilidade era 
inviável, dado o custo e a peso do conjunto, 
motor e baterias. 

Por forma a tracionar este veículo, foi 
escolhido o motor LDW 492, de dois cilindros, 
diesel e arrefecida a água da marca 
Lombardini, figura 23. 

A escolha por um motor de baixa cilindrada e de apenas 
dois cilindros, permite associar baixos consumos, 2.96 l/100 
km, com um peso reduzido, figura 24. 

A não opção por um motor a gasolina, que apresentaria 
menor libertação de gases poluentes, e como tal, 
ecologicamente mais eficiente, prende-se com a reduzida 
disponibilidade de motores para este tipo de tarefa em 
concreto, onde a exigência de binário é bastante elevada, por 
forma a compensar a baixa velocidade alcançada pelo motor. 
Além disso, a oferta de motores a gasolina possíveis de ser 
utilizados neste tipo de aplicação e com potência inferior a 15 
Kw, está limitada aos motores utilizados em motociclos, 
muito mais ruidosos e com temperaturas de funcionamento 
superior, que implicam desde logo, melhores sistemas de 
arrefecimento. 

Em termos de projeto, a escolha atempada do motor é 
de vital importância pois influência de forma acentuada todo 
o design do chassi, bem como o seu tamanho e peso. 

 

 

 

Figura 23 - Desenho Técnico do motor LDW 492, [43]. 

Figura 24 - Tabela de especificações 
do motor LDW 492, [43]. 
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8.2. Caixa de velocidades  
 

Qualquer automóvel, independentemente da sua potência necessita de uma caixa de 
velocidades por forma a efetuar a desmultiplicação das rotações do motor, permitindo transformar a 
potência do motor em força ou velocidade de acordo com a necessidade requerida. 

Para o veículo em questão a caixa adotada tendo em conta a potência do motor e as 
características requeridas ao veículo, nomeadamente a facilidade de utilização, dado o publico alvo 
a que se destina, requeriam uma caixa com funcionamento automático e continuo assim sendo, foi 
optado pela utilização de uma caixa CVT- Continuously Variable Transmission, figura 25. 

A caixa CVT é uma transmissão que apresenta uma 
relação de velocidades que varia continuamente entre os 
seus dois limites extremos [26]. Assim a relação de 
velocidades pode ter qualquer valor entre os dois limites, 
ou seja, é possível encontrar um número infinito de 
relações. Além disso, neste tipo de caixa, o binário 
transmitido pode ser controlado independentemente da 
relação de velocidade, e vice-versa. 

Uma das vantagens deste tipo de caixa de 
velocidade prende-se com a economia de combustível, e 
além disso, a aceleração neste tipo de veículos é sempre 
continua, pois para qualquer velocidade existe sempre 
uma relação disponível até aos limites de rotação do 
motor ou da caixa. 

Este tipo de sistema permite a transmissão de 
potência nos dois sentidos de rotação dos veios, além 
disso é fortemente aconselhável para motores com 
potências menores que 50 cv, como é o caso. 

 

 

8.2.1. Vantagens  

 

A utilização deste tipo de caixa tem um conjunto de vantagens algumas das quais já 
enumeradas, em específico, destaque-se: 

• Facilidade de utilização – como não existe a necessidade de alterar a relação de 
marcha, este tipo de caixa pode ser usado por qualquer indivíduo, mesmo que seja 
portador de qualquer deficiência, pois basta selecionar qual o sentido de deslocamento 
pretendido. 

• Consumo e ambiente – como o veículo é mantido numa faixa ideal de 
funcionamento, através da adequação das rotações, este tipo de caixa possibilita 
reduzir o consumo de combustível, diminuindo os efeitos nefastos sobre o meio 
ambiente. 

• Características de funcionamento – como não existe alteração de relações por 
engrenagens, ou qualquer outro tipo de sistema que necessite o desacoplamento do 
motor relativamente à caixa, o seu funcionamento é suave e constante.   

 

 

Figura 25 - Esquema de uma caixa de 
velocidades CVT (Continuously Variable 

Transmission), [44]. 
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9. Considerações teóricas fundamentais  
 

A completa compreensão dos resultados obtidos e demonstrados de seguida pressupõe o 
conhecimento de alguns fundamentos teóricos, expressos resumidamente de seguida. 

 

9.1. Método dos Elementos Finitos  
 

A caraterização do estado de deformação/tensão num componente estrutural, através da 
utilização de um software de simulação como os elementos finitos, implica necessariamente o 
conhecimento dos princípios teóricos e das etapas relativas ao método operativo. 

A ideia básica subjacente ao Método dos Elementos Finitos, frequentemente designado por 
MEF, é a modelação de um problema genérico que envolve meios contínuos, através da análise de 
partes discretas desses meios, para as quais é possível conhecer ou obter uma descrição matemática 
do seu comportamento [17]. 

É, portanto, possível afirmar que o MEF, é uma ferramenta de cálculo que permite a resolução 
de problemas complexos, tirando partido da possibilidade de resolução de problemas mais simples, 
através de uma metodologia de cálculo assente em matrizes, que quando agrupadas permitem a 
obtenção da solução do problema mais complexo. 

Na obtenção dos resultados, são seguidas neste método o seguinte conjunto de etapas, visíveis 
sobretudo quando se efetuam os cálculos manualmente. 

1. Discretização do problema: fase inicial onde ocorre a divisão e simplificação do 
modelo, figura 26. 

 

2. Numerar Nós e Elementos: são numerados todos os nós e elementos, de modo a 
facilitar os cálculos, figura 27. 

3º 
1º 2º 

Figura 26 - Simplificação do modelo a estudar. 
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3. Definir propriedades elementares: para cada um dos elementos individuais em 
estudo, são definidas as suas propriedades elementares expressas na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Propriedades elementares de cada elemento individual em estudo. 

 
 

 

 

4. Dimensionamento do sistema: por forma a definir as matrizes locais e a global, é 
dimensionado o sistema tendo o número de nós e o número de graus de liberdade, 
equação (1). 

 �� = º ó  × º � �  �  

 
5. Tabela de conectividades: durante esta fase, os nós dos diferentes elementos 

individuais, são associados ao elemento individual em questão. 
 

Tabela 2 - Associação entre os elementos e os respetivos nós. 

Elemento Nós 

1 1,2 

… … 

 
 

6. Assemblagem: constitui uma das fases mais importantes na qual é contruída a matriz 
de rigidez global da estrutura [K]. 

 
7. Condições fronteira: são definidas as condições de fronteira presentes nos nós dos 

elementos individuais. É durante esta fase que se denota a importância da divisão e 
numeração dos elementos, pois facilitam a resolução desta etapa de cálculo. 

 

Elemento Ee Ae Le Ie α 

1 … … … … … 

[K] 

1 

2 

3 

4 

1 2 

3 4 

A1, t1 

A2, t2 

A1, t1 A1, t1 

Figura 27 - Numeração dos nós e elementos do modelo a estudar. 

(1) 
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u1  u1 

v1  v1 

θ1  0 

u2  0 

v2  0 

θ2  θ2 

u3  0 

V3  0 

θ3  θ3 

u4  u4 

v4  v4 

θ4  θ4 

 
8. Sistema reduzido: tendo em conta as condições de fronteira definidas anteriormente, 

pode haver a possibilidade de simplificar a matriz de rigidez global, diminuindo o 
tempo de cálculo e facilitando a sua resolução. 

 

 

9. Obtenção de resultados: procedidas as etapas anteriores é agora possível obter os 
resultados, que podem posteriormente ser analisados e corroborados com os 
resultados vindos dos softwares de simulação. 

 

Salienta-se ainda que a utilização destes métodos deve ser evitada sempre que existam 
abordagens ou soluções analíticas para o problema que se pretende analisar [17]. 

Este conjunto de etapas são sobretudos visíveis quando se procede ao cálculo manual de 
resultados.  

[Kr] [K0] 

Figura 28 - Exemplo dos resultados obtidos pelo software Abaqus. 
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Ainda que na presente tese, se tenha utilizado o software numa perspetiva de utilizador, é 
fundamental compreender o procedimento anterior, por forma a que se efetuem as melhores escolhas 
durante a implementação dos pressupostos no software. 

 

9.2. Simulação-considerações efetuadas  
 

9.2.1. Etapas da simulação  

 

No processo de obtenção dos resultados com recurso ao software, houve a necessidade de 
efetuar uma série de etapas: 

1. Pré-processamento. 
2. Análise. 
3. Pós-processamento. 

A fase de pré-processamento envolve a construção do modelo geométrico a estudar, a 
definição dos carregamentos e das condições a que este será submetido. Trata-se de uma fase de 
grande importância pois afeta diretamente os resultados obtidos.  

A fase de análise, é a fase em que o software efetua todos os cálculos necessários à resolução 
da simulação. 

A última fase, designada de Pós-processamento, esta encarregue de apresentar toda a 
informação contida nos ficheiros de saída de resultados de diferentes formas, tanto gráfica como 
tabular. Na presente tese os resultados são apresentados, com a indicação colorida dos isovalores ou 
isolinhas, assim como a apresentação detalhada de algumas secções do modelo, figura 29. 

 

  

9.2.2. Pré-processamento  

 

Durante a etapa de pré-processamento foram adotados um conjunto de pressupostos que 
merecem destaque, pois influenciam diretamente os resultados obtidos: 

• Beam elements – foram utilizados elementos dedicados exclusivamente à modelação 
de barras, na medida em que permitem a modelação de corpos em que uma dimensão, 
geralmente o comprimento, é significativamente superior às outras duas. Na presente 

Figura 29 - Exemplo de resultado obtido na etapa de Pós-Processamento. 
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tese foram utilizados elementos finitos do tipo B33, ou seja, elementos do tipo Barra, 
3D com interpolação cúbica. 

• Abaqus/Standard – esta formulação tem a vantagem de permitir a utilização de 
formulações cúbicas. A utilização de barras de três dimensões, permite a existência 
de seis graus de liberdade em cada nó de integração, nomeadamente três graus de 
translação e três graus de rotação, contudo, a utilização destas barras implica o recurso 
a malhas mais grosseiras, dado o peso computacional superior exigido à simulação. 

• Ordem de integração linear – devido ao peso computacional exigido, a grande 
maioria das simulações efetuadas, foi realizada com ordem de integração linear.  

Importa referir que a seleção dos elementos finitos, Beam elements, se deveu aos resultados 
favoráveis que este tipo de elemento finito apresenta quando utilizado em barras de perfil circular. 
Além disso, comparando os resultados obtidos com recurso a este tipo de elemento finito com os 
resultados dos restantes elementos finitos disponíveis, verificava-se uma maior proximidade dos 
resultados obtidos, aqueles que seria espectável de ocorrer.  

Ainda ao nível do pré-processamento, foi importante definir qual o sistema de unidades a usar 
durante a simulação, na medida em que o software Abaqus, não tem determinado um sistema de 
unidades específico, assim destaca-se que foi utilizado o sistema de unidades SI (mm), tabela 3. 

 

Trata-se de um ponto importante de destaque, na medida em que, durante a apresentação dos 
resultados nos capítulos posteriores, os figuras demonstradas não dispõem de qualquer unidade. 

 

9.2.3. Refinamento das malhas  

 

Sempre que possível, foi efetuado um refinamento da malha de integração, na medida em que, 
o refinamento da malha provocava necessariamente uma melhoria dos resultados em consequência 
do aumento do número de pontos de integração [24]. Todavia, devido ao peso computacional, o 
refinamento da malha foi limitado. 

 

9.2.4. Análise linear vs Análise não linear  

 

No software da simulação existem dois tipos de análise que poderão ser efetuados, a análise 
linear e a análise não linear. Dada a importância desta escolha na obtenção dos resultados o mais 
preciso e realistas possível, é preponderante desde já, efetuar a sua coerente distinção. 

Tabela 3 - Unidades em utilização nas simulações. 
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Na análise linear pressupõe-se a existência de uma relação linear entre a força aplicada e o 
deslocamento verificado, o que em termos de equação numérica se traduz por � = � × �, relação 
matematicamente idêntica à do cálculo das matrizes de rigidez estrutural [�]. 

Atenda-se ao facto de a aplicação desta relação pressupor essencialmente três hipóteses:  

• Os deslocamentos que induzem deformação são infinitesimais.  

• O material tem comportamento linear elástico.  

• As condições de fronteira mantêm-se constantes aquando da aplicação do 
carregamento.  

Assim, a adoção de um material linear elástico corresponde à aplicação da lei de Hooke para 
o comportamento do material, que implica manter a matriz de elasticidade constante.  

Convém desde já realçar, no entanto, que nas situações correntes de fenómenos físicos, a 
relação � = � × �, não corresponde à realidade, ou seja, estes fenómenos apresentam geralmente 
características não lineares ( � ≠ � × � ). 

A análise não linear difere da análise linear na medida em que a relação entre a carga aplicada 
e a resposta do sistema deixa de verificar uma linearidade entre si.  

Na análise não linear de uma estrutura, a rigidez do elemento varia com a deformação, este é 
na realidade o caso verificado para todas as estruturas mecânicas, de tal forma que a aproximação 
grosseira da linearidade, para determinadas estruturas, apenas se realiza para efeitos de determinação 
do design. Uma grande desvantagem deste tipo de análise prende-se, com a incapacidade de propor, 
à partida, um deslocamento para determinada tensão, pois não se tratam de relações lineares, figura 
30. 

Existem essencialmente, três fontes de não linearidade:  

• Não linearidade Material.  
• Não linearidade das Condições de Fronteira.  
• Não linearidade Geométrica.  

De uma forma geral, a não linearidade material, tem uma importância elevada na medida em 
varia de acordo com o material utilizado, pode verificar-se, que genericamente a grande maioria dos 
metais apresenta uma relação linear entre a tensão/deformação para baixos valores de tensão 
aplicada, em contrapartida para valores superiores à tensão de cedência, pode verificar-se que está 
relação linear deixa de se observar, tonando-se não linear e irreversível. 

A não linearidade material tem tendência a aumentar a rigidez do elemento. É por isso, que 
para efeitos de design em Engenharia mecânica, se trabalha com valores inferiores à tensão de 
cedência, pois abaixo deste valor, genericamente o material tem preponderância a retomar as formas 
originais sem sofrer deformações permanentes, que possam por em causa a segurança da própria 
estrutura.  

Figura 30 - Gráficos Força - Deslocamento, para análise linear e não linear, [17]. 
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A não linearidade das condições de fronteira, ocorre se as condições de fronteira variarem 
ao longo da análise, o que é muito frequente em situações de impacto. 

A terceira fonte de não linearidade, está relacionada com a variação da geometria durante a 
análise. Assim a não linearidade geométrica ocorre sempre que a magnitude dos deslocamentos 
afete a resposta da estrutura, sendo que as deformações podem ser causadas pela rotação ou deflexão 
do corpo, ou por tensões iniciais ou cargas aplicadas. 

As razões apresentadas anteriormente permitem explicar sucintamente a razão pelo qual se 
optou por uma análise não linear para grande maioria das simulações efetuadas, sobretudo em 
condições de impacto.  

 

9.2.5. Erros nas simulações  

 

Ao longo das simulações, em virtude do custo computacional associado, houve a implicação 
de efetuar algumas simplificações na etapa de pré-processamento, que levaram necessariamente a 
obtenção de resultados menos fidedignos. Contudo, a necessidade destes resultados levou a realizar 
estas simplificações, estes resultados não devem ser desprezados pois permitem prever o sentido 
evolutivo dos resultados reais, possibilitando dentro das limitações existentes, a formulação futura 
de melhores resultados.  

Em concreto, zonas em que a malha de integração necessitava de ser mais refinada, dada esta 
limitação, foi impossível realizar esse refinamento. Um outro caso prende-se com a necessidade de 
realizar a estrutura no software Abaqus, através do método de união dos pontos limites das barras, 
facto que implicou que a estrutura ficasse menos arredondada, o que é desde logo um ponto negativo, 
tendo em conta a acumulação de tensões em zonas mais pontiagudas ou não lineares. 

 

9.2.6. Tipos de apoio   

 

 No decurso da imposição das condições de pré-processamento, foram considerados nas 
diversas situações, três tipos de apoio, figura 31. 

Estes apoios são designados e têm as seguintes características:  

a) Apoio Simples: apoio que impede os deslocamentos transversais v no ponto onde 
está localizado; 

b) Apoio Duplo: apoio que nega os deslocamentos axiais u e transversais v no seu ponto 
de aplicação. 

c) Encastramento: apoio que impede os deslocamentos axiais u e v, bem como as 
rotações θ, por este motivo, é usado necessariamente nas extremidades da viga. 

Figura 31 - Tipos de apoios considerados nas simulações: a) apoio simples; b) apoio duplo; c) encastramento, 
[17]. 
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9.2.7. Deformação material  

 

O material estrutural utilizado no decorrer da presente tese, é um material dúctil, em concreto, 
aço estrutural. Por forma a determinar as suas características são efetuados pelos fabricantes, testes 
e ensaios laboratoriais, como o ensaio de tração, que permite determinar as curvas tensão-
deformação, como a apresentada a seguir: 

 

Estes ensaios são de grande importância pois permitem determinar, entre outras características, 
a tensão de cedência, σy, a deformação plástica, ε, e a tensão de rotura, σr. 

Denote-se que a entrada no regime plástico não origina necessariamente o colapso total da 
estrutura, assim sendo, esta característica pode e deve ser usada para proporcionar a maior proteção 
possível dos ocupantes, o que para tal implica a definição de zonas com maior capacidade de 
deformação.  

A absorção de energia que é conseguida em regime plástico é naturalmente superior à energia 
capaz de ser absorvida pelo material em regime elástico, facto que explica a necessidade de trabalhar 
com o material em regime plástico nas zonas de deformação programada. 

Fica assim a ideia de que nesta tese houve a necessidade de verificar as características do 
material tanto em análise plástica como em análise elástica, na medida em que se pretendeu trabalhar 
com as duas situações. Pretende-se um regime elástico nas zonas onde não se requer deformação, 
como a zona central do habitáculo, e por sua vez, procura-se trabalhar em regime plástico nas já 
referidas zonas de deformação programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Representação esquemática do comportamento tensão-deformação de um material estrutural, [17]. 
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10.  Estrutura tubular – Chassi  
 

Durante este capítulo serão destacados os principais componentes associados ao chassi, 
principiando pela demonstração do chassi em estudo. Posto isto é detalhada a distribuição dos 
componentes sobre o chassi, e por último será dada enfase à componente principal deste trabalho, 
nomeadamente aos cálculos de tensão, flexão, torção, entre outros, que atuam sobre o chassi.   

 

10.1. Chassi proposto  
 

Relativamente ao chassi proposto, que pode observar-se na figura 33, constata-se a semelhança 
com alguns dos desenhos preliminares. Este chassi, foi desenhado por forma a ser utilizado num 
veículo de duas secções, esta escolha prende-se com a possibilidade de propor, desta forma um 
veículo, mais compacto, com menor peso, mas tentando manter sempre um espaço interior bastante 
amplo, por forma a garantir o conforto dos ocupantes e a capacidade de transporte.  

 

Nesta fase, importa desde já realçar que, devido às limitações computacionais, associadas à 
utilização do Abaqus, a estrutura teve necessariamente de ser configurada, ou seja, zonas que eram 
arredondadas, tiveram necessariamente de se tornar lineares. Isto implica necessariamente uma 
acumulação ligeira de tensões nas zonas de união dos diferentes tubos, pelo que se espera que o 
arredondamento destas zonas leve necessariamente a resultados mais favoráveis. Houve assim, por 
forma a realizar a simulação, a conversão do chassi da figura 33, no chassi da figura 34. 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Chassi inicialmente proposto. 
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10.2. Situações analisadas  
 

Foi analisado o comportamento do chassi, quando sujeito às seguintes situações:  

• Situação 1: Torção na zona inferior da estrutura. 
• Situação 2: Flexão na zona inferior da estrutura devido ao peso dos componentes.  
• Situação 3: Flexão na zona inferior da estrutura sobrecarga nas extremidades da 

mesma. 
• Situação 4: Impacto lateral na zona central da parte inferior da estrutura. 
• Situação 5: Torção na estrutura completa. 
• Situação 6: Impacto traseiro na estrutura completa.  
• Situação 7: Impacto lateral na zona central da estrutura completa. 
• Situação 8: Impacto frontal na estrutura completa. 
• Situação 9: Impacto frontal e traseiro na estrutura completa. 
• Situação 10: Capotamento. 
• Situação 11: Substituição dos tubos da zona frontal por um perfil retangular 

deformável. 
• Situação 12: Queda da estrutura invertida de uma altura de 2 metros. 
• Situação 13: Estuda da adaptação do chassi para um veículo descapotável. 

 

10.3. Material utilizado  
 

Devido às exigências do projeto houve a necessidade de escolher um material capaz de resistir 
favoravelmente às solicitações externas, ao mesmo tempo deveria apresentar baixo preço de 
aquisição e grande disponibilidade em mercado. Assim o material selecionado foi o aço S355, que 
apresenta uma massa volúmica de 7.85 kg/dm3. Este material de características dúcteis tem uma 
percentagem de carbono que ronda os 0.22%, [23]. 

Figura 34 - Chassi utilizado para realizar as simulações no software Abaqus. 
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A facilidade e a menor exigência técnica associada à soldadura deste tipo de material, capítulo 
15, foi também um dos fatores pelo qual se preteriu o alumínio em favor do aço S355. 

Referir ainda que apesar do aço apresentar maior massa volúmica, quando comparado com a 
massa volúmica do alumínio, 2.7 kg/dm3, e necessariamente implicar a criação de uma estrutura com 
maior massa global, o aço detém melhores características no que concerne à resistência ao choque e 
à fadiga, fundamental no que toca à garantia de segurança dos ocupantes. Além disso a sua 
durabilidade, custo de aquisição e trabalho é inferior. 

Como será visível pelos resultados, este material cumpre favoravelmente com as solicitações 
ao qual foi imposto, devido sobretudo às suas características, tabela 1. 

 

Tabela 4 - Tabela de propriedades do material utilizado, [23]. 

Características 

Tensão de cedência ReH ≥ 355 N/mm2 (MPa) 

Tensão de rotura Rm = 510-680 N/mm2 

Extensão mínima �� = , √�� 

A=20% 

Resistência à flexão por impacto 

(temperatura de ensaio 0ºC) 

J0=27 

(energia média absorvida, provetes 
normalizados) 

 

Há ainda que observar, que toda a estrutura, é constituída por elementos tubulares com as 
seguintes características: 

 

 

Importa desde já notar, que a tubagem de maior diâmetro, D2 =26.9 mm, foi disposta nas 
regiões do chassi que necessitavam de maior resistência, nomeadamente a região que envolve toda a 
zona do habitáculo, por forma não só a conferir resistência a esta zona, mas também, segurança aos 
utilizados, figura 36. 

Nas restantes regiões foram utilizados tubos de diâmetro inferior, por forma a que a 
deformabilidade destas zonas fosse superior. Foi igualmente adotado este tipo de tubo nos elementos 
de triangulação, pois como se verá, estes elementos apenas garantem uma segurança superior. 

D1 = 21.3 mm 
t1 = 2.5 mm 
I1 = 0.66×10-8  m4 
A1 = 1.48×10-4  m2 
Ρ = 1.16  Kg/m 

D2 = 26.9 mm 
t2 = 2.5 mm 
I2 = 1.44×10-8  m4 
A2 = 1.92×10-4  m2 
Ρ = 1.50  Kg/m 

Figura 35 - Características dos tubos adotados na estrutura [22]. 
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10.4. Princípios estruturais básicos  
 

A resposta apropriada do chassi requer que este apresente uma rigidez estrutural adequada, o 
que implica que este seja capaz de resistir tanto à flexão, como a torção, sem deformar 
significativamente. 

Adams Herb no seu livro Chassis Engineering [6] enumera um conjunto de princípios 
estruturais inerentes ao fabrico de um chassi e que deverão ser desde logo destacados, para que seja 
possível compreender as escolhas efetuadas no chassi em estudo: 

1. Triangulação de elementos: a triangulação de elementos tubulares apresenta a 
vantagem de em sobrecarga, estes elementos não alterarem nem a sua forma, nem a sua 
dimensão, de tal modo que, esta configuração apenas fica comprometida se um dos 
elementos quebrar.  
Esta configuração contrasta com a disposição dos tubos de forma quadrada, onde a 
rigidez estrutural existente é muito reduzida, de modo que, qualquer pequena solicitação 
lhe provoca uma deformação diagonal, figura 38. 

 
2. Dupla triangulação de elementos: a divisão diagonal de uma estrutura quadrada, leva 

a criação de 4 zonas triangulares, cuja rigidez é elevadíssima, de tal forma que este tipo 
de configuração é quase exclusivamente utilizada quando se preveem cargas muito 
acentuadas, como na competição automóvel. 

 
3. Utilização de painéis de chapa: a triangulação 

dos elementos pode ser substituída, pela 
utilização de painéis de chapa, com um 
resultado muito idêntico. 
Estes painéis têm a vantagem, face à 
triangulação por tubos, de se apresentarem 
como elementos também de divisão ou 
proteção, como a cortina de fogo. Além disso, 
permitem poupar peso e diminui a 
complexidade inerente ao fabrico da 
triangulação, figura 38. 

Figura 36 - Distribuição dos tubos de maior diâmetro (a vermelho) e de menor diâmetro (a branco) pela estrutura. 

Figura 37 - Demonstração dos efeitos das 
cargas potenciadoras de torção numa caixa 

sem uma das faces, [6]. 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

43 
 

 
4. Torção: faz-se referência a esta solicitação, pois o conjunto das cargas que induz torção 

no chassi são aquelas que mais facilmente comprometem a resistência deste. Por 
exemplo, quando se aplicam cargas sobre uma caixa aberta em apenas uma das seis 
faces, claramente se verifica uma torção acentuadas desta, figura 38. 
 

5. Rigidez da zona de apoio da suspensão: grande parte das cargas que alcançam a 
estrutura são provenientes da ação do sistema de direção e suspensão, assim a zona de 
apoio destes sistemas necessita de ter grande resistência. 

 

 

Além dos pontos anteriores defendidos por Adams Herb no seu livro Chassis Engineering, 
[6], foi ainda possível, após consulta da bibliografia descrita na lista de referência, determinar que 
por forma a garantir as características mínimas exigidas a um chassi do tipo tubular era necessário 
compreender uma série de conceitos, tanto estruturais como de design.  

Assim principiando pela análise estrutural, existem alguns tópicos de elevada relevância: 

Rigidez (stiffness): em termos de rigidez, facilmente se prova que um elemento de grande 
integridade material e volumétrica tem capacidade de apresentar uma maior rigidez quando 
comparado com um elemento de menor integridade material e volumétrica, em termos concretos, um 
bloco de alumínio integralmente preenchido, apresenta naturalmente melhores resultados que um 
bloco de alumínio de igual dimensão, mas apenas constituído pelas faces laterais. Assim a rigidez 
poderá servir como medida de previsão de quanto um elemento irá fletir sobre ação de uma carga. 

Robustez (strengh): este parâmetro refere-se à quantidade de carga que um elemento é capaz 
de resistir antes de quebrar.  

Peso: efetuando uma comparação entre os blocos de alumínio referidos anteriormente, o bloco 
totalmente preenchido apresenta um peso superior, quando comparado com o bloco não preenchido. 

Figura 38 - Triangulação de uma estrutura retangular (à esquerda) e modo alternativo à 
triangulação, com recurso a chapa (à direita) , [6]. 

Figura 39 - Triangulação de elementos (à esquerda) e demonstração da facilidade de torção numa estrutura 
retangular (à direita) , [6]. 
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Flexão: este parâmetro pode ser quantificado pela aplicação de cargas perpendiculares ao eixo 
do corpo, estas originam deformação na mesma direção da carga, assim, por exemplo, no caso de um 
tubo, a diminuição do seu comprimento e a aproximação da zona de aplicação da carga relativamente 
aos locais de apoio, permite diminuir a flexão sentida sobre o mesmo. 

Torção: a torção ocorre quando se aplica uma carga com capacidade de provocar uma rotação 
do elemento sobre o seu eixo longitudinal, atuando assim na secção transversal do objeto. Trata-se 
de uma situação bastante presente em objetos como barras e prismas, ou seja, em que uma das 
dimensões supera as restantes. Quando os esforços são de torção, as secções circulares ocas são as 
que melhor resposta apresentam. 

São várias as situações reais que induzem o aparecimento de cargas propicias à torção: 

• Curvas apertadas com declive, figura 40. 
Sempre que um veículo descreve uma curva que 
devido ao declive uma das rodas não contacta 
com o solo, são necessariamente induzidas 
cargas de torção sobre o chassi do veículo, de tal 
forma que, este tem tendência a torcer 
diagonalmente. 
 

• Utilização fora de estrada, figura 41. Sempre 
que um veículo é sujeito a condições de 
utilização fora de estrada, onde existam declives 
acentuados, buracos ou saliências mais 
profundas, observa-se a criação de cargas 
potenciadoras de torção. 

 
• Utilização citadina, figura 42. A passagem por 

buracos existentes na estrada, subida de passeios 
e lombas limitadoras de velocidades são alguns 
dos exemplos causadores deste tipo de cargas. 
 

 

Uma forma simplificada de analisar os efeitos da torção sobre uma estrutura, é compreender a 
sua ação sobre um objeto muito simples, nomeadamente uma caixa, figura 43. 

Figura 40 - Veículo descrevendo uma 
curva, com possibilidade de torção, [45]. 

Figura 41 - Veículo a deslocar-se em 
terrenos acidentados, [46]. 

Figura 42 - Situações dentro da cidade, potenciadoras de causar torção na estrutura do veículo, [45]. 
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Quando sobre a caixa, figura 43, é aplicada uma carga lateral, observa-se a ocorrência de 
deformações que alteram os comprimentos das suas diagonais. Isto ocorre porque a propagação das 
cargas é sobretudo efetuada sobre a face da horizontal. A face vertical, estando a carga aplicada 
apenas num dos seus limites, não apresenta qualquer resistência ao movimento. 

Quando se posiciona um elemento na diagonal da caixa, observa-se que o comportamento 
desta se altera por completo, em concreto, a sua resistência aumenta de forma acentuada, figura 44. 

O tubo posicionado nesta diagonal é, após aplicação da carga, colocado sobre tensão e como 
já foi verificado, uma barra apresenta características favoráveis quando sujeita a cargas de tensão ou 
compressão. 

Uma outra forma de aumentar a resistência da estrutura passa pela colocação de uma chapa 
em substituição da diagonalização, figura 45. Todavia, a colocação deste elemento tem implicações 
gravosas na massa final da estrutura, motivo pelo qual não foi adotada esta hipótese.  

 

Importa desde já destacar o conceito de Rigidez Torsional. Este conceito descreve uma 
propriedade do chassi de um veículo, nomeadamente a capacidade que este apresenta em resistir às 
cargas de torção induzidas, por exemplo, pelas forças provenientes do sistema de suspensão e das 
rodas. Permite prever a capacidade de resposta dinâmica do veículo nomeadamente em curva.  

 

 

Caixa não triangulada Caixa não triangulada sendo puxada 

Figura 43 - Efeitos de um esforço externo sobre uma caixa não triangulada.  Uma caixa 
não triangulada (sem uma das faces) é facilmente deformada, [6]. 

Caixa triangulada 

(cargas de tração) 
Caixa triangulada 

(cargas compressivas) 

Figura 44 - Caixa com elemento diagonal sobre efeito de cargas de tração (à esquerda) e 
compressão (à direita), visível resistência da mesma em ambas as situações, [6]. 
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Em termos de design:  

Triangulação dos tubos: teoricamente o design dos tubos deve ser disposto de forma a criar 
uma triangulação entre si, de modo a haver um aumento da rigidez e uma mais fácil propagação das 
cargas por diferentes elementos. 

Número de elementos soldados: segundo a literatura, a soldadura de mais três elementos na 
extremidade de um tubo, deve ser evitada, minimizando a ocorrência de zonas de concentração de 
tensões propicias a provocar a quebra da referida zona. 

Elementos transversais: existe a necessidade de aplicar elementos transversais sobretudo em 
chassis que apresentem longarinas paralelas. A aplicação destes elementos, além de dificultarem a 
flexão das longarinas, também contribui para uma melhor sustentabilidade do peso dos elementos 
constituintes da estrutura e do veículo. 

Continuidade estrutural: sempre que possível é aconselhável a existência de elementos 
integrais, que percorram todo o chassi. Esta configuração permite que as cargas possam ser 
distribuídas por toda a estrutura, minimizando a necessidade de efetuar soldaduras. Estes elementos 
devem envolver toda a estrutura, ao mesmo tempo que devem ser posicionados o mais afastado 
possível do habitáculo dada a sua imprevisibilidade, nomeadamente em termos de movimento ou 
deformação. 

Reforço de zonas concretas: em todas as zonas, onde haja a introdução de vibrações ou 
cargas, nomeadamente na zona de apoio da suspensão e na zona de fixação do motor é imprescindível 
dispor de um reforço capaz de garantir a minimização e amortização destas solicitações, e com 
capacidade de garantia de rigidez mínima. 

Adaptação à necessidade: segundo Michael Costin no seu livro Racing and sports car chassis 

design, [7], no projeto de uma estrutura deste tipo, é preponderante efetuar a adaptação do design do 
projeto às necessidades requeridas, para tal é determinante seguir a seguinte ordem: escolha dos 
componentes constituintes do automóvel, posicionamento dos componentes e por último design e 
construção do chassi. Esta ordem garante uma maior harmonia do chassi, sobretudo no que concerne 
à resposta às diferentes solicitações, além disso, permite que sejam apenas colocados tubos nas zonas 
estritamente requeridas. 

São aqui expostos este conjunto de conceitos, pois foram fundamentais para a conceção do 
chassi, tendo também relevância na sua compreensão. 

 

10.5. Análise ao chassi proposto  
 

Figura 45 - Comparação de comportamento entre um monocoque e um spaceframe quando 
sujeito a cargas compressivas. Clara superioridade de comportamento do monocoque, [6]. 
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Assim após a análise dos conceitos demonstrados no ponto anterior, foi possível, desenhar e 
projetar o chassi, o que para tal implicou efetuar um compromisso entre todos eles, na medida em 

que muitos destes conceitos facilmente entram em contradição, assim por exemplo, era impossível 
dispor de uma estrutura totalmente rígida sem comprometer a massa da mesma.  

 

Posto isto, importa expor de forma geral, algumas características da configuração do chassi, 
figura 46. 

1. Secção saliente – a existência desta secção frontal saliente, destinada a alocar o motor, 
deve ter grande capacidade de deformação, de modo a impedir que as cargas externas 
alcancem a zona do habitáculo, sobretudo quando submetida a impacto frontal. 

2. Triangulação – este elemento serve como reforço da zona frontal sobretudo no 
momento de impacto, ou quando solicitado à torção. 

3. Triangulação – permite o reforço da zona do habitáculo, dificultando a passagem das 
cargas para este. Permite ainda a minimização da torção e da deformação do habitáculo 
no momento da ocorrência de impacto lateral ou frontal. 

4. Barra de sustentação – esta barra permite a sustentação da zona frontal, permite 
manter a integridade do habitáculo no momento do impacto lateral e dificulta a 
deformação no momento da ocorrência de torção. 

5. Pilar B – este elemento permite efetuar a sustentação do tejadilho, impede a intrusão 
de objetos no habitáculo especialmente no impacto lateral e dificulta a deformação em 
caso de capotamento. 

6. Triangulação lateral – este elemento concede reforço as áreas laterais dedicadas a 
deformar em caso de impacto. 

7. Barra transversal – este elemento dificulta a deformação da estrutura em caso de 
impacto lateral, permite efetuar uma continuidade dos pilares B, e auxilia na resistência 
à torção. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 8 9 

Figura 46 - Pontos negativos no chassi em estudo. 
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8. Barras laterais – estes elementos proporcionam proteção adicional em caso de 
impacto lateral dificultando a intrusão do objeto no interior do habitáculo, além disso 
dificultam a intrusão no habitáculo dos tubos da zona traseira no caso de haver um 
impacto nesta região. 

9. Triangulação – este elemento proporciona rigidez à zona traseira dificultando que 
ocorra uma intrusão completa da estrutura em caso de impacto nesta região. Funciona 
ainda como reforço em casos de ocorrência de torção. 

 

10.6. Componentes principais do veículo  
 

10.6.1. Posição dos componentes  

 

Nesta fase inicial do projeto, os componentes principais do veículo, foram posicionados 
naquela que se espera vir a ser a sua posição no projeto final, tendo-se para tal dividido o chassi em 
três secções: frontal, central e traseira. Esta consideração leva em linha de conta, que o habitáculo do 
veículo, tenha duas zonas principais, uma zona central e uma zona mais recuado, junto a parte traseira 
do veículo a qual se designou por: traseira, figura 47.  

 

No projeto final serão, se necessário, colocadas estrategicamente posicionadas, algumas 
chapas por forma a sustentar os componentes e a aumentar localmente a rigidez estrutural, não sendo 
contudo, incluída a sua ação nos cálculos estruturais, figura 48. 

Zona Traseira 

Zona Central 

Zona Frontal  

Figura 47 - Delimitação das secções do chassi em estudo. 
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De modo a determinar a massa existente em cada uma das três secções anteriores, foi efetuada 
uma lista provisória dos componentes constituintes deste veículo e estabelecida uma estimativa da 
sua massa. 

 

Tabela 5 - Elementos constituintes do veículo e estimativa para a massa de cada um. 

Elementos Constituintes Peso [kg] Localização 

Chassi 71 centro 

Carroçaria 50 centro 

Motor 80 Frontal 

Caixa de velocidades 10 Frontal 

Suspensão 40 Frontal /Traseira 

Óleo 2 Frontal 

Sistema de escape 8 centro 

Veio de transmissão 5 Frontal 

Radiador mais água 15 Frontal 

Tanque + miscelâneas 55 Traseira 

Sistema de direção 15 Frontal 

Instrumentação 3 Frontal 

Bancos 50 centro 

Cintos 3 centro 

Luzes 3 Frontal /Traseira 

Roda suplente ou kit 2 Traseira 

Bateria 8 Frontal 

Extintor 5 Traseira 

A 

B 

C 

Figura 48 - Chassi em estudo com os blocos correspondentes à massa 
de cada secção, e centros de massa de cada secção. 
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Plásticos interiores 10 centro 

Miscelâneas 20 centro 

Total 455 kg 
 

 

Segundo a estimativa anterior a massa global do veículo deve cifrar-se num patamar máximo 
de 455 kg, o que, como se verá posteriormente, evidencia uma ultrapassagem deste valor 
relativamente ao estipulado pela legislação. 

 

Tabela 6 - Distribuição da massa pelas três secções do veículo. 
 

Peso Percentagem 

Frontal 159,5 35,06% 

centro 212 46,59% 

Traseira 83,5 18,35% 

Total 455 kg 100,00% 

 

A massa total do veículo, encontra distribuída numa percentagem de 35% na zona frontal, 46% 
na zona central do habitáculo e cerca de 18% na zona traseira do veículo. Sendo que o cálculo da 
zona frontal, tem em conta a massa aproximada do motor proposto e dos restantes componentes 
associados. 

 

10.7. Resultados obtidos  
 

10.7.1. Notas introdutórias aos resultados  

 

Importa salientar mais uma vez que o objetivo deste trabalho é compreender os fundamentos 
teóricos e práticos associados ao desenvolvimento e fabrico de uma estrutura tubular, assim sendo, 
os resultados apresentados de seguida deverão ser tidos como meios de explicação das características 
requeridas a este tipo de estrutura, assim como um meio para explicar as alterações que deverão ser 
feitas, em que sentido deverão ser realizadas e o motivo pelo qual deverão ser realizadas.  

É determinante compreender assim, que os valores apresentados nas figuras subsequentes, 
relativas a cada uma das situações analisadas, devem ser apenas considerados como forma de 
determinação das áreas mais ou menos críticas, já que de situação para situação, as condições de 
realização das simulações foram diferentes, e como tal estes valores diferem. A necessidade de 
realizar simulações com diferentes condições de pré-processamento, prende-se com a carga 
computacional associada a cada uma das situações, ou seja, situações que envolviam grandes 
carregamentos, ou carregamentos mais complexos, apresentavam necessidades computacionais 
superiores, que muitas vezes não foram supridas, de tal forma que os resultados demonstram apenas 
parte da simulação. Contudo mais do que a apresentação dos valores associados às simulações, 
importa sim destacar, as áreas críticas que merecem ser analisadas com atenção e cuidado, por forma 
a ser possível apresentar no final uma situação melhorada, que garanta a completa segurança dos 
ocupantes. 
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Sempre que nos resultados há a alteração da situação de análise, a designação numérica das 
barras ou das zonas de interesse é alterada, permitindo assim facilitar a análise. Desta forma a 
numeração deve apenas ser considerada para cada situação. 

 

10.7.2. Resultados da Subestrutura Inferior do Veículo  

 

É posteriormente demonstrado o estudo realizado na zona inferior do chassi, sobre o qual foi 
efetuado um esforço intenso no sentido de proporcionar a esta subestrutura as melhores 
características possíveis, em termos de resistência às solicitações externas, nomeadamente e em 
especial às solicitações de flexão e torção. 

Todavia como se verá posteriormente as características da subestrutura inferior apenas 
poderão ser efetivadas com a utilização de um tejadilho. 

 

10.7.2.1. Situação 1: Torção  

 

O estudo desta solicitação mereceu especial destaque, dada a dificuldade com que se obtêm 
um chassi capaz de resistir favoravelmente a estas cargas sem necessitar de ser acentuadamente 
reforçado, já que o reforço de um chassi implica necessariamente um aumento global da massa do 
veículo, algo que poderá ser preocupante quando se trata de um automóvel com limites legislativos 
em termos de massa.  

 

Resultados obtidos na simulação  

 
Por forma a compreender o comportamento da subestrutura inferior do chassi, foram efetuadas 

duas situações de análise, na primeira, a zona frontal do veículo foi sujeita ao carregamento de duas 
cargas em sentido oposto no valor de 3000 N, enquanto a zona traseira da estrutura foi fixada, figura 
49.  

 

Na segunda situação, foi efetuado o contrário, ou seja, a zona frontal foi fixada e a zona traseira 
sujeita à aplicação de cargas em sentido oposto no valor de 3000 N. Importa referir que as cargas e 
as fixações da estrutura foram efetuadas nas regiões de apoio da suspensão dianteira e traseira. 

Figura 49 - Condições de fronteira e cargas aplicadas na primeira situação de estudo dos efeitos da 
torção. 

Condições de fronteira  

Cargas aplicadas  
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Primeira situação de análise 
Relativamente à primeira situação de análise, cuja aplicação das cargas se posiciona na zona 

dianteira da estrutura, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Deformação (E) 

Como seria de esperar a deformação visualizada na estrutura localiza-se sobretudo na zona 
central do chassi, zona onde a triangulação de elementos é inexistente, figura 50. 

 

A aplicação das cargas sobre a estrutura, potenciou a criação de zonas de tração e compressão 
nos tubos, em particular, o deslocamento das barras 1 e 2 da estrutura, levou à criação de tensões de 
corte nos elementos que unem estas duas barras, assinalados na figura 51. 

 

Há ainda a notar que as zonas onde existem as triangulações são efetivamente zonas de menor 
deformação, em concreto os tubos que dão origem a esta triangulação, estão efetivamente pouco 
deformados. 

Figura 50 - Deformação da estrutura devido à aplicação de cargas de torção na zona dianteira. 

Barra 1 

Barra 2 

* * * * 

Figura 51 - Deformação da estrutura devido às cargas de torção, barras assinaladas (*) sujeitas ao corte. 
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Deslocamentos (U) 

As zonas de maior deslocamento, são efetivamente as zonas mais próximas às áreas de 
aplicação das cargas, estando o máximo posicionado na zona lateral 2, figura 52.  

 

As zonas 1 e 2, apesar de apresentarem triangulação, não foram projetadas para conferir 
resistência à estrutura. Em vez disso, estão destinadas a absorver as energias de deformação, 
provenientes dos impactos laterais, por este motivo têm tendência a acompanhar o deslocamento das 
barras 1 e 2. Quando a esta subestrutura forem associados o tejadilho e os pilares laterais, será visível 
que nesse caso, dada a localização dos pilares, estas zonas, 1 e 2, terão relevo no momento da 
determinação da resistência à torção. 

 

 

Zona 2 

Zona 1 

Figura 52 - Deslocamentos provocados pela aplicação de cargas de torção, destaque para as áreas mais solicitadas.  

Zona 1 

Zona 2 

Figura 53 - Zona de posicionamento do tejadilho e dos pilares laterais. 
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Tensão de Von Mises (S) 

Acompanhando o que foi redigido anteriormente, é agora 
possível visualizar a passividade das zonas 1 e 2, na medida em que 
nenhuma destas zonas apresenta acumulação de tensões elevadas.  

As tensões mais acentuadas, estão sobretudo localizadas nas 
zonas de apoio traseira, sobre o qual os tubos sofrem o início de 
deformação, zona 3 e 4, figura 54. 

É possível ainda observar a falta de resistência torsional da 
estrutura numa das direções, figura 57. Isto ocorre devido ao facto de as 
triangulações frontal e traseira estarem posicionadas na mesma direção. 
Assim por forma a aumentar a resistência da estrutura à torção era 
fundamental direcionar uma das triangulações para uma outra direção, 
figura 56. 

 

 

Zona 3 

Zona 4 

Figura 54 - Tensões geradas devido à aplicação das cargas de torção. 

Figura 55 - Vista frontal da 
estrutura deformada.  

Figura 56 - Reposicionamento da triangulação traseira (a amarelo) por forma a aumentar a resistência à torção. 
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Numa simulação posterior será constatado, que não existirá necessidade de efetuar 
triangulação da zona central, devido à colocação do tejadilho. 

Por forma a provar os efeitos das triangulações, ao ser retirada a triangulação frontal, observa-
se um ligeiro agravamento dos deslocamentos, sobretudo na proximidade desta zona, figura 58.  

Contudo, a ausência deste elemento é mais preocupante quando se observam as tensões 
desenvolvidas na estrutura, já que a capacidade de deformação dos tubos nesta situação é superior, 
além disso, a transferência das cargas entre os elementos é menor, acumulando assim as tensões nos 
tubos existentes. 

Figura 59 - Tensões desenvolvidas quando se retira a triangulação frontal. 

Estrutura original 

Estrutura deformada 

Figura 58 - Deformação da estrutura, com ausência da triangulação frontal. 

Figura 57 - Direção em que existe falta de resistência torsional da estrutura. 
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Ao serem retiradas todas as triangulações e todos os restantes tubos transversais de menor 
diâmetro, verifica-se que o agravamento é agora superior a qualquer um dos estudos anteriores.  

O facto de não existirem elementos transversais possibilita que a estrutura tenha perdido 
grande parte da sua resistência interior, permitindo assim, que as deformações que inicialmente 
estavam apenas localizadas na parte mais afastada da estrutura, pudessem agora estar distribuídas 
por toda ela, com maior relevo nas duas barras centrais, barra 1 e 2, figura 60. 

 

Ao serem retiradas as diagonais da zona 1 e 2, observa-se que os tubos exteriores acompanham 
agora por completo as barras 1 e 2, ou seja, a triangulação existente permitia ainda que não de forma 
acentuada que esta zona pudesse ter alguma resistência estrutural superior. Este facto é visível pela 
existência de baixas deformações nesta área, figura 60. 

As tensões no material, dada a baixa quantidade de tubos, ficam totalmente confinadas nos 
existentes, de tal forma que, além da sua intensidade ter aumentado a sua área de abrangência também 
cresceu, figura 61. 

 

Figura 61 - Tensões desenvolvidas na estrutura devido à ausência de qualquer elemento transversal ou triangulação. 

Figura 60 - Deformação da estrutura na ausência de qualquer elemento transversal ou triangulação. 

Zona 2 

Zona 1 
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Os efeitos da falta destes elementos são visivelmente superiores nomeadamente no 
deslocamento da estrutura, sobretudo nas barras mais afastadas da zona central, figura 62. 

 

Segunda situação de análise 
Ao se proceder à alteração das cargas da zona frontal para a zona traseira, verificou-se que o 

comportamento da estrutura foi em tudo idêntico, devido à semelhança entre a zona frontal e a zona 
traseira da estrutura. 

O facto de a estrutura ser muito idêntica na zona dianteira e traseira, permite que o seu 
comportamento seja muito idêntico em ambas as situações aqui em análise. 

 

Deformação (E) 

 

Figura 62 - Deslocamento da estrutura na ausência de qualquer elemento transversal ou triangulação. 

Figura 63 - Deformações verificadas na estrutura. 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

58 
 

Deslocamento (U) 

 

Tensão de Von Mises (S) 

 

Por último há que destacar a efetiva importância que o estudo destas situações apresenta, 
verificando para tal, o exemplo de dois pares de automóveis idênticos que quando submetidos ao 
mesmo teste de torção apresentam comportamentos totalmente dispares. 

 

Figura 64 - Deslocamentos verificados na estrutura. 

Figura 65 - Tensões verificadas na estrutura. 

Figura 66 - Comparação dos efeitos da torção em dois veículos similares, Ford Super Duty (à esquerda) 
e Chevrlot Silverado (à direita), [47]. 
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Quando submetidos ao mesmo teste, verifica-se que o veículo posicionado na esquerda da 
figura 66, Ford Super Duty, apresenta uma torção excessiva no seu chassi, de tal forma que é visível 
uma alteração de planos entre a zona traseira e a zona dianteira do automóvel, em concreto, observa-
se que zona de carga torceu fortemente de tal forma que durante os testes, o painel do portão de 
abertura da área de carga traseira, deformou, figura 67. 

Este teste é realmente muito importante neste tipo de veículo, já que são dedicados ao uso fora 
de estrada onde poderão estar sujeitos a condições de utilização muito idênticas às deste teste. 

Este resultado poderá ser facilmente explicado pela simples observação do chassis de ambos 
os veículos. Em concreto o chassi do Chevrolet apresenta a utilização favorável de longarinas de 
perfil retangular, o arredondamento das áreas de contacto entre tubos, e soldadura como método 
preferencial de união, além disso as longarinas principais são praticamente lineares, figura 69. 

 

 

 

Figura 68 - Chassi de longarinas pertencente ao Ford Super Duty, [47]. 

Zona afetada pela torção 

Figura 67 - Efeitos da torção num dos painéis da carroçaria do Ford Super Duty, [47]. 
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Em contrapartida o chassi do outro 
veículo apresenta longarinas não lineares 
de secção variável, com alteração de perfil 
e com elementos unidos por processos não 
permanentes, como o aparafusamento, 
figura 68. 

 

Análise final dos resultados 

O que se observou foi que a rigidez 
torsional é fortemente influenciada pelo 
posicionamento dos tubos do chassi. Em 
concreto um aumento do número de tubos 
do chassi posicionados estrategicamente, 
permite aumentar esta rigidez, em 
contrapartida este aumento irá 
necessariamente levar a um aumento do 
peso da estrutura. Assim sendo, facilmente 
se observa a importância de manter um 
equilíbrio nestes dois parâmetros. 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.2.2. Situação 2: Flexão devido ao peso dos componentes  

 

Foi nesta situação verificada qual a influencia do peso dos componentes sobre a estrutura, 
permitindo antever que pontos poderão necessitar de maior atenção.  

A aplicação das cargas levou em conta a distribuição provisória de massa determinada 
anteriormente: 160 kg na zona frontal, 200 kg na zona dos ocupantes e 100 kg na zona traseira. 

Apoiando esta análise na segunda Lei de Newton que determina que a força é um produto da 
massa pela aceleração, foi possível determinar as forças para cada uma das massas anteriores. Estas 
forças foram posteriormente distribuídas uniformemente pelos tubos da zona a que diziam respeito, 
figura 70.  

Chassi novo Chassi antigo 

Figura 69 - Comparação entre o novo e o antigo chassi de 
longarinas do Chevrolet Silverado, visível melhoria do mesmo, 

[47]. 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

61 
 

 

A massa dos elementos da zona central foi distribuída apenas pelas barras centrais, figura 71, 
deixando assim as zonas laterais dedicadas a sustentar o tejadilho, não incluído ainda aqui, e a 
responder às solicitações de impacto lateral. 

 

Os apoios da estrutura foram posicionados nas zonas de suporte do sistema de suspensão, 
limitando o seu movimento apenas a rotações. 

Figura 70 - Cargas aplicadas na estrutura e massa correspondente. 

160 

200 

100 

Figura 71 - Realce para a posição das cargas aplicadas na zona central. 

200 
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Resultados obtidos na simulação  

 

Deformação (E) 

Existem três zonas que sofreram deformação e que merecem ser destacadas, figura 74. Na 
zona 1, a diagonalização aí existente sofre maior deformação que os tubos circundantes, pois 
apresenta menor diâmetro. 

Na secção traseira, zona 3, a barra diagonal que aí se encontra, figura 74, não sofre deformação 
tão severa quando a diagonal da zona 1 devido ao peso dos componentes ser menor, além disso esta 
secção é também inferior quando comparada com a secção dianteira, permitindo uma menor flexão 
dos tubos. 

Figura 72 - Cargas aplicadas e realce das condições de fronteira adotadas. 

Figura 73 - Deformação da estrutura. 
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As barras 1 e 2, figura 74, são as barras que maior deformação sofreram, devido a vários 
fatores, entre eles a proximidade às duas zonas de maior massa, zona 1 e 2, e em particular devido à 
zona frontal da estrutura ser de maior tamanho quando comparada com a zona traseira, zona 3, ou 
seja, a proximidade destes tubos à zona de fixação é menor, como tal, estas duas barras não se 
encontram tão restritas em termos de movimento. 

 

Deslocamento (U) 

Observaram-se sobretudo deslocamentos verticais, ou seja, com a mesma direção e o sentido 
das cargas, ainda assim, o posicionamento das cargas não afeta de forma igual toda a estrutura. 

A proximidade aos apoios permite diminuir o deslocamento da estrutura, em contrapartida a 
zona central, mais afastada dos apoios, é a mais afetada pelos deslocamentos, além disso, a massa 
posicionada sobre esta zona tem o valor mais elevado de toda a estrutura, 200 kg, figura 76. 

Como se tratam de valores na ordem dos milímetros, não será necessário efetuar reforços na 
estrutura.  

Figura 75 - Zonas de deslocamento da estrutura. 

Zona 1 

2 

1 

3
1 

4 

Zona 2 

Zona 3 

Figura 74 - Zonas de realce da deformação da estrutura. 
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Tensão de Von Mises (S) 

De uma forma geral, observa-se que as zonas de maior deformação, estão associadas às zonas 
de maior acumulação de tensões. É natural a ocorrência de tal situação, na medida, em que é a 
acumulação de tensões que permite a ocorrência de deformações, figura 77. 

Assim as tensões desenvolvidas na estrutura acompanham as deformações verificadas 
anteriormente, observando-se como tal, que a acumulação de tensões verifica o seu máximo nas 
barras 1 e 2, figura 77. 

As mesmas razões que explicam a deformação da estrutura podem ser extrapoladas para o caso 
das tensões, com a particularidade das barras 1 e 2, ficarem sujeitas a cargas acentuadas de torção e 
de corte. 

 

 

 

 

 

Zonas de maior 
deslocamento 

Figura 76 - Zonas de maior deslocamento da subestrutura. 

Figura 77 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Barra 2 

Barra 1 
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10.7.2.3. Situação 3: Flexão devido à sobrecarga nas extremidades   

 

Foi efetuada a aplicação de uma carga de 3500 N distribuída uniformemente pelas barras das 
extremidades frontal e traseira da estrutura, figura 78, por forma a determinar as consequências na 
zona do habitáculo.  

 

Foi escolhido um valor de carga de 3500 N, que corresponde à aplicação de uma massa de 
aproximadamente 355 kg, de acordo com a segunda lei de Newton. 

Dentro desta situação, serão analisadas outras duas situações. Na primeira situação, é realizada 
a simulação sem considerar o peso dos componentes do veículo e na segunda situação, é considerado 
o peso dos componentes. 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

Primeira situação de análise 

Nesta situação foram analisados os resultados obtidos, quando se faz a aplicação das cargas 
na extremidade da estrutura, mas não considerando a massa dos componentes do automóvel. Assim 
sendo, obtiveram-se os seguintes resultados. 

 

Deformação (E) 

A aplicação das cargas na estrutura, leva à existência de deformações acentuadas na zona 
central da estrutura, em virtude do deslocamento das zonas periféricas onde atua a carga, figura 79. 
Ainda que esta análise não se demonstre tão relevante quanto a situação seguinte, é possível destacar 
pelo seu estudo, que a colocação estratégica dos componentes do veículo, pode até certo ponto, ser 
aproveitada como uma vantagem, na medida em que pode contrabalançar a existência de solicitações 
externas. 

Figura 78 - Cargas aplicadas na estrutura e posição das condições de fronteira. 
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Deslocamento (U) 

Em termos de deslocamento é verificável que estes são mais pronunciados ao nível da zona 
central, e nas zonas de aplicação de cargas, nomeadamente nos tubos assinalados na figura 80. 

 

Comparando a estrutura original com a estrutura após deformação, figura 80, é possível 
verificar que o deslocamento, para esta situação é efetivamente elevado.  

 

Tensão de Von Mises (S) 

Em termos de tensões os tubos que se apresentam em diagonal em qualquer uma das secções, 
são aqueles que se pronunciam em termos de acumulação interna de tensões. Após deformação estes 
tubos ficam sujeitos, devido ao seu posicionamento, à flexão e à torção.  

Os tubos assinalados na figura 81, são curiosamente um conjunto de tubos sujeitos a grandes 
cargas de torção, favorecida pela existência de extremidades soldadas. Nestes, a rotação faz-se sentir 
ao longo do seu comprimento. Assim estas zonas são efetivamente as de maior acumulação de 
tensões.  

 

 

Figura 79 - Deformação da estrutura, comparação entre a estrutura original e a deformada. 

Estrutura deformada 

Estrutura original 

Figura 80 - Zonas de deslocamento mais pronunciado. 

Estrutura deformada 

Estrutura original 
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Segunda situação de análise 

Mais uma vez, há que notar que a situação anterior é uma situação hipotética e teórica na 
medida em que na realidade a estrutura foi projetada para suportar as solicitações, mas mantendo-se 
sobrecarregada pelo peso dos componentes, ou seja, quer isto dizer que nunca serão observadas 
rotações tão acentuadas na zona do habitáculo da estrutura, pois o peso interno dos componentes 
constituintes desta secção não o permitirá, figura 82. 

Relembrar que esta situação corresponde à aplicação das cargas na extremidade da estrutura, 
mas considerando que a estrutura inferior se encontra carregada com o peso dos componentes. 

 

 

 

Figura 81 - Tensões desenvolvidas na estrutura, vista da zona inferior. 

Figura 82 - Cargas aplicadas na estrutura, com inclusão das cargas resultantes do peso dos componentes. 

Figura 83 - Posicionamento das condições de fronteira da estrutura. 
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Deformação (E) 

Como foi previsto anteriormente, a estrutura deixou de verificar deformação na zona central, 
zona do habitáculo devido ao posicionamento dos componentes do automóvel na sua respetiva 
posição. Ou seja, a ideia de projeto inicial de levar em conta o peso dos componentes como um fator 
relevante em termos de análise estrutural, foi efetivamente vantajosa, na medida em que a 
deformação que alcança a zona do habitáculo, é agora mínima, restringindo-se à zona frontal e à zona 
traseira.  

 

Deslocamento (U) 

Em termos de deslocamento, continua a existir deslocamento na zona fontal e traseira da 
estrutura, contudo, o deslocamento central diminuiu, devido ao peso dos componentes, figura 86. 
Assim sendo, a consideração da massa dos componentes nos cálculos estruturais, permite até certa 
forma, garantir uma maior segurança para os ocupantes, na medida em que efetua uma previsão mais 
realista do comportamento do veículo, quando sujeito a algum tipo de solicitação.  

Figura 84 - Deformação da estrutura, vista lateral. 

Figura 85 - Deformação da estrutura. 
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Tensão de Von Mises (S) 

Mais uma vez se observa que as tensões desenvolvidas na estrutura, seguem em conta a 
localização das deformações, ou seja, os locais de acumulação de tensão, são os mesmos locais onde 
ocorrem as deformações mais pronunciadas, figura 88. 

 

 

 

Figura 86 - Deslocamento da estrutura. 

Figura 87 - Deslocamento da estrutura, vista lateral. 

Figura 88 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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10.7.2.4. Situação 4: Impacto lateral  

 

Nesta situação será analisado o impacto na zona lateral da estrutura inferior, apostando na 
realização de dois testes idênticos aos efetuados pela Euro NCAP, em concreto tentou-se recriar no 
primeiro teste, o impacto de um outro quadriciclo de igual peso ao do veículo que utilizará a estrutura 
em estudo. No segundo teste, a estrutura será embatida lateralmente contra um poste, sendo a 
estrutura o objeto móvel. 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

Primeira situação de análise 

Foi nesta situação simulado o embate de um outro quadriciclo contra a estrutura em estudo, 
contudo, convém notar desde já, que a aplicação das forças contra a estrutura, não leva em linha de 
conta a deformabilidade existente no outro veículo, nesta medida, este teste, apenas será um exame 
ao sentido evolutivo que a estrutura tem quando sofre um impacto lateral com forças idênticas às de 
um teste real, mais ainda, foi analisado um teste com forças superiores, representativo do impacto a 
uma velocidade superior de 70 km/h. 

 

Considerações iniciais para o embate a 50 Km/h  

Por forma a determinar o valor das forças que atuam na estrutura, foi criada uma situação 
hipotética, na qual se considera que o veículo que ira embater na estrutura, percorre uma distância 
de 1000 metros até embater na estrutura a 50 km/h, correspondendo lhe uma aceleração de 16.2 m/s2. 
De acordo com a segunda lei de Newton, isto implica a aplicação de uma força de 8100 N.  

Por forma a efetuar a simulação, esta força foi distribuída pelas barras laterais da estrutura, 
figura 90. Já em situações anteriores se tinha constatado que estas barras estavam reservadas quase 
exclusivamente para a segurança da estrutura em caso de impacto lateral, motivo pelo qual se faz 
agora a aplicação das cargas sobre estas. 

Figura 89 - Tensões desenvolvidas na estrutura, vista lateral. 
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Ao nível das condições de fronteira impostas na estrutura, importa verificar que se tentou 
dentro das limitações existentes, efetuar uma análise semelhante à realizada pelos testes da Euro 
NCAP em quadriciclos pesados. Em concreto, considerou-se que a estrutura estava suportada pelos 
pneus, pelo que foram posicionadas as condições de fronteira junto aos pontos da suspensão, figura 
91.  

 

Assim, considerou-se que o deslocamento na direção da aplicação das cargas era nulo, na 
medida em que nos testes reais, o veículo sobre o qual se embate esta parada na direção perpendicular 
das forças de impacto, figura 92. 

 

Figura 91 - Condições de fronteira. 

Figura 92 - Teste de impacto lateral num quadriciclo pesado à velocidade de 50 km/h, [48]. 

Figura 90 - Cargas aplicadas na estrutura. 
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Assim sendo para a situação de 50 km/h, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

Deformação (E) 

Ao nível das deformações observa-se que a zona central do tubo 1, figura 93, constitui uma 
das 3 zonas mais solicitadas da estrutura, a aplicação direta das cargas sobre esta barra provoca-lhe 
uma deformação na direção da aplicação da carga. 

 

Além da referida zona, existem duas outras que constituem pontos de acumulação de 
deformação, em concreto as zonas A e B da figura 93. Estas zonas em virtude de efetuarem a união 
entre tubos solicitados por cargas externas, acumulam necessariamente deformações mais elevadas. 
Além disso, como são zonas de restrição de movimento, a propagação das cargas pelos tubos tende 
a estagnar nestas localizações, mais ainda quando existe soldadura presente. Como se verá num 
capítulo posterior, as zonas soldadas tendem a provocar uma descontinuidade na distribuição das 
tensões pela estrutura, na medida em que alteram localmente a dureza do material. 

Importa observar que ainda que ocorra uma correta localização das zonas de deformação mais 
acentuadas, era espectável que a deformação da estrutura fosse superior, tendo em conta o valor da 
carga aplicada. O parâmetro da deformação, devido ao custo computacional requerido, é o 
parâmetro que apresenta os resultados menos favoráveis ao longo de toda a tese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

A 

B 

Figura 93 - Zonas principais de deformação da estrutura. 
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Deslocamento (U) 

Ao nível dos deslocamentos, figura 94, após a simulação verificou-se que os tubos 1 e 2, se 
deslocaram consideravelmente, sendo que a triangulação desta zona, conseguida através da 
colocação do tubo 2, permitiu que as cargas não alcançassem a zona central da estrutura. 

Numa simulação em que não se efetue esta triangulação observa-se uma maior deformação 
geral da estrutura, figura 95. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

Como havia sido já observado anteriormente, as zonas de maior acumulação de tensões, 
correspondem em parte as zonas de maior deformação, figura 96. Notar contudo, que as zonas 
assinaladas neste parâmetro de tensão são superiores às zonas assinaladas no parâmetro de 
deformação, devido mais uma vez ao custo computacional associado ao cálculo do parâmetro da 
deformação. 

1 

2 

Figura 94 - Zonas principais de deslocamento da estrutura. 

Figura 95 - Deslocamento da estrutura na ausência de triangulação lateral. 
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Considerações iniciais para o embate a 70 Km/h  

Tal como ocorreu para a velocidade de 50 km/h, por forma a determinar o valor das forças que 
atuam agora na estrutura, considerou-se que o veículo que irá embater na estrutura, percorre uma 
distância de 1000 metros até ao ponto em que embate na estrutura a 70 km/h, correspondendo-lhe 
uma aceleração de 31.7 m/s2. De acordo com a segunda lei de Newton, isto implica a aplicação de 
uma força de 15 875 N.  

 

Deformação (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 - Deformação da estrutura, para o impacto a 70 km/h. 

Figura 96 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Deslocamento (U) 

 

Tensão de Von Mises (S) 

 

Comparação dos resultados 

Da comparação dos resultados obtidos anteriormente, pode observar-se que um aumento da 
velocidade de impacto, implica necessariamente um aumento das forças de impacto a que a estrutura 
estará sujeita. Em consequência disso, a estrutura tem uma maior tendência a apresentar 
deslocamentos e deformações superiores. 

Nas figuras anteriores, mesmo para a situação mais severa de 70 km/h, observa-se que as 
deformações da estrutura não se apresentam assim tão elevadas. Isto ocorre não só devido ao já 
referido custo computacional associado, mas também porque se considerou que a análise efetuada 
leva em conta as deformações não lineares do material. De uma forma geral, a não linearidade 
material tem tendência a aumentar a rigidez da estrutura. 

O mais importante a reter para o melhoramento futuro da estrutura, é a necessidade de garantir 
a existência de zonas capazes de resistir a impactos sem comprometer a segurança dos ocupantes, 
zonas estas que devem ser facilmente deformáveis. A triangulação destas zonas permite aumentar a 

Figura 98 - Deslocamento da estrutura, para o impacto a 70 km/h. 

Figura 99 - Tensões na estrutura, para o impacto a 70 km/h. 
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resistência e de uma forma estratégica, direciona as cargas para as zonas deformáveis, o mais afastado 
possível da zona de ocupação dos ocupantes.  

Além disso, convém notar, que estas zonas devem ser facilmente reparáveis por forma a não 
inviabilizar por completo a estrutura, permitindo que possa sofrer impactos, mas que, mesmo assim 
possa ser reparável. 

 

Segunda situação de análise 

Serão agora expressos os resultados obtidos, quando se analisa o impacto lateral da estrutura 
contra um poste a uma velocidade de 50 km/h. 

Para a realização da simulação serão considerados os mesmos pressupostos iniciais utilizados 
na situação de análise anterior, contudo a carga será localizada na zona central da barra lateral da 
estrutura, figura 100.  

 

Notar que a força aplicada na barra 1, tem um valor de 8100 N, enquanto a força aplicada na 
barra 2, tem um valor 4050 N, ou seja, por forma a aproximar a simulação ao teste real, foi 
considerada uma amortização de 50% na força que alcança a barra 2. Isto permite considerar a 
diminuição gradual da força que se denota ao longo de um impacto, além de possibilitar compreender 
o comportamento da barra interior da triangulação quando submetida ao esforço externo do impacto. 

Ainda em relação à aplicação das cargas, admite-se à partida que a deformação da estrutura é 
suscetível de alcançar a barra interior da triangulação. 

Ao nível das condições de fronteira desta análise, estas são iguais às da primeira situação. 

 

1 2 

Figura 100 - Cargas aplicadas na estrutura, para a segunda situação de impacto. 
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Deformação (E) 

 

Deslocamento (U) 

 

Tensão de Von Mises (S) 

 

Figura 102 - Deslocamento da estrutura quando embatida na zona central. 

Figura 103 - Tensões desenvolvidas na estrutura quando embatida na zona central. 

Figura 101 - Deformação da estrutura quando embatida na zona central. 
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Em suma, neste tipo de análise é preponderante efetuar as simulações considerando o controlo 
da inclusão de efeitos não lineares, por forma a aproximar os resultados aqueles que se esperariam 
encontrar na realidade. Não obstante, nunca se deverá confiar cegamente nos resultados obtidos numa 
simulação, deverá haver sempre uma análise critica aos valores obtidos. 

Relativamente a esta situação de análise, as barras laterais sofrem uma acumulação de tensões 
e deformações localizadas na zona de impacto, contudo, ainda assim esperar-se-ia, um maior 
deslocamento e deformação da estrutura dado o valor elevado das forças aplicadas. 

 

10.7.3. Resultados da Estrutura Completa  

 

Antes de efetuar a exposição dos resultados associados à estrutura completa, é importante 
relembrar que se posicionaram estrategicamente os tubos de maior diâmetro nas áreas onde os 
requisitos de segurança eram superiores, nomeadamente nas áreas que envolvem o habitáculo e na 
estrutura inferior, figura 104. 

Por sua vez os tubos de diâmetro inferior, que detêm maior capacidade de deformação foram 
posicionados nas áreas onde a necessidade de deformação é superior, em particular na zona frontal 
do habitáculo, permitindo assim uma absorção de energia atempadamente. 

 

10.7.3.1. Situação 5: Torção  

 

Procedeu-se nesta situação, ao estudo do comportamento da estrutura completa quando sujeita 
a cargas de torção. 

Lembrar que nesta primeira análise se considera a verificação do efeito que a elevação de uma 
roda e o abaixamento da outra provoca na estrutura, quando a zona traseira esta fixa. Na segunda 
situação de análise é fixada a frente do veículo, e altera-se por sua vez a posição das rodas traseira. 
Este tipo de estudo descreve, por exemplo, o efeito das cargas sobre um veículo em curva. 

Figura 104 - Distribuição dos tubos de maior diâmetro pela estrutura (a vermelho). 
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As zonas de aplicação das cargas e de fixação da estrutura localizam-se mais uma vez nas 
áreas de fixação da suspensão. Considerou que os apoios de fixação da suspensão não permitiam 
qualquer tipo de movimento da estrutura nesta zona, sempre que aí se fixassem as condições de 
fronteira, figura 105. 

 

 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

Primeira situação de análise 

Foram obtidos nesta situação, os resultados demonstrados de seguida, o que para tal implicou 
a aplicação de cargas de sentido oposto no valor de 3000 N. 

 

Figura 105 - Cargas e condições de fronteira, primeira situação de análise. 

Cargas aplicadas 

Condições de fronteira 

Figura 106 - Cargas e condições de fronteira da segunda situação de análise. 
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Deformação (E) 

 

As zonas assinaladas pelo ponto 3, figura 108, apresentam-se como as zonas de maior deformação, 
dada a proximidade aos locais de apoio e ainda pelo facto de ter havido um deslocamento da zona 
central que não pôde ser acompanhado por estes dois tubos, assim sendo sofreram uma elevada 
flexão, que se traduziu na deformação que apresentam. 

 

A zona central da estrutura, em virtude de estar envolvida por tubos de diâmetro superior, 
apresenta uma deformação baixa, contudo ostenta um grande deslocamento global. 

Ao serem retiradas as triangulações inferiores e os tubos transversais, figura 109, observa-se 
que para o caso da torção, a presença do tejadilho compensa esta ausência, de tal forma que não 
foram visíveis grandes agravamentos dos dados da deformação, figura 110. 

 

Figura 107 - Deformação da estrutura na primeira situação de análise. 

1 

2 

3 

Figura 108 - Principais zonas de deformação. 
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Deslocamento (U) 

Relativamente ao deslocamento os resultados demonstram que toda a estrutura se deslocou, 
em especial a zona do habitáculo, ainda assim, é importante verificar a integridade da estrutura após 
deslocamento, indo este resultado de encontro com os requisitos de segurança impostos 
anteriormente ao projeto, no sentido de garantir a integridade da zona dos ocupantes mesmo após 
pequenas deformações. 

Inexistência de 
triangulações 

Figura 109 - Estudo do comportamento com ausência das triangulações e dos elementos 
transversais. 

Figura 110 - Deformação da estrutura na ausência das triangulações e dos elementos transversais. 
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A zona de maior deslocamento, zona 1 da figura 111, apresenta-se como uma zona crucial de 
proteção dos ocupantes. A colocação da barra 1, figura 111, veio verificar-se de grande importância, 
na medida em que garante uma maior integridade à estrutura, dificultando ainda mais os efeitos da 
torção sobre a esta.  

No desenvolvimento futuro de uma estrutura melhorada, ter-se-á em conta a existência deste 
tubo, como sendo crucial na obtenção de resultados favoráveis. 

 

Ao serem retiradas as triangulações inferior, verifica-se que apesar do deslocamento se ter 
agravado, a estrutura deslocou-se toda de uma forma global. Assim, não houve qualquer agravamento 
em nenhuma área concreta, pelo que a segurança dos ocupantes se mantém inalterada face à situação 
onde existe a presença das triangulações, figura 113. 

Zona 1 

Barra 1 

Figura 111 - Deslocamento da estrutura. 

Figura 112 - Deslocamento da estrutura, vista frontal da estrutura (à esquerda) e vista traseira (à direita). 
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Tensão de Von Mises (S) 

De uma forma geral todas as zonas que tinham sido enumeradas como sendo zonas de 
existência de deformação pronunciada, são igualmente zonas onde existe a acumulação de tensões, 
na medida em que a acumulação de tensão leva necessariamente à existência de deformação, figura 
114. 

De uma forma geral não existe, em relação ao parâmetro das tensões, uma área que mereça ser 
destacada, ou que mereça uma preocupação adicional. 

Ao serem retiradas as triangulações inferiores, como a resistência da estrutura diminui ocorre 
que a distribuição das tensões pela estrutura é facilitada, de tal forma que os valores das zonas críticas 
desagravam, todavia, a área de abrangência das tensões aumentou, em especial de forma negativa na 
zona do habitáculo.  

Zona 1 

Barra 1 

Figura 113 - Deslocamento da estrutura na ausência de triangulações. 

Figura 114 - Tensões geradas na estrutura. 
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A inexistência das triangulações, ainda que possa parecer vantajosa pois desagrava as zonas 
críticas, não deverá ser assim considerada, pois permite que as tensões alcancem a zona que requer 
máxima segurança, nomeadamente, a zona do habitáculo. 

 

Um ponto favorável que se observa nesta solicitação, mesmo na situação que não inclui 
triangulações, é a capacidade das tensões em se distribuírem por toda a estrutura, de tal forma que, a 
acumulação de tensões numa determinada área é quase inexistente, garantindo assim, uma maior 
segurança à estrutura. Esperar-se-á que o arredondamento da estrutura favoreca ainda mais esta 
distribuição de tensões. 

 

Segunda situação de análise 

Nesta situação a grande diferença prende-se com o posicionamento das cargas e das condições 
de fronteira da estrutura, em concreto, as solicitações externas passaram a ser impostas na zona da 
suspensão traseira, ao passo que a fixação da estrutura se realiza agora na zona da suspensão 
dianteira, figura 116. 

 

 

 

Zona 1 

Figura 115 - Tensões geradas na estrutura na ausência de triangulações. 

Figura 116 - Cargas e condições de fronteira da estrutura. 

Cargas aplicadas 

Condições de fronteira 
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Deformação (E) 

Importa desde já notar que as deformações que a estrutura inferior sofreu são semelhantes às 
verificadas na situação em que esta subestrutura foi analisada separadamente, contudo muito menos 
severas, devido especialmente à presença do tejadilho. Mais ainda, a deformação é particularmente 
inferior na zona central, figura 117. 

 

Apesar desta deformação, mais uma vez, a integridade do chassi não foi comprometida, 
nomeadamente no que toca à colocação em causa da segurança dos ocupantes. 

De novo, as zonas mais solicitadas são as zonas de união dos diferentes tubos, uma vez que 
quando ocorre a torção, estes têm tendência a torcer, criando nestas áreas tensões por vezes severas, 
que se traduzem muitas vezes em deformação plástica permanente. 

A zona frontal nesta solicitação é menos deformada, dado que as cargas que a alcançam são 
inferiores, devido ao afastamento relativamente à zona de aplicação das cargas e ainda pelo facto 
destas cargas terem sido dissipadas na deformação da área traseira. 

 

 

 

Figura 117 - Deformação da estrutura. 

Figura 118 - Deformação da estrutura na zona frontal (à esquerda) e zona traseira (à direita). 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

86 
 

Deslocamento (U) 

Os deslocamentos verificados nesta situação são sobretudo pronunciados na zona traseira da 
estrutura, em especial na zona superior, zona 2 da figura 119. 

 

De uma forma geral, este 
deslocamento não coloca em causa a 
segurança dos ocupantes, pelo que a 
configuração atual, se demonstra 
bastante aceitável do ponto de vista 
estrutural, contudo será de prever que o 
deslocamento da barra 1, figura 119, 
para uma posição mais recuada, possa 
beneficiar o comportamento da 
estrutura, diminuído o deslocamento 
verificado nesta região, zona 2. 

 

 

 

Tensão de Von Mises (S) 

Mais uma vez se observa que as tensões desenvolvidas vão em linha de conta com a 
deformação apresentada anteriormente, não existindo assim, qualquer área mais critica que mereça 
ser realçada, figura 121. 

Figura 120 - Deslocamento da estrutura, vista traseira. 

Zona 2 

Figura 119 - Deslocamento da estrutura, realce da zona crítica, zona 2. 

Barra 1 
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É importante notar que até este momento não 
houve ainda necessidade de efetuar qualquer tipo de 
reforço das zonas soldadas, pois as deformações que aí 
se desenvolvem, apesar de apresentarem valores 
elevados, não deformam plasticamente a estrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

10.7.3.2. Situação 6: Impacto traseiro  

 

Esta situação demonstra os resultados obtidos na simulação de um impacto traseiro sobre a 
estrutura, estando esta imobilizada. Este estudo foi realizado para duas velocidades de impacto: 50 
km/h e 70 km/h. 

Infelizmente a Euro NCAP, não efetua qualquer impacto na traseira dos veículos desta 
categoria, pelo que este estudo tem uma importância elevada, já que os dados reais sobre este são 
inexistentes. 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

Considerações iniciais para o embate a 50 Km/h  

Figura 121 - Tensões verificadas na estrutura. 

Figura 122 - Tensões verificadas na estrutura, 
vista traseira. 
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Foram utilizados os mesmos pressupostos já empregues na situação anterior do impacto lateral 
sobre a estrutura, de tal modo que, foi criada uma situação hipotética na qual se considerou que o 
veículo que provoca o embate na estrutura, percorre uma distância de 1000 metros até embater na 
estrutura a 50 km/h, correspondendo lhe uma aceleração de 16.2 m/s2. De acordo com a segunda lei 
de Newton, isto implica a aplicação de uma força de 8100 N. 

 

Por forma a simplificar a 
análise e a facilitar a resolução 
computacional foi considera na 
simulação que as cargas provenientes 
do impacto, estão uniformemente 
distribuídas pelos tubos da seção 
traseira, figura 124.  

Considerou-se que no 
momento de embate, a estrutura se 
encontrava imobilizada, o que para tal 
implicou a sua fixação nas zonas de 
apoio da suspensão, figura 125. 

 

 

Figura 123 - Cargas aplicadas na estrutura. 

Figura 124 - Pormenor das cargas aplicadas na estrutura, zona traseira. 

Figura 125 - Condições de fronteira da estrutura. 
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Assim sendo para a situação de 50km/h, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

Deformação (E) 

Ao nível das deformações observa-se que estas são mais proeminentes nos tubos onde as 
cargas são aplicadas, barras 1 e 2 da figura 126. 

É curioso notar que o barra 1, apesar de ser similar à barra 2, apresenta uma maior deformação, 
devido sobretudo a existência de uma zona mais reforçada na traseira do veículo, ou seja, a presença 
da triangulação inferior permite que a barra 3, figura 127, tenha uma resistência superior, contudo, o 
facto desta barra não deformar tanto quanto a sua homologa, a barra 4, implica que as cargas externas 
tenham se concentrado junto à zona de soldadura da barra 1. É este facto que explica que a 
extremidade da barra 1 tenha à maior deformação. 

De uma forma geral a zona mais solicitada em termos de deformações é a zona onde atuam 
diretamente as forças externas, na restante estrutura as deformações são baixas ou inexistentes, apesar 
de ter havido, como se verá de seguida, um deslocamento geral da zona central da estrutura, 
nomeadamente do habitáculo. 

 

Barra 2 Barra 1 

Figura 126 - Deformação da estrutura. 

Triangulação Inferior 

Barra 3 Barra 4 

Figura 127 - Zonas de realce da deformação da estrutura. 
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É importante notar que as barras laterais, barra 5 e 6, apresentam uma deformação diferente, 
devido ainda ao posicionamento da triangulação inferior, ou seja, quando a barra 3 é solicitada 
externamente, parte das cargas são distribuídas para a triangulação inferior, de tal forma que as cargas 
que alcançam a barra 6 são inferiores, assim sendo, a sua deformação é também inferior, figura 128. 

 

Efetuando a comparação dos resultados sem a triangulação traseira, é possível observar que a 
deformação da estrutura passou nesta situação a ser simétrica, ou seja, as barras 1 e 2 passaram a ter 
uma deformação idêntica, figura 129. 

Este resultado bem 
corroborar a ideia de que o 
posicionamento dos tubos 
pode ser utilizado para 
aumentar a resistência de uma 
determinada área ou para 
liberar a acumulação de 
tensões. Assim a 
compreensão da organização 
dos tubos permite prever o 
comportamento da estrutura 
em situação variadas, que 
podem ocorrer no dia-a-dia 
da utilização do veículo. 

Barra 5 Barra 6 

Figura 128 - Zonas de realce da deformação da estrutura. 

Barra 2 Barra 1 

Figura 129 - Deformação da estrutura na ausência da triangulação traseira. 
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Deslocamento (U) 

A aplicação das cargas externas, provoca um deslocamento geral da estrutura, previsivelmente 
toda a estrutura se desloca para a parte posterior, sem que ainda assim, comprometa a integridade da 
zona central, onde circulam os ocupantes, figura 131. 

 

F 

F 

Figura 130 - Distribuição das cargas devido aos esforços externos. 

Figura 131 - Deslocamento da estrutura. 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Figura 132 - Zonas de realce no deslocamento da estrutura. 
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Existem três áreas que merecem ser destacadas com mais pormenor, zona 1, 2 e 3, figura 132.  

Quando a estrutura sofre impacto, os tubos laterais que constituem a zona 1, sofrem um avanço 
relativamente à sua posição de equilíbrio, estes tubos foram assim posicionados por forma a aumentar 
a integridade da zona do habitáculo nomeadamente quando a estrutura sofre um impacto na sua 
traseira ou na sua zona lateral anterior. A inexistência destes tubos, colocaria uma grande área lateral 
sem qualquer proteção, permitindo em caso de impacto a intrusão de um qualquer objeto na zona do 
habitáculo, sem qualquer resistência primária. 

Em termos de proteção traseira, estes 
tubos cumprem com a função que lhes foi 
incutida, na medida em que permitem fazer 
resistência ao impacto traseiro. Quando se 
compara um impacto de igual intensidade numa 
estrutura que não dispões destes tubos verifica-
se efetivamente a importância dos mesmos, 
figura 134, já que o deslocamento e a intrusão 
dos tubos para a zona central é superior. 

Além disso, a não inclusão destas barras, 
provoca deslocamentos que poderão ser 
irreversíveis na recuperação posterior da 
estrutura após impacto, em concreto a 
deformação plástica da zona traseira poderá não 
ser recuperável sem uma recuperação completa 
de toda a estrutura, ou seja, por outras palavras 
a deformação não fica confinada a uma área 
concreta, mas sim transmite-se mais 
severamente para o resto da estrutura. 

Todavia verifica-se que a não inclusão destas barras não compromete em demasia a segurança 
dos ocupantes. 

Relativamente à zona 2, figura 133, esta zona constitui a zona mais critica de toda a estrutura, 
na medida em que sofre diretamente a ação das cargas externas, contudo o seu deslocamento não 
coloca em causa a segurança dos ocupantes, apenas haverá a intrusão da estrutura para o interior da 
mala do veículo. 

 

Quando as cargas são aplicadas na traseira da estrutura, observa-se que em grande parte a 
deformação é mais proeminente nos tubos envolventes da estrutura. Um caso particular são os tubos 
da zona inferior da estrutura, nomeadamente os tubos da envolvente inferior, zona 3 da figura 132. 

Barra 3 Barra 4 

Figura 133 - Zona de realce no deslocamento da estrutura, 
zona 2. 

Figura 134 - Deslocamento da estrutura na ausência das barras laterais. 
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Estes tubos deformam de forma permanente devido ao deslocamento do pilar B da estrutura, de tal 
forma que se elevam relativamente à sua posição de equilíbrio. Ainda assim este deslocamento não 
compromete a segurança dos utilizadores do automóvel. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

As tensões demonstram-se mais elevadas nas áreas onde a deformação foi mais acentuada, e 
tal como ocorreu para o caso das deformações verifica-se que não são simétricas devido à presença 
da triangulação inferior, com a zona mais deformada a sofrer uma acumulação superior de tensões. 

 

Há que destacar ainda a presença de tensões no tubo frontal do habitáculo, barra 7 da figura 
136. Devido ao deslocamento progressivo da estrutura para a parte posterior do veículo, existe o 
acumular de tensões de flexão e de corte nesta barra, sendo estas últimas mais proeminentes nas 
zonas de união dos tubos, zonas estas que são unidas por soldadura. 

 

Quando se retira a triangulação inferior observa-se que as tensões desenvolvidas na estrutura 
passam a ser simétricas, figura 137. 

Figura 135 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Barra 7 

Figura 136 - Pormenor das tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Por sua vez, quando se 
retiram as barras laterais, observa-
se uma elevação das tensões 
acumuladas na parte traseira da 
estrutura, em concreto as barra 1 e 
2 passam a apresentar tensões 
críticas, que podem fazer prever, 
que um aumento da velocidade de 
impacto leve à sua quebra, figura 
138. 

 

 

 

Considerações iniciais para o embate a 70 Km/h  

Considerou-se, à semelhança da situação anterior, que o veículo que embate na estrutura, 
percorre uma distância de 1000 metros até embater na estrutura a 70 km/h, correspondendo lhe uma 
aceleração de 31.7 m/s2. De acordo com a segunda lei de Newton, isto implica a aplicação de uma 
força de 15 875 N.  

Assim sendo para a situação de 70km/h, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

 

Figura 137 - Tensões desenvolvidas na estrutura na ausência da triangulação traseira. 

Figura 138 - Tensões desenvolvidas na estrutura na ausência das barras 
laterais. 
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Deformação (E) 

 

 

Deslocamento (U) 

 

Figura 139 – Deformação da estrutura vista lateral. 

Figura 141 - Deslocamento da estrutura. Vista traseira (à direita). 

Figura 140 - Deformação da estrutura vista traseira. 
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Tensão de Von Mises (S) 

 

Análise para a velocidade de 70 km/h 

O aumento da velocidade levou ao aumento da intensidade dos diferentes parâmetros. Nesta 
situação, as barras mais solicitadas ou deslocadas continuam a ser as mesmas, contudo, a distribuição 
das tensões pelos tubos faz-se por uma área superior. No que concerne ao deslocamento, este tornou-
se com o aumento da velocidade, cada vez mais visível e saliente. 

Ainda que os resultados possam transmitir o sentido da evolução que os diferentes tubos 
apresentam, deverá haver uma análise critica sobre os mesmos, na medida em que é irrealista pensar 
que um embate a 70 km/h não leve a uma deformação mais acentuada da estrutura. 

Este facto pode associar-se à capacidade de processamento do computador no qual foram feitas 
as simulações, na medida em que, transversalmente a todas estas análise se observou que para cargas 
mais acentuadas a simulação abortava, demonstrando resultados que não constituíam a deformação 
final da estrutura. Porém os resultados foram apresentados, pois não se espera que o veículo alcance 
a velocidade de 70 km/h, já que está limitado a circular à velocidade máxima de 45 km/h segundo a 
legislação europeia, capítulo 12. Estes resultados poderão servir como forma de previsão da resposta 
da estrutura a solicitações reais. 

A resposta da estrutura, em ambas as velocidades, poderia ser superior caso a zona traseira 
não fosse aberta, ou seja, se as barras 1 e 2 fossem unidas a resposta da estrutura seria superior, além 
disso, a união destas barras permitiria dificultar a intrusão do objeto de impacto no interior do 
habitáculo. Facto que deverá ser revisto na situação de melhoramento do chassi. 

 

 

10.7.3.3. Situação 7: Impacto lateral na zona central da estrutura completa  

 

Depois de verificado o comportamento da zona inferior da estrutura quando esta sofre um 
impacto na sua lateral, surge agora, durante esta situação, a oportunidade de compreender o 
comportamento de toda a estrutura quando esta sofre um impacto de igual valor. Assim no decorrer 
deste conjunto de simulações, serão considerados todos os pressupostos já verificados na situação de 
impacto lateral da substrutura inferior, em concreto, serão efetuados dois testes de impacto idênticos 
aos efetuados pela Euro NCAP, relembrando que no primeiro teste, se tentou recriar o impacto contra 
a estrutura de um outro quadriciclo de igual peso ao do veículo que utilizará a estrutura em estudo. 
No segundo teste, é recriada uma situação em que se desloca a estrutura contra um poste. 

Figura 142 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Resultados obtidos na simulação  

 

Primeira situação de análise 

Por forma a recriar o impacto de um outro quadriciclo contra a estrutura em estudo, foram 
aplicadas um conjunto de cargas, na lateral da estrutura. Porém contrariamente aos testes da Euro 
NCAP, não foram considerados os efeitos que a deformabilidade do veículo que embate tem sobre 
os resultados finais, dado o peso computacional associado. 

 

Considerações iniciais para o embate a 50 Km/h  

Utilizando os pressupostos da situação de impacto lateral da substrutura inferior, foi possível 
aplicar uma carga de 8 100 N sobre a zona lateral da estrutura, todavia por forma a realizar a 
simulação houve a necessidade de efetuar a distribuição das cargas pelas barras da zona inferior e 
ainda pela barra lateral que dá suporte aos tubos do teto do veículo, pilar B, que apresenta também a 
função de apoio das portas traseiras do veículo, figura 143. 

 

Figura 143 - Cargas aplicadas na estrutura. 

Figura 144 - Condições de fronteira da estrutura. 
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Às condições de fronteira são partilhadas com as da análise da zona inferior da estrutura, ou 
seja, estão posicionadas nos locais de apoio da suspensão, figura 144. 

Assim sendo para a situação de 50km/h, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

Deformação (E) 

 

Pelas figuras 145 e 146, observa-se que os resultados obtidos se demonstram irrealistas, 
mesmo tendo sido alterados vários parâmetros na etapa de pré-processamento, do qual se incluem as 
forças, o seu tipo e a forma de aplicação. Segundo estes dados, apenas haveria deformação na zona 
de união dos diferentes tubos. Efetivamente é previsível que ocorra deformação nestas áreas, contudo 
seria de esperar que ocorressem deformações na área central, zona 1, figura 146, tal como ocorreu 
na situação da substrutura inferior, além disso a deformação desta zona levaria a que a barra vertical, 
barra 1, sobre o qual se aplicaram também forças fosse também deformada. 

Os resultados deste parâmetro não acompanharam os resultados obtidos nos parâmetros 
seguintes, mais uma vez, devido ao custo computacional associado ao cálculo do parâmetro da 
deformação. Assim, tendo em conta os resultados demonstrados de seguida seria possível antecipar 
a existência de deformações mais acentuadas na estrutura. 

 

Figura 145 - Deformação da estrutura. 

Barra 1 

Zona 1 

Figura 146 - Zonas de pormenor da deformação da estrutura. 
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Deslocamento (U) 

Contrariamente ao parâmetro anterior, no caso do deslocamento os resultados já evidenciam a 
influência das cargas externas, figura 147. 

Ao serem aplicadas as cargas nesta área lateral, a zona inferior da estrutura sofre um 
deslocamento muito idêntico ao observado na situação onde foi analisada individualmente, figura 
94. Não obstante os valores aqui evidenciados são inferiores aos valores dessa situação dada a 
presença da barra vertical, barra 1, que contribui necessariamente para o reforço desta zona. Desta 
forma o posicionamento desta barra na zona em questão permite que durante o impacto lateral os 
ocupantes sejam protegidos da intrusão do objeto de impacto. 

Tendo em conta a deformação evidenciada, importa destacar a necessidade da barra 1 de ser 
integral e não soldada na zona central, pois desta forma, a capacidade de deformação será superior. 
No caso oposto da adoção de uma barra soldada, será de prever que no impacto, esta possa se 
desintegrar mais facilmente na zona da soldadura central, figura 148. 

 

Além da barra 1, o mesmo deve ser aplicado as barras que conferem proteção lateral do 
habitáculo, posicionadas na parte traseira do chassi, figura 148. No chassi em simulação, considerou-
se a existência de três barras a constituir esta zona, contudo, no projeto futuro, caso ocorra a inclusão 
destas barras, elas passaram a ser formadas por um único tubo dobrado de forma circular. As 
características de proteção e segurança estrutural mantêm-se, ao passo que há um aumento da 
integridade estrutural, com esta pequena alteração. Além disso, os tubos de resistência ao impacto 

Figura 147 - Deslocamento da estrutura. 

Zonas que não devem 
ser soldadas 

Figura 148 - Zonas da estrutura que não devem ser soldadas. 
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traseiro, deverão ser integrais e não soldados, para não haver possibilidade de quebra da zona soldada, 
quando embatidos. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

As tensões verificadas vão em linha de conta com as observadas na situação de estudo da 
substrutura inferior, no entanto os resultados neste parâmetro de análise demonstram-se mais exatos 
do que aqueles observados só na parte inferior da estrutura, nomeadamente na quantificação e 
qualificação das zonas afetadas, figura 149. 

 

Destacam-se assim, algumas zonas críticas, em termos de acumulação de tensões, 
nomeadamente as zonas 1, 2 e 3, que correspondem a zonas de união de tubos por soldadura, figura 
150.  

 

Como antes se observou as mesmas zonas aqui salientadas seriam as zonas que se esperaria, 
virem a sofrer deformações mais acentuadas, contudo como se viu na análise deste parâmetro, tal 
não ocorreu. 

Zona 2 Zona 3 Zona 1 

Figura 150 - Zonas de destaque das tensões desenvolvidas. 

Figura 149 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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A zona 2 e a zona 3, são zonas de acumulação de tensão em virtude não só da aplicação das 
cargas externas, como também devido à concentração de vários tubos, sendo a zona 2, uma zona 
muito critica em termos das tensões provenientes da soldadura, ou seja, o facto de existirem cinco 
tubos unidos na mesma zona provoca uma acumulação de tensões elevadíssima, dados os gradientes 
de temperatura gerados com o processo de soldadura. Além disso a dificuldade construtiva associada 
com o facto de estarem unidos 5 tubos na mesma zona, deixa desde logo antever um erro que poderá 
se corrigido na versão melhorada da estrutura. 

Na zona 3, em contrapartida gera-se um acumular de tensões em virtude de não existir um 
grande apoio nesta área, ainda assim, o objetivo é garantir que as áreas mais afastadas do centro do 
habitáculo possam ser elas, as áreas que acumulam maior tensão na medida em que se admite que a 
acumulação de tensão esteja diretamente relacionada com um aumento da deformação. Assim tendo 
as áreas exteriores deformado, as cargas que alcançam o centro do habitáculo são inferiores, pois as 
cargas foram dissipadas na deformação. 

A zona 3, num impacto real seria aquela que maior solicitação teria por parte das cargas 
exteriores, na medida em que os apoios rígidos nesta zona são inferiores, contudo não se pretende 
enrijecer esta área, pois o objetivo é conter desde logo, as cargas que se introduzem nesta zona, 
necessariamente através da deformação que provocam nas barras laterais. 

A barra vertical, barra 1, figura 146, não apresenta no processo de simulação, nem grande 
deformação, nem grande deslocamento, nem mesmo grande acumulação de tensão, pois só se 
solicitou a carga até ao seu meio, além disso as cargas foram distribuídas pelo tubo, pelo que os 
resultados não traduzem a realidade dos factos, na medida em que esta barra, num impacto real seria 
aquela que maior deformação iria apresentar. Será também esta barra que contribuirá para garantir a 
maior segurança dos ocupantes num impacto lateral, nesta medida, no melhoramento futuro da 
estrutura, será dado destaque a este elemento, como sendo um elemento crucial a estruturar 
fundamentadamente. 

 

Considerações iniciais para o embate a 70 Km/h  

A aplicação distribuída, com os mesmos pressupostos anteriores, de uma carga 15 875 N, pelos 
tubos da zona lateral permitiu obter os seguintes resultados: 

 

Deformação (E) 

Mais uma vez os resultados permitiram demonstrar que o parâmetro das deformações está 
bastante mal determinado, na medida em que os resultados demonstram que a área deformada é quase 

Figura 151 - Deformação da estrutura, para o embate a 70 km/h. 
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mínima, mais ainda, nestes resultados, apesar da severidade da força aplicada ser superior, são 
explicitadas menos áreas deformadas. Este resultado vem coadunar o que havia sido já explicitado 
relativamente aos resultados incorretos obtidos neste parâmetro. 

Seria mais uma vez de 
esperar que a área central onde o 
impacto se faz sentir com maior 
intensidade, e as áreas laterais a 
esta, fossem as mais afetadas, 
figura 152. 

O custo computacional 
associado e a não finalização da 
simulação poderão ser as duas 
razões que explicam a obtenção 
deste resultado. 

Ainda assim, as áreas 
assinaladas, figura 152, são 
efetivamente três áreas que na 
realidade sofrem bastante 
deformações, pois nestes locais 
as forças têm preponderância a 
fletir os tubos, com possibilidade 
de haver mesmo a sua quebra, 
após deformação plástica, de 
algum deles.  

 

Deslocamento (U) 

Estes resultados, contrariamente ao da deformação, apresentam-se desde logo corretos, de tal 
forma que se observou que a zona lateral da estrutura foi deformada para o interior do habitáculo, 
sendo os tubos da zona inferior os mais afetuados. O design e configuração destes tubos foi projetado 
de forma a que estes deformassem sem comprometer a segurança dos ocupantes, figura 153. 

 

Importa desde já constatar que em virtude das simplificações efetuadas, por forma a ser 
possível realizar as simulações, a deformação dos tubos laterais, não afetou os tubos da zona interior 
da área central, ou seja, os tubos exteriores ao deslocarem-se iriam embater nos tubos da área central 

Áreas que se esperariam mais afetadas pela aplicação das 
cargas externas 

Figura 152 - Zonas onde a deformação demonstrada deveria ser superior. 

Figura 153 - Deslocamento da estrutura. 
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deformando-os também, figura 154. Ainda assim, há que constatar que na realidade o contacto entre 
os tubos por certo diminuiria a intrusão destas barras no habitáculo, ou seja, a resistência da estrutura 
seria por certo superior. 

A barra 1 foi premeditadamente 
colocada entre os bancos dianteiros e 
traseiros por forma a que a sua 
deformação não comprometesse a 
segurança dos ocupantes, figura 155. 

A barra superior, barra 2, que dá 
continuidade à barra lateral, barra 1, 
detém como se verá de seguida uma 
importância elevada no que concerne 
à propagação das tensões. Em termos 
de deslocamento, esta barra sofre 
encurvadura para o exterior, ou seja, 
não compromete a segurança dos 
ocupantes no habitáculo, figura 156. 

 

 

Em relação às zonas 2 e 3, que haviam sido, já anteriormente, determinadas como sendo zonas 
críticas, demonstram agora ainda mais deformação. Estas zonas, dada a aplicação das cargas, sofrem 
uma rotação para o interior do habitáculo, contudo relativamente à zona 2, que merecerá 
reformulação no seu design numa fase posterior, garante com a deformação demonstrada, que os pés 
e as pernas do passageiro ficam livres, ou seja, não encarceradas após impacto.  

Barra 1 / Pilar B 

Figura 154 - Pormenor do deslocamento da estrutura. 

Área para os bancos 
frontais 

Área para os bancos 
traseiros 

Figura 155 - Posicionamento na estrutura dos bancos dianteiros e traseiros. 
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Dos resultados até agora demonstrados é possível concluir, que a adoção de tubos de diâmetro 
superior, nas áreas que envolvem o habitáculo, se demonstra uma atitude acertada, já que a estrutura 
tem capacidade de deformar sem comprometer em demasia a área dedicada aos ocupantes. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

Contrariamente às deformações, as tensões desenvolvidas na estrutura demonstram-se corretas 
no sentido daquilo que seria previsto ocorrer. 

Em concreto toda a zona afetada pelo impacto das forças externas demonstra uma acentuada 
concentração de tensões, sendo que existem 4 zonas que devem ser analisadas com atenção, figura 
158 e 159. 

Figura 157 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Zona 2 

Zona 3 

Barra 2 

Figura 156 - Zonas de destaque no deslocamento da estrutura. 
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A concentração de tensões mais elevadas na zona 1, advém do facto desta zona ter menor 
resistência estrutural que as restantes, contudo, a existência de deformabilidade mínima nesta área é 
fundamental para que ela impeça que os tubos quebrem e que ocorra uma penetração do objeto que 
embate na zona do habitáculo. Assim é uma das zonas que deverá acomodar deslocamentos e 
deformações mínimas de forma muito fácil, impedindo a propagação para o interior.  

A barra 1, não apresenta valores de tensão tão elevados quanto a zona inferior, pois considerou-
se que a aplicação das cargas se realizava na zona mais baixa possível da estrutura. 

Na zona 2, há que destacar a ação do tubo que se encontra na diagonal, barra 3, figura 159, na 
medida em que este tubo se demonstra fundamental na resistência às cargas de impacto, daí ter uma 
concentração de tensões elevadas. O posicionamento deste tubo, impede que a deformação seja mais 
acentuada na área frontal do habitáculo. Esta área ao deformar em menor quantidade permite que se 
possa reconstruir com maior facilidade, tanto a área frontal, como a área central do veículo. Além 
disso impede que ocorra uma desintegração do pilar A da estrutura que poderia comprometer 
seriamente a segurança dos ocupantes.  

 

Na zona 4, figura 159, há que destacar a influência da utilização de tubos de maior diâmetro e 
ainda a existência da barra superior que dá continuidade à barra 1, na medida em que esta barra 
permite qua a zona superior da estrutura se mantenha integra, proporcionando um caminho de 

Zona 1 Zona 2 

Figura 158 - Zonas de destaque das tensões desenvolvidas na estrutura. 

Barra 3 

Zona 4 

Zona 3 

Figura 159 - Zonas de destaque das tensões desenvolvidas na estrutura. 
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propagação das tensões, descentralizando as cargas da zona lateral e propagando-os para as restantes 
áreas da estrutura. A zona 3 apresenta uma acumulação acentuada de tensão, contudo não se 
demonstra como uma zona crítica na medida em que esta área não detém uma importância estrutural 
assim tão elevada. 

 

Segunda situação de análise 

Nesta situação, serão expressos os resultados obtidos, quando se analisa o impacto lateral da 
estrutura contra um poste a uma velocidade de 50 km/h. Com esta simulação existe a tentativa de 
recriar o teste de impacto realizado pela Euro NCAP, tal como já havia sido procedido na situação 
em que se analisou apenas a zona inferior da estrutura. 

Mais uma vez, a aplicação das cargas efetua-se na zona lateral da estrutura, contudo neste caso 
a carga esta centralizada nos tubos da zona 1, assim como na barra 1, figura 160. 

A força aplicada neste caso tem o valor de 8100 N, sendo este o valor que é aplicado nas barras 
1 e 4, ao passo que o valor na barra 5, foi decrescido em 50% por forma, mais uma vez, a aproximar 
a simulação ao teste real, ou seja, esta consideração permite atender à diminuição gradual da força 
que se denota ao longo de um impacto real, conforme as barras vão sendo progressivamente afetadas, 
figura 160. 

 

As condições de fronteira, são mais uma vez idênticas às da situação anterior, figura 161. 

Barra 1 

Barra 4 

Barra 5 

Figura 160 - Cargas aplicadas na estrutura. 

Figura 161 - Condições de fronteira da estrutura. 

Condições de fronteira 
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Deformação (E) 

A aplicação da carga na região central da zona 1, nos três parâmetros estudados, implica que 
esta seja a zona mais afetada. Em termos de deformação existe, contudo, a certeza de que a simulação 
apesar de ter finalizado com sucesso, não apresenta os resultados na sua totalidade, ou seja, mais uma 
vez seria de esperar que existissem mais zonas afetadas nos resultados deste parâmetro, figura 162. 

Em particular apenas a zona 1, se demonstra visivelmente deformada, as restantes zonas não 
apresentam erradamente, qualquer deformação. Todavia seria de esperar que ocorresse deformação 
nas restantes zonas devido à direção de deformação da zona 1, figura 163. 

Tendo em conta a limitação dos dados obtidos, importa destacar a zona que os resultados 
demonstram ser a mais critica, figura 164. Esta zona permite perceber a importância que a qualidade 
da soldadura pode ter na resistência e na integridade de uma estrutura. 

Assim é preponderante 
garantir uma elevada 
qualidade da soldadura não só 
para diminuir os gradientes de 
tensão, como também para 
permitir que quando sofrer 
cargas externas, esta não 
quebre e comprometa a 
segurança dos utilizadores. 
Mais ainda poderá ocorrer o 
caso de haver, por exemplo, 
dois embates que levem à 
sobreposição de tensões numa 
mesma área já inicialmente 
afetada, desta forma a 
qualidade do material e da 
soldadura, será preponderante 
na garantia de segurança dos 
utilizadores. 

 

Figura 162 - Deformação da estrutura. 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Figura 163 - Deformação da estrutura. 
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Deslocamento (U) 

Em matéria de deslocamento, os dados provam a importância da barra 1, já que num embate 
com estas características se observa ser esta a barra, juntamente com a barra inferior da zona 1, os 
elementos mais deformados, figura 165. 

  

 As zonas 1, 2 e 3, vistas anteriormente, têm deslocamentos associados, ainda assim, 
nada de preocupante em termos de segurança. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

As tensões são geradas nas zonas de maior deformação ou deslocamento, por este motivo têm 
maior intensidade na zona 1. Percebe-se ainda assim, que toda a estrutura, mesmo nas áreas menos 
deformadas, apresenta acumulação de tensões, na medida em que o deslocamento, compressão ou 
distensão de um tubo provoca necessariamente efeitos nos tubos vizinhos. É este o motivo que 
explica que muitas vezes, quando as cargas são cíclicas, haja fadiga local de algum tubo ou elemento 
estrutural.  

Barra 1 

Figura 165 - Deslocamento da estrutura. 

Figura 164 - Pormenor da deformação da estrutura, zona 1. 
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Comparação com a situação de análise do impacto apenas na substrutura inferior 

É de vital importância efetuar uma comparação entre o estudo aqui efetuado e o da situação 
em que apenas se analisou a zona inferior, já que ambas as situações são sujeitas às mesmas 
considerações de fronteira e carregamento, contudo na situação anterior, apenas se analisou a zona 
inferior da estrutura, situação 4.  

Nos tubos partilhados por ambas as situações, é possível verificar um desagravamento dos 
dados da situação aqui presente face à situação anterior. Em concreto, a presença dos tubos da zona 
frontal do motor e dos tubos do tejadilho, permite que as cargas devidas ao impacto, sejam 
distribuídas por uma maior quantidade de barras, além de aumentarem a resistência estrutural do 
chassi, sobretudo em casos de torção ou flexão. 

Serve assim esta comparação para provar a importância que os tubos da envolvente da 
estrutura detêm sobre a qualidade do produto e acima de tudo sobre a segurança dos ocupantes, isto 
porque, poderia ter sido optado por se utilizar apenas a zona inferior da estrutura. A utilização desta 
configuração, implicaria que os elementos constituintes da carroçaria, servissem como elementos 
estruturais, o que desde logo não se demonstra como uma verdadeira opção em matéria de segurança 
dos ocupantes. 

 

10.7.3.4. Situação 8: Impacto frontal na estrutura completa  

 

Antes de se efetuar a exposição dos resultados relativos ao impacto frontal, importa efetuar a 
análise de uma situação real, por forma a compreender o comportamento de um automóvel quando 
sujeito ao impacto frontal e assim determinar as características que são necessárias implementar na 
estrutura em projeto. 

Estas características podem ser destacadas através da análise de um mesmo automóvel real, 
comercializado em países diferentes, em concreto trata-se do Renault Kwid, comercializado na Índia 
e no Brasil. À partida, esperar-se-ia verificar nestes dois automóveis, o mesmo comportamento 
quando sujeitos a um embate frontalmente, porém não é isto que se constata, figura 167 e 168. 

 

Figura 166 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Iniciando a análise pelo Renault Kwid, comercializado na Índia, figura 167, é possível verificar 
neste automóvel todas as anomalias estruturais que não se pretende num automóvel minimamente 
seguro, motivo pelo qual não obteve qualquer estrela nos testes da Global NCAP, em particular 
destaque-se: 

1. Recuo do compartimento do motor e da zona da suspensão, figura 169.  

 

Figura 169 - Falha número 1 no impacto do Renault Kwid comercializado na Índia, [49]. 

Figura 168 - Impacto frontal num Renault Kwid, comercializado na Índia, [50]. 

Figura 167- Impacto frontal num Renault Kwid, comercializado no Brasil, [49]. 
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2. Deformação do pilar A e deformação da zona inferior do habitáculo, figura 170. 

 

3. Compressão, no estágio final do impacto, da zona do habitáculo, figura 171. 

 

Figura 170 - Falha número 2 no impacto do Renault Kwid comercializado na Índia, [49]. 

Figura 171 - Falha número 3 no impacto do Renault Kwid comercializado na Índia, [49]. 
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4. Quebra do pilar A, na zona superior de união ao tejadilho e princípios de quebra na zona 
inferior, figura 172. 

 

5. Recuo do tejadilho até ao pilar B e intrusão do mesmo no habitáculo, figura 173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

6. Deslocamento do tablier e colisão com os ocupantes da parte frontal, figura 174. 

Figura 172 - Falha número 4 no impacto do Renault Kwid comercializado na Índia, [49]. 

Figura 173 - Falha número 5 no impacto do Renault Kwid comercializado na Índia, [49]. 

Figura 174 - Falha número 6 no impacto do Renault Kwid comercializado na Índia, [49]. 
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7. Deformação da porta traseira, figura 175. 

Comparando este teste de impacto, com o mesmo teste realizado ao Renault Kwid 
comercializado no mercado Brasileiro, é possível chegar à conclusão que as exigências de mercado 
determinam a segurança de um automóvel. 

No mercado Brasileiro este automóvel, apresenta uma resistência estrutural superior de tal 
forma que ao mesmo veículo foi atribuído, após os testes de impacto, um conjunto de três estrelas 
em cinco possíveis, além disso neste mercado a marca disponibiliza para o modelo de entrada, 4 
airbags que necessariamente diminuem os ferimentos nos ocupantes, decorrentes do impacto.  

Assim sendo, para o veículo comercializado em mercado Brasileiro, o impacto demonstrou o 
seguinte: 

1. Deformação elevada da zona frontal, figura 176. 

 

2. Baixo recuo da zona frontal e também da zona da suspensão, figura 177. 
 
 
 
 

Figura 175 - Falha número 7 no impacto do Renault Kwid comercializado na Índia, [49]. 

Figura 176 - Impacto frontal do Renault Kwid comercializado no Brasil, [50]. 
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3. Pequena intrusão de cargas no pilar A, figura 178. 

4. Zona inferior do habitáculo sem qualquer deformação aparente, figura 178.  
 

Assim sendo, facilmente se observa que o reforço do automóvel, no caso concreto 
correspondeu a um aumento de menos de 100 kg de material, permite colocar o veículo num patamar 
de segurança superior, diminuindo o risco de ferimento ou morte dos ocupantes em caso de embate.  

Serviram estes dois exemplos para mais uma vez, se observar a dicotomia entre automóveis 
iguais comercializados em mercados diferentes, ao nível da segurança e responsabilidade social das 
marcas. Mas mais importante, é o conjunto de características que é possível retirar como sendo 
essenciais a um automóvel devidamente desenvolvido, em concreto efetuando agora a interpolação 
para a estrutura em estudo é possível detalhar a necessidade de empreender um esforço crescente no 
sentido de garantir à estrutura em estudo as seguintes características: 

1. Proporcionar um design aos tubos da zona frontal, capaz de os fazer deformar plasticamente, 
além disso, este design deve permitir que as cargas sejam divergidas em direção as zonas 
laterais do veículo e não diretamente contra a zona do habitáculo. 

2. Impedir que os tubos de suporte do tablier e a cortina de fogo, barra 1 da figura 182, sejam 
deslocadas para o interior do habitáculo já que isso implica que o tablier embata nos 
ocupantes aumentando os ferimentos. 

3. Impedir que haja um recuo de toda a parte superior da estrutura, o que para tal implica fazer 
deformar o máximo possível a zona frontal do veículo. Reforçar a união do pilar A à parte 
inferior da estrutura e ainda aumentar a integridade da zona traseira, por forma a resistir às 
cargas induzidas pelo impacto frontal. 

Figura 177 - Impacto frontal do Renault Kwid comercializado no Brasil, [50]. 

Figura 178 - Impacto frontal do Renault Kwid comercializado no Brasil, [50]. 
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4. Impedir a rotação da zona inferior do habitáculo, o que para tal implica fazer a separação da 
zona do motor relativamente à zona do habitáculo. Uma boa opção passará pela adoção de 
substruturas deformáveis de forma independente, nomeadamente para a zona do motor. 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

Verificado um bom e um mau comportamento de dois automóveis e determinadas as 
características requeridas, importa agora demonstrar os resultados obtidos na estrutura e averiguar se 
esta é efetivamente segura ou não. Para tal será efetuado o impacto a duas velocidades: 50 e 70 km/h. 

Na realização destas simulações, serão utilizados os valores das forças determinadas na 
situação de impacto lateral na substrutura inferior, as mesmas que têm vindo a ser utilizadas 
repetidamente. Todavia, apesar dos pressupostos serem os mesmos, considera-se ser o quadriciclo 
que utilizará o chassi em desenvolvimento que provoca o embate. 

Assim sendo para a velocidade de 50 km/h tinha sido determinado que a força teria o valor de 
8 100 N, enquanto que para a velocidade de 70 km/h a força tinha o valor de 15 875 N. 

Em todas as situações considerou-se que o embate da estrutura era efetuado pelos tubos da 
zona frontal, figura 179.  

 

As condições de fronteira tiveram naturalmente de ser simplificadas, na medida em que foi 
computacionalmente impossível dispor um outro qualquer objeto dentro do ficheiro de análise, dado 
o custo computacional associado. Assim admitiu-se que estas estavam posicionadas sobre os locais 
de fixação da suspensão, figura 180. 

Figura 179 - Cargas aplicadas na estrutura no impacto frontal. 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

116 
 

 

Considerações iniciais para o embate a 50 Km/h  

No embate a 50 km/h, como foi já salientado a força apresenta um valor de 8 100 N, e a sua 
aplicação provocou na estrutura os seguintes resultados. 

 

Deformação (E) 

Observando os resultados da deformação é possível constatar desde logo, que a estrutura 
devido ao impacto frontal sofreu uma deformação acentuada.  

Contrariamente a algumas das simulações anteriores, nesta simulação os resultados demonstram um 
caracter mais próximo ao que seria de esperar na realidade. Em especial, observa-se que a barra 1, 
figura 182, apresenta uma deformação acentuada, na medida em que a intrusão da zona frontal na 
área do habitáculo, causa nesta barra, o seu alongamento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 180 - Condições de fronteira da estrutura. 

Figura 181 - Deformação da estrutura. 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

117 
 

 

O facto de as cargas terem deslocado toda a zona superior da estrutura, potenciou a que os 
pilares A e B, ficassem sobre tração e desde logo, sofressem deformação plástica. Quanto mais 
próximo da zona superior maior é a deformação plástica observada nestas barras. 

Segundo os dados, a zona mais critica é a zona onde a estrutura frontal se une com a zona do 
habitáculo, zona 1 da figura 183. Nesta área, os tubos da zona frontal sobrecarregam a barra 1 de 
forma compressiva, levando à existência de deformações plásticas acentuadas. Trata-se de uma área 
crucial na medida em que, não deverá existir a perfuração da barra 1, pois a perfuração desta barra, 
compromete não só toda a integridade estrutural da zona central da estrutura, como também pode 
provocar ferimentos graves nos ocupantes do veículo.  

Assim estes dois tubos, 
barra 2 e 3, figura 183, não 
deverão estar posicionados 
numa posição perpendicular 
ao habitáculo, pois o seu 
deslocamento é direcionado 
diretamente para o interior da 
área dos ocupantes, além 
disso, esta configuração 
implica que as cargas se 
direcionem diretamente para 
o interior do habitáculo 
deformando mais facilmente 
esta região. 

Um design alternativo 
deverá posicionar estes tubos 
de forma a que em caso de embate, os mesmos afastem as cargas do habitáculo, em direção às zonas 
laterais do veículo, além disso não deverão ser totalmente horizontais, por forma a minimizar a 
deformação do pilar A.  

 

 

Barra 1 

Barra 2 

Barra 3 Pilar A Pilar B 

Figura 182 - Zonas importantes na deformação da estrutura. 

Zona 1 Barra 2 

Barra 3 

Figura 183 - Zonas importantes na deformação da estrutura. 
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As figuras 184 e 185, deixam antever uma possível solução, a vermelho, para os tubos da 
secção frontal, por forma a cumprir as ideias expressas anteriormente, relativas ao posicionamento 
dos diferentes tubos da região frontal. 

Observando ainda a região frontal da estrutura, há que destacar que a zona superior se deforma 
com uma maior intensidade quando comparada com a zona inferior da estrutura, pois os tubos da 
zona inferior mantêm uma continuidade por toda esta, além dos apoios estarem posicionados também 
na zona inferior, figura 186. 

Figura 185- Alteração a efetuar na zona frontal da estrutura. 

Figura 184- Alteração a efetuar na zona frontal da estrutura. 
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Deslocamento (U) 

Em todas as situações apresentadas anteriormente, à exceção da situação de impacto lateral na 
estrutura completa, a deformação da estrutura, não é suficiente para comprometer a segurança dos 
ocupantes. Contudo o aumento da severidade dos impactos e a aproximação constante a situações 
reais, nomeadamente nas situações de impacto lateral, frontal e traseiro, levou à verificação de 
deformações superiores e mais preocupantes no fator de segurança dos ocupantes. Portanto as 
situações que descrevem a realidade serão aquelas que necessariamente mereceram destaque nas 
análises finais, pois permitem retirar conclusões mais realistas. 

 

A dados do deslocamento e da deformação aqui apresentados, permitiram demonstrar alguns 
pontos preocupantes, precisamente: o elevado deslocamento da zona superior da estrutura, a baixa 
deformabilidade da zona frontal, a intrusão da zona frontal na área dos ocupantes. 

 

Figura 186 - Deformação da estrutura, vista lateral. 

Figura 187 - Deslocamento da estrutura. 
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O impacto frontal nesta estrutura, provocou um deslocamento da zona superior do chassi, zona 
2, figura 188. Este deslocamento deve-se a dois fatores que são: a baixa deformabilidade da zona 
frontal no qual se encontra o motor, que deveria ter deformado plasticamente de uma forma acentuada 
em vez de se ter deslocado continuamente em direção ao habitáculo. O segundo fator prende-se com 
a resistência e integridade geral dos tubos desta zona, que não deverá ser vista como uma 
desvantagem, mas sim como uma vantagem na medida em que possibilita o deslocamento completo 
da estrutura num sentido que não compromete a segurança dos ocupantes, ou seja, quando a zona do 
habitáculo se desloca de forma global, sem grande deformação, a área dos ocupantes não é alterada 
e como tal a sua proteção é garantida. Contrariamente, é preocupante quando ocorre a deformação 
localizada da estrutura, pois existe maior possibilidade de os ocupantes serem atingidos pelos tubos 
da estrutura. 

Irá verificar-se que a integridade da zona do habitáculo é requerida sobretudo numa situação 
concreta, o capotamento, posteriormente analisada. 

A indeformabilidade da zona frontal, como foi explicitado anteriormente, deve-se ao 
posicionamento em que os tubos desta região se encontram, na medida em que os tubos de perfil 
circular de baixo comprimento têm elevada resistência quando solicitados na direção do seu eixo, ou 
seja, quando sujeitos a compressão a sua flexão transversal é baixa, apresentando assim elevada 
resistência. Uma alteração na direção das barras 2 e 3, como foi visto, poderá facilitar a deformação 
desta região, além de permitir afastar as cargas que se direcionam para a zona do habitáculo, figura 
184 e 185. 

É proposta numa situação de análise posterior, situação 11, a possibilidade de se efetuar a 
utilização de um perfil diferente para esta zona. 

 

 

Zona 2 

Figura 188 - Zona importante no deslocamento da estrutura. 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

121 
 

Uma outra excelente 
solução para minimizar a 
intrusão desta zona no 
habitáculo e maximizar a 
deformabilidade isolada da 
zona frontal, poderá passa pela 
adoção de uma subestrutura 
independente da estrutura 
principal que inclui o 
habitáculo. Nesta substrutura o 
motor é utilizado como 
elemento estrutural, tal como é 
adotado em outros quadriciclos 
concorrentes. A inclusão desta subestrutura proporcionará a mais fácil recuperação do veículo em 
caso de embate, já que se esperará que esta zona se deforme e se desintegre no momento de impacto, 
impossibilitando a difusão das deformações para as áreas ocupadas pelos utilizadores.  

  

 

Figura 190 - Deslocamento da estrutura, vista superior. 

Zona 3 

Figura 191 - Zona importante no deslocamento da estrutura, vista lateral. 

Figura 189 - Deslocamento da estrutura. 
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Existem ainda um conjunto secundário de áreas, no qual se observam deslocamentos, em 
particular a zona inferior da estrutura, zona 3, apresenta em virtude do recuo da zona superior, zona 
2, um deslocamento em direção ao solo, figura 191. Assim sendo, este deslocamento que é 
acompanhado por deformação na estrutura, não apresenta um caracter de gravidade quando se aborda 
a questão da segurança dos ocupantes, pois desloca-se para o exterior da estrutura e não para o seu 
interior. Este deslocamento é potenciado não só pelo recuo da zona superior, como também devido 
à rotação da zona frontal inferior do compartimento do motor. 

No chassi em questão seria preponderante propor um reforço da barra 1, por forma a que a sua 
inclusão na zona do habitáculo seja inferior, já que sobre esta barra ainda ficará sobreposto todo o 
tablier do veículo. Assim um deslocamento desta barra, implica necessariamente um deslocamento 
do tablier em direção aos ocupantes, de tal forma que este deslocamento poderá apresentar alguma 
severidade para a segurança dos utilizadores, caso o tablier não apresente capacidade de deformação 
ou desintegração.  

 

Tensão de Von Mises (S) 

Os resultados das tensões permitem mais uma vez verificar que as zonas de maior deformação, 
são também as zonas de maior acumulação de tensões, em parte porque a deformação coloca as 
barras sobre efeitos de tração ou compressão, figura 192. 

 

Em termos estruturais, a determinação das áreas de acumulação de tensão/deformação, têm 
uma grande importância pois permitem determinar as zonas suscetíveis de sofrer quebras ou 
deformação plástica superior e que de algum modo possam comprometer a segurança dos ocupantes.  

Figura 192 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Em termos concretos as zonas de maior tensão são os locais de união entre a zona frontal e a 
barra 1, zona 4 da figura 194, assim como a zona de união entre a barra 1 e o pilar A, zona 5 da figura 
195. É de enfatizar que estas zonas, são locais de soldadura, pelo que terão necessariamente 
resistências superiores, já que, como se verá no capítulo 14, as zonas de soldadura são zonas de 
elevada resistência pois o material depositado é geralmente de qualidade superior. 

 

As cargas que alcançam nesta situação o pilar A, nunca deverão permitir que este se deforme, pois, 
a sua deformação poderá diminuir a área do habitáculo, e comprometer a segurança dos ocupantes, 
figura 195.  

 

 

 

 

Figura 193 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Zona 4 

Figura 194 - Zona importante das tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Considerações iniciais para o embate a 70 Km/h  

Tendo em conta os mesmos pressupostos anteriores, quer ao nível da determinação e aplicação 
das forças, quer ao nível das condições de fronteira, foi possível determinar qual o efeito que o 
aumento da velocidade de impacto teria sobre a estrutura. Deste modo, para a velocidade de 70 km/h, 
que corresponde à aplicação de uma força de 15 875 N, foram obtidos os resultados demonstrados 
de seguida. 

 

Deformação (E) 

Desde logo o aumento da velocidade provoca deformações superiores na estrutura, no entanto, 
é importante reter que os locais onde os parâmetros quer de deformação, deslocamento ou tensão são 
superiores, são os exatamente os mesmos que foram assinalados na situação de impacto à velocidade 
de 50km/h, apenas se observa um acentuar do seu efeito. Deste modo, apenas se farão demonstrar 
aqui os resultados da simulação para a velocidade de 70 km/h. 

 

 

Zona 5 

Figura 195 - Zona importante das tensões desenvolvidas na estrutura. 

Figura 196 - Deformação da estrutura. 
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Deslocamento (U) 

 

Figura 197 - Deformação da estrutura, vista lateral 

Figura 198 - Deslocamento da estrutura. 

Figura 199 - Deslocamento da estrutura, vista lateral. 
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Tensão de Von Mises (S) 

 

 

Fica ainda demonstrado mais uma vez, que a continuidade da zona inferior da estrutura por 
toda esta, deverá ser evitada, nomeadamente porque implica uma baixa deformação da zona frontal, 
já que a resistência destes tubos é elevada. 

Tendo em conta os resultados obtidos e a necessidade de deformação da zona frontal, importa 
realçar ainda, a importância de garantir, em particular no impacto frontal, que não ocorre a intrusão 
do motor no habitáculo do automóvel. Para tal, é importante posicionar, nomeadamente na estrutura 
melhorada, um elemento dedicado a este fim. Este elemento deverá fazer a ligação entre a barra 1 e 
a substrutura inferior do chassi, por forma a conferir resistência a este área e sobretudo a impedir a 
progressão do motor em direção ao habitáculo. 

Figura 200 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Figura 201 - Tensões desenvolvidas na estrutura, vista lateral. 
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Ficou, com o estudo desta situação, provada a importância que a integridade e estabilidade 
do chassi detém sobre a segurança dos ocupantes. Mais ainda, pelos resultados demonstrados 
verifica-se a importância de efetuar uma revisão na zona frontal do veículo, por forma a que esta 
venha a apresentar uma deformação superior quando sofra um impacto idêntico ao estudado, já que 
os resultados demonstrados ficam muito abaixo do que era pretendido.  

 

 

10.7.3.5. Situação 9: Impacto frontal e traseiro na estrutura completa  

 

Esta simulação pretende traduzir a ocorrência de um embate em cadeia, no qual o chassi em 
estudo se poderá ver envolvido, assim será estudado o embate, em simultâneo, na zona frontal e 
traseira do veículo, para as velocidades de 50 e 70 km/h. 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

Ao nível da determinação das forças de impacto, foram considerados os pressupostos da 
situação de análise anterior, pelo que as forças terão os mesmos valores.  

 

 
Figura 202 - Cargas aplicadas na estrutura. 
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Ao nível da aplicação das forças na estrutura considerou-se que estas estavam aplicadas na 
zona frontal e na zona traseira, de forma semelhante às das situações de impacto frontal, situação 8, 
e impacto traseiro, situação 6, estudadas anteriormente de forma individual, figura 202 e 203. 

 

Considerações iniciais para o embate a 50 Km/h  

No embate a 50 km/h, que corresponde na simulação à aplicação de uma força de 8 100 N na 
zona frontal e traseira, foram obtidos os resultados demonstrados de seguida. 

 

Deformação (E) 

Principiando a análise pela zona traseira da estrutura, é facilmente destacável que os resultados 
da deformação aqui obtivos são em tudo similar aos resultados da situação do impacto traseiro na 
estrutura completa, realizado anteriormente. 

 

Assim observa-se que o impacto na zona traseira, leva a que as barras 1 e 2, figura 204, entrem 
para a zona do habitáculo sem, no entanto, ser preocupante, dado esta zona corresponder a zona da 
mala do veículo.  

Figura 203 - Condições de fronteira da estrutura. 

Barra 1 Barra 2 

Figura 204 - Deformação da estrutura. 
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Importante é notar, que tal como havia acontecido na situação de análise individual do impacto 
traseiro, a deformação da barra 1 difere da deformação da barra 2, em virtude da presença da 
triangulação na estrutura inferior, e mais ainda, todas as áreas afetadas na situação de análise 
individual, são agora recriadas nesta mesma situação, pelo que a análise efetuada anteriormente na 
situação individual é passível de ser transmitida para esta situação, sem prejuízo de entrar em 
incoerências e sem perda de dados. 

Relativamente às barras laterais, barra 3 e 4, figura 205, observa-se mais uma vez que estas 
barras impedem que a deformação e deslocamento da zona traseira seja superior. 

Em relação à zona frontal da estrutura, mais uma vez as áreas afetadas são em tudo idênticas 
às áreas salientadas na situação onde foi estudada este impacto de forma individual, todavia estas 
áreas demonstram aqui dados menos severos e numa extensão muito menor. 

 

Na situação de análise isolada do impacto frontal, havia sido observado que o impacto na zona 
frontal da estrutura, provocava um grande deslocamento da zona superior, de tal forma, que tanto o 
pilar A como a barra 5, figura 206, apresentavam deformação plástica induzida por forças de tração. 
Porém, nesta situação, a deformação do pilar A é mínima e resume-se à união inferior deste tubo com 
os restantes, enquanto isso, a deformação da barra 5 é agora nula. 

Barra 3 Barra 4 

Figura 205 - Zonas importantes da deformação da estrutura. 

Pilar A 

Barra 5 

Figura 206 - Zonas importantes da deformação da estrutura. 
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A minimização da deformação do pilar A e a inexistência de deformação da barra 5, são 
consequência da aplicação conjunta de cargas na zona traseira e dianteira da estrutura em direções 
opostas. 

Há que observar que, mais uma vez, se esperaria obter nos resultados uma área deformada 
superior, o que permite afirmar que apesar da simulação ter finalizado com sucesso, não garante que 
esta seja a reflexão do que aconteceria na realidade, pois à semelhança do que ocorreu nas situações 
anteriores, esperar-se-ia a obter um conjunto de resultados bastantes mais severos no que concerne 
aos deslocamentos e às deformações. 

 

Deslocamentos (U) 

Os resultados aqui expressos seguem em linha de conta com os obtidos nas situações em que 
os impactos foram estudados de forma individual, mas de uma forma geral, incongruentemente, estes 
apresentam-se menos severos. À partida seria de esperar obter deslocamentos nos tubos bastante 
superiores, na medida em que, nos impactos efetuados de forma individual, os tubos deslocaram-se 
e deformaram-se de forma mais severa, apresentando em particular na zona frontal, deslocamentos 
muito mais superiores.  

 

Estes resultados e a minimização dos mesmos, pode dever-se à aplicação no mesmo instante 
das cargas na zona frontal e traseira, o que geralmente num impacto real não acontecerá pois espera-
se que o veículo, numa situação de embate em cadeia, primeiro embata de frente e só depois seja 
embatido na sua traseira, ou o inverso. Assim a aplicação conjunta das cargas, facilita e proporciona 

Figura 207 - Deslocamento da estrutura. 

Zona 1 

Figura 208 - Pormenor do deslocamento da estrutura. 
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a anulação dos efeitos que cada uma teria individualmente ou se aplicadas em instantes diferentes. 
Aponta-se, desde logo, uma das limitações do software em utilização, porém, este ponto mais 
negativo, poderia ser controlado através da utilização de vários Steps no processo de simulação, que 
implicariam um custo computacional superior, motivo pelo qual este processo não pôde ser efetuado. 

 

Existe um pequeno deslocamento da zona inferior do habitáculo, contudo para esta velocidade, 
não compromete a segurança dos ocupantes, zona 1, figura 208.  

 

Tensão de Von Mises (S) 

 

Relativamente às tensões desenvolvidas na estrutura devido à aplicação das cargas externas, 
importa realçar que tal como aconteceu com os parâmetros anteriores, estas estão localizadas e 
distribuídas de modo idêntico ao que ocorreu nas situações de análise individual, todavia a 
intensidade e a severidade dos resultados são inferiores, o que naturalmente se percebe irrealista, pois 
existe uma compressão da estrutura neste tipo de impacto, figura 209 e 210. 

 

Figura 209 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Figura 210 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Há que assinalar que as tensões 
geradas na zona traseira, durante esta 
simulação, são muito mais similares com 
a situação de impacto traseiro efetuado de 
forma isolada, do que as tensões geradas 
na zona frontal desta situação 
relativamente às tensões geradas no 
impacto frontal realizado de forma 
isolado.  

Este facto poderá dever-se 
unicamente ao software de simulação, na 
medida em que as condições de aplicação 
das cargas nesta situação, são similares às 
situações utilizadas nas situações isoladas. 
Assim mais uma vez há que apontar que 
ainda que este tipo de simulação possa 
deixar antever o sentido evolutivo das 
deformações esperadas, por vezes, dado o 
custo computacional associado, não 
permite transmitir a realidade do impacto, 
já que quando se compara com uma 
situação real estes resultados ficam muito 
aquém, figura 211. 

Desde logo, observando o impacto traseiro num automóvel real, é possível retirar um conjunto 
de conclusões e características que deverão ser incutidas e analisadas cuidadosamente por forma a 
serem introduzidas sempre que possível no chassi em estudo. 

Assim sendo é fulcral observar o seguinte: 

1. Zona traseira deve ser facilmente deformável, tal como a dianteira do automóvel. 
2. É preponderante existir uma zona de absorção de impacto, capaz de deformar facilmente, 

sem que o material resultante da sua deformação se introduza na célula do habitáculo, figura 
212.  

 
3. O pilar C do automóvel à semelhança do que ocorre com o pilar A, não deverá deformar, ou 

se deformar, esta deformação deverá ser mínima, figura 213, de modo a que não comprometa 
a integridade do habitáculo. 

 

Figura 211 - Impacto traseiro num veículo real, BMW série 3, [51]. 

Pilar C 

Figura 212 - Impacto traseiro num veículo real, [51]. 
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4. Não deverá haver a deformação da zona inferior do habitáculo, pois poderá afetar a 
segurança dos membros inferiores dos ocupantes, em especial para veículos sem uma secção 
traseira destacável, figura 213.  

Existe assim a necessidade, no chassi em estudo, de garantir que a zona posicionada junto à 
suspensão traseira, zona 3, figura 214, apresente uma capacidade de deformação considerável 
sobretudo na zona inferior do chassi, o que desde logo, implica que esta estrutura inferior não seja 
uma totalmente integra, indo assim de encontro, com a conclusão que havia sido já retirada 
anteriormente. Além disso, destaque-se mais uma vez a importância de garantir que a zona frontal 
da estrutura inferior, zona 4, deva ser destacada do chassi inferior, de maneira que conjuntamente 
com a zona traseira, zona 3, estas duas áreas deformem isoladamente sem comprometerem a zona 
central, figura 214. 

 

Considerações iniciais para o embate a 70 Km/h  

No caso do embate a 70 km/h, que corresponde na simulação à aplicação de uma força de 15 
875 N, na zona frontal e traseira, foram obtidos os resultados demonstrados de seguida. 

Figura 213 - Impacto traseiro num veículo real, Volvo XC90, [51]. 

Zona 3 

Zona 4 

Figura 214 - Zona inferior da estrutura 
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Deformação (E) 

 

Deslocamento (U) 

 

Figura 215 - Deformação da estrutura. 

Figura 216 - Deformação da estrutura. 

Figura 217 - Deslocamento da estrutura, vista lateral. 
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Tensão de Von Mises (S) 

 

 

 

Figura 218 - Deslocamento da estrutura. 

Figura 220 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Figura 219 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Análise geral dos resultados 

Após efetuadas todas as simulações, e em especial as simulações para a velocidade de 70 km/h, 
é possível verificar que os resultados ficam muito aquém das espectativas iniciais, em particular para 
esta velocidade, na medida em que comparando os resultados com um veículo real, estes revelam-se 
quase irrealistas, figura 221. 

 

A comparação que se vem efetuando entre veículos reais e o chassi em estudo, deve ser 
analisada cuidadosamente, já que, os veículos apresentados até ao momento são constituídos por 
chassis de monobloco, ao passo que o chassi em estudo é realizado por tubos de perfil circular. Serve 
assim esta comparação, apenas para prever as áreas que necessitam de mais atenção, e que tipo de 
comportamento é espetável de uma estrutura independentemente da sua constituição e forma 
estrutural. 

 

10.7.3.6. Situação 10: Capotamento  

 

Nesta situação será efetuada a tentativa de recriar o capotamento do veículo que utilizará o 
chassi, iniciando para tal com a expressão de um conjunto de ideias fundamentais associadas à 
temática, e que permitirão determinar se os resultados do chassi são efetivamente os espectáveis em 
termos de segurança requerida. 

Este tipo de acidente é identificado [27] como o mais grave em termos de ferimentos 
nomeadamente na coluna, que podem levar à paralisia. Além disso, é frequente haver a projeção dos 
ocupantes, facto que aumenta a importância dos estudos neste tipo de acidente, já que são quase 
inexistentes apesar da sua provada gravidade. Segundo a IIHS – Insurance Instute for Highway 

Safety, os capotamentos contribuem apenas com 1% da totalidade dos acidentes existentes nos 
Estados Unidos da América, contudo, contribuem negativamente com um terço das mortes em 
acidentes de viação. 

O capotamento, segundo as referências bibliográficas, ocorre largamente como um acidente 
isolado, que se desencadeia maioritariamente a alta velocidade em estradas rurais e de noite, e neste 
tipo de acidente geralmente a ordem dos ferimentos é a seguinte: cabeça, membros superiores, peito, 
membros inferiores e pescoço. 

Muitas vezes a deformação do teto do veículo, não evidencia em pleno o conjunto de 
ferimentos que os ocupantes têm em resultado do acidente, pelo que é preponderante nunca 
estabelecer uma patologia comum ao acidente observado, o que é ainda mais saliente devido à 
inexistência de estudos dentro desta temática. 

Figura 221 - Análise de um impacto frontal para as velocidades de 50 e 70 km/h, [52]. 
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O design dos veículos influencia em demasiada a previsibilidade dos ferimentos nos 
ocupantes, sendo os veículos utilitários os mais afetados em termos de ferimentos nos ocupantes, em 
parte devido ao seu reduzido tamanho, que implica uma maior proximidade entre a cabeça dos 
ocupantes e o teto do veículo.  

Ainda em relação às questões de design automóvel importa apontar, porque se trata de um 
ponto muito importante, a necessidade de reformular a configuração e a forma dos cintos de 
segurança, pois analisando algumas situações reais de capotamento, figura 222 e 223 é possível 
afirmar as inúmeras falhas de retenção parcial dos ocupantes e ainda a grande liberdade de 
movimento permitido por este sistema de retenção no que toca aos membros superiores. Foi ainda 
possível verificar pela análise de algumas ocorrências reais que alguns cintos de segurança, em caso 
de capotamento não retinham os ocupantes pois em vez de trancarem o mecanismo de retenção, 
afrouxavam-no, libertando os ocupantes, que muitas vezes eram projetados dos veículos, figura 222. 

É importante observar que no ponto de início de um capotamento a velocidade lateral do 
automóvel é consideravelmente elevada, o que causa o deslocamento dos ocupantes relativamente à 
sua posição de equilíbrio nos acentos. Este deslocamento implica muitas vezes o impacto dos 
ocupantes contra as partes laterais do automóvel, nomeadamente os vidros e o teto, o que pode 
implicar desde logo ferimentos graves na cabeça, pescoço e membros superiores. 

Segundo os resultados e de acordo com 
a bibliografia analisada a presença de 
rollcages, garante resultados mais favoráveis 
no que concerne à minimização dos 
ferimentos nos ocupantes. De uma forma geral 
as rollcages instaladas em veículos, 
nomeadamente de competição, são formadas 
por tubos de perfil circular, muito à imagem 
do chassi em estudo, assim este facto poderá 
constituir uma das vantagens deste tipo de 
chassi, nomeadamente quando devidamente 
projetado. 

Figura 222 - Ineficiência do cinto de segurança em caso de capotamento de um automóvel pesado, 
destaque para a direção de deslocamento do condutor (à esquerda), [53]. 

Figura 223 - Capotamento, Volvo XC90, [51]. 
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Segundo a bibliografia analisada e porque se demonstra importante em termos de análise de 
mercado, os veículos que apresentam menor resistência estrutural são sobretudo automóveis de 
tração às quatro rodas, os mesmos que apresentam maior preponderância para facilitar a projeção dos 
ocupantes quando estes não utilizam os cintos de segurança, figura 224. 

Relativamente ao interior dos automóveis, foi importante analisar que a inexistência de um 
teto almofadado contribui para o aumento dos ferimentos cranianos.  

 

Análise a um teste de capotamento real 

De modo a compreender que resultados seriam esperados de um projeto devidamente 
desenvolvido, foi analisado o caso real de um automóvel que apresenta bom comportamento em 
termos estruturais e de segurança dos ocupantes em caso de embate, esse automóvel foi o volvo XC 
90, figura 225 

 

O automóvel em estudo foi projetado do suporte inclinado à velocidade de 48 km/h, figura 
225, e desde logo se observa que a primeira zona a embater no solo é a zona de transição entre a parte 
lateral do veículo e o seu teto, zona 1, figura 227. 

 

Figura 224 - Diferença do comportamento estrutural de um automóvel todo-o-terreno (à esquerda) e um automóvel familiar (à 
direita), [51]. 

Figura 225 - Teste de capotamento, Volvo XC90, [54]. 
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O veículo descreve em seguida uma rotação sobre o eu eixo longitudinal, comprimindo o teto 
contra o interior do habitáculo, figura 227. 

 

 

Neste ensaio o veículo acaba por ficar na sua posição natural, figura 228, e desde logo são 
evidentes alguns pontos importantes, nomeadamente a compressão do pilar A no lado sobre o qual o 
primeiro impacto ocorreu, zona 2. 

Figura 227 - Capotamento, Volvo XC90, [54]. 

Zona 1 

Figura 226 - Primeira zona de contacto no capotamento de um automóvel, [54]. 
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Pela análise de alguns capotamentos reais foi fácil de destacável um conjunto de características 
fundamentais que a estrutura do automóvel deve apresentar: 

• Deformabilidade mínima do pilar A – num capotamento o pilar A, juntamente com a parte 
lateral superior, junto aos vidros laterais, são as duas zonas que efetuam o primeiro contacto 
do automóvel com o solo, assim é fundamental que estas duas zonas e a transição entre ambas 
apresente grande integridade estrutural, e neste caso a rigidez deverá ser também elevada, 
por forma a impedir a intrusão desta zona no habitáculo, figura 229. 
 

 
A intrusão do teto no interior do habitáculo diminuir a área útil para o ocupante, provocando-
lhe, dada a violência do impacto, ferimentos graves na cabeça, figura 230. 

 

Zona 2 

Figura 228 - Deformação do pilar A como efeito do capotamento, [54]. 

Figura 229 - Veículos com comportamento deficiente quando sujeitos a um teste de capotamento, [55]. 

Figura 230 - Deformação acentuada do tejadilho e do pilar A do automóvel, quando sujeito a capotamento, [55]. 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

141 
 

• Integridade da zona superior – como grande parte da energia é colocada sobre o teto do 
automóvel é fundamental que este possa manter a sua integridade estrutural, não se 
introduzindo para o interior do habitáculo, figura 231, a simulação referente a este caso em 
particular poderá ser vista posteriormente, onde em concreto se efetuada a libertação do 
veículo de forma invertida, situação 12. Neste ponto há ainda a reter que a chapa que constitui 
o teto deve apresentar resistência suficiente para impedir a intrusão de objetos pontiagudos 
no habitáculo, que possam ferir os ocupantes. 

 

• Integridade transversal do teto – a zona superior do veículo deve apresentar uma 
integridade transversal, por forma a que num capotamento as zonas laterais do veículo não 
se introduzam no interior do habitáculo comprometendo a segurança dos ocupantes, figura 
232. 

 
• Integridade dos pilares A, B e C – a integridade da zona superior da estrutura requer que 

os pilares A, B e C apresentem resistência suficiente que impeça a sua deformação. Estes 
pilares garantem a segurança em várias situações que vão desde as situações de impacto até 
as situações de flexão e torção. 

As ideias anteriores advertem assim para a importância do reforço das zonas superior do 
veículo, por forma a potenciar parcialmente uma maior segurança dos ocupantes. Este tipo de 
acidente é como foi explicitado dos mais complexos de formular e estudar, no que concerne à 
segurança dos ocupantes, pois são introduzidas uma série de variáveis não relacionadas com a 
estrutura, como por exemplo a utilização do cinto. 

Figura 231 - Veículo com fraca integridade do tejadilho e dos pilares A, B e C. BMW M3 E36, [56]. 

Figura 232 - Comparação de veículo antes e após capotamento, [57]. 
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Simulação real do capotamento  

De modo a simular a situação de capotamento foi utilizado um método, ao nível da aplicação 
das cargas e condições de fronteira, idêntico ao efetuado pela IIHS (Insurance Institute for Highway 

Safety). Neste teste, a resistência do teto é determinada pela compressão de uma placa de metal contra 
um dos lados do teto, figura 233, sendo efetuado de uma forma lenta, 3.175 mm/s, mas a uma 
velocidade constante.  

 

Quando o automóvel sofre capotamento, sobre o teto e principalmente sobre os lados laterais 
superiores, zona 2, figura 228, estas zonas ficam sujeitos ao peso do veículo. Assim nestes testes a 
intensidade da força varia de automóvel para automóvel, na medida em que a força tem de estar 
diretamente relacionada com o peso do automóvel. 

Por forma a facilitar a compreensão dos resultados obtidos, importa verificar um bom e um 
mau comportamento de dois automóveis sujeitos a este teste. No primeiro automóvel, VW Tiguan 
de 2008 foi possível aplicar uma carga de 15 000 pounds (66 725 N) sem observar praticamente 
nenhuma deformação, ao passo que no kia Sportage só foi possível aplicar uma carga próxima a 

Figura 233 - Teste de simulação de capotamento. IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), [59]. 
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15 000 pounds quando a deformação já era de 381 mm, um valor só por si muito elevado e que reduz 
acentuadamente a área do habitáculo, comprometendo naturalmente a segurança dos ocupantes, 
figura 234. 

 

Aplicação das cargas  

Ao nível da aplicação das cargas, será efetuada a aplicação gradual das mesmas, iniciando pela 
aplicação de 15 000 N e em seguida 30 000 N, sobre as barras 1 e 2, figura 235. 

 

Ao nível das condições de fronteira, será admitido que o veículo está fixo e assente 
naturalmente nos seus pneus, de tal forma que se aplicaram assim as condições de fronteira junto às 
zonas de apoio da suspensão dianteira e traseira, figura 236. 

 

 

 

 

 

 

 

VW Tiguan 2008 Kia Sportage 2009 

Figura 234 - Comparação de dois automóveis ao teste de capotamento realizado pela IIHS (Insurance Institute for Highway 

Safety), [61]. 

Barra 1 Barra 2 

Figura 235 - Aplicação das cargas sobre a estrutura. 
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Resultados obtidos na simulação com carga de 15 000 N 

 

Deformação (E) 

Os resultados deste parâmetro ficam aquém daquilo que seria espectável de observar, em 
concreto o software apenas nos indica a existência de algumas áreas afetadas. De forma visível, estas 
áreas correspondem as zonas de soldadura, em especial as zonas de transição entre os pilares laterais, 
pilar A, B e C, e as barras do teto, figura 237. 

 

Por sua vez, segundo os dados, a zona mais afetada corresponde à zona 1, graças ao facto de 
ser uma das zonas soldadas pertencentes à barra 2. Como se verá em seguida, esta barra é a mais 
solicitada devido a sofrer a aplicação direta das cargas, figura 238. 

Existe um fundamento lógico e estrutural para o facto destas áreas estarem assinaladas, na 
medida em que não só se tratam de zonas soldadas como ainda sofrem a aplicação quase direta das 
cargas externas, de tal forma que ficam necessariamente sobre compressão, o que potencia a 
existência de deformações compressivas nas barras ao qual estão associadas.  

 

Figura 236 - Condições de fronteira da estrutura. 

Figura 237 - Deformação da estrutura. 
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Não obstante, há que perceber que a adoção do perfil circular para os tubos, admite a vantagem 
de responder favoravelmente a cargas compressivas ou de tração ao longo do seu eixo longitudinal, 
um dos factos que pode explicar a inexistência de outras áreas afetadas. 

 

Deslocamento (U) 

Em termos teóricos havia sido reconhecido 
que uma das formas de aumentar a resistência do teto 
dos veículos, passava pela colocação de uma 
rollcage com tubos de perfil circular, na medida em 
que a sua deformação é baixa e a aplicação das 
cargas é efetivamente traduzida em deslocamentos 
não pronunciados. Este fundamento foi efetivamente 
observado na simulação em estudo, na medida em 
que a deformação como se viu foi relativamente 
baixa, ao passo que os deslocamentos foram 
efetivamente superiores, figura 240.  

A aplicação das cargas traduz-se num 
deslocamento lateral de toda a estrutura, em 
particular a zona superior do chassi, zona esta que 

Zona 1 

Barra 2 

Figura 238 - Zonas importantes na deformação da estrutura. 

Figura 239 - Deslocamento da estrutura. 

Figura 240 - Deslocamento da estrutura, vista 
frontal. 
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engloba os tetos e os pilares do veículo. É neste facto que reside a vantagem de se utilizar um chassi 
tubular de elevada resistência, na medida em que a aplicação das cargas se traduz numa deformação 
geral da estrutura e não apenas local.  

Comparativamente com uma 
situação real, figura 241, verifica-se que 
a área do habitáculo após deformação, é 
muito menos afetada, o que desde logo 
garante uma maior margem de segurança 
para os ocupantes. 

A área mais afetada em termos de 
deslocamento corresponde à área em 
torno da barra 2, que observando com 
atenção apresenta um deslocamento 
superior ao da barra 1. A menor 
proximidade do pilar A ao pilar B, 
implica que a barra 1 tenha um 
comprimento inferior ao da barra 2, além 
disso, a zona frontal do habitáculo do 
veículo é relativamente mais reforçada 
que a zona traseira do habitáculo do 
veículo, assim sendo, existe maior 
possibilidade de deslocamento na zona 
traseira, figura 242. 

 

Verifica-se assim uma 
ligeira intrusão da barra 2 no 
habitáculo, contudo, até este 
ponto, este dado não se 
demonstra preocupante, na 
medida em que não afetada 
diretamente a segurança dos 
ocupantes, figura 243. 

Figura 241 - Deformação excessiva do tejadilho devido ao 
deslocamento dos pilares A, B e C, numa situação de capotamento, 

[60]. 

Barra 1 

Barra 2 

Figura 242 - Zonas de deslocamento acentuado. 

Figura 243 - Deslocamento da estrutura. Vista lateral. 
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Notar que a integridade geral da estrutura e a sua resistência, provocam um deslocamento em 
sentido oposto da zona inferior da estrutura, ainda que seja favorável em termos de segurança, pois 
mantém integral e coesa a área dentro do habitáculo, este deslocamento da zona inferior dificulta a 
recuperação do automóvel após impacto, figura 244. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

As tensões, como já se constatou, são relevantes não só na determinação das zonas mais 
propicias a quebrar ou a deformar, como servem ainda como modo de previsão da capacidade que 
uma estrutura apresenta em dissipar ou distribuir as cargas pelos diferentes tubos. Assim, 
relativamente a este parâmetro os resultados demonstram um comportamento que criticamente se 
observa coerente. 

É sobretudo fundamental destacar que a zona superior, onde se encontra o teto, e ainda os 
pilares A e C, demonstram uma acumulação de tensões sobretudo nas zonas de soldadura, ou seja, 
zonas de união dos diferentes tubos, figura 245. 

 

 

 

 

Figura 244 - Sentido de deslocamento da estrutura. 

Figura 245 - Tensões desenvolvidas na estrutura, devido ao capotamento. 
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A aplicação das cargas nas 
barras 1 e 2, implica 
necessariamente que haja uma 
distribuição das cargas pelas zonas 
assinaladas na figura 246, facto 
explicativo da acumulação de 
tensões na zona do teto e dos 
pilares. 

A existência da barra 3, 
figura 247, favorece a 
minimização da deformação da 
estrutura, nomeadamente a 
minimização da intrusão e 
deformação das barras onde estão 
aplicadas as cargas externas. 
Contudo esta mesma barra, 
favorece o deslocamento geral da 
estrutura, observado na figura 240. 

 A barra 3, na situação de melhoramento da estrutura, poderá ser posicionada numa localização 
mais central do teto, figura 247, pois desta forma serão minimizados tanto o deslocamento como a 
deformação da barra 2, na medida em que as barras 1 e 2, passam a apresentar um comprimento 
idêntico e logo uma resistência também idêntica. 

 

 

Resultados obtidos na simulação com carga de 30 000 N 

 

Deformação (E) 

Este parâmetro, como já vem acontecendo nas situações anteriores, não voltou a apresentar 
resultados muito favoráveis, todavia, verifica-se que há um aumento da intensidade desta variável 
nas zonas assinaladas na situação anterior onde se aplicou a carga de 15 000 N, figura 248.  

Barra 3 

Nova possível 
localização da barra 3 

Figura 247 - Nova localização da barra superior que une os pilares B. 

Figura 246 - Distribuição das cargas pela estrutura, quando esta sofre 
capotamento. 

F 

F 
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Isoladamente pode observar-se que a zona 1, mais uma vez foi a zona mais crítica deste 
parâmetro e que a sua intensidade aumentou de forma acentuada, devida à deformação crescente da 
barra 2, figura 249. 

Fica evidente que a barra 2, neste tipo de ocorrência, se denota como sendo a barra mais crítica 
da estrutura, pois as cargas colocam-na de forma acentuada sobre tração relativamente aos seus 
apoios, figura 250. 

Figura 248 - Deformação da estrutura. 

Zona 1 

Figura 249 - Zona importante na deformação da estrutura. 

Barra 2 

Figura 250 - Zona importante na deformação da estrutura. 
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Deslocamentos (U) 

Dos três parâmetros em 
análise, este é, para esta situação, 
aquele que mais relevância 
apresenta, pois é crucial 
compreender quais os 
deslocamentos que a estrutura 
demonstra quando sujeita a cargas 
externas que simulam o 
capotamento da estrutura, figura 
251. 

Como seria de esperar o 
aumento das forças aplicadas leva a 
um aumento dos deslocamentos da 
estrutura, não obstante é importante 
dar relevância à barra 2, pois a 
extensão do seu deslocamento para 
o interior do habitáculo é agora 
superior, comprometendo 
gravemente a área do habitáculo, 
nomeadamente a área dedicada à 
cabeça dos ocupantes, figura 252. 

Este chassi foi desenhado de 
modo a alocar quatro ocupantes, 
dois na área frontal do habitáculo e 
dois na área traseira do habitáculo, 
assim, ainda que os ocupantes da 
primeira fila de assentos possam 
estar seguros em caso de 
capotamento, verifica-se que o 
deslocamento da barra 2, poderá 
comprometer os ocupantes da área 
traseira.  

A negatividade deste resultado pode ser minimizada através do reposicionamento do pilar B e 
da barra 3, figura 253, na medida em que um maior apoio da barra 2 levará necessariamente a uma 
minimização do seu comprimento e como tal, a uma diminuição acentuada da deformação. 

 

 

Reposicionamento 
do pilar B 

 

Barras laterais 
traseiras 

Figura 253 - Reposicionamento do pilar B. 

Figura 252 - Deslocamento da estrutura, vista frontal. 

Figura 251- Deslocamento da estrutura. 
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Porém, esta alteração implica que se proceda a uma alteração das barras laterais traseiras do 
chassi, de modo a que possam ser posicionadas as portas de entrada para a zona traseira do habitáculo 
do automóvel, figura 253. 

A integridade do pilar B, implicou que o deslocamento do teto do chassi deformasse de forma 
mais acentuada a área inferior, zona 2, figura 254, de tal forma que veio a comprometer ainda mais 
a recuperação deste chassi após o impacto. Aumentando a severidade do capotamento, será de esperar 
que o aumento dos esforços possa levar à quebra da barra 2. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

Como as áreas afetadas pela ação dos esforços 
externos aumentaram, verificou-se que a distribuição 
das tensões também aumentou, de maneira que as zonas 
críticas da situação anterior, onde se aplicou 15 000 N 
de força, foram alargadas.  

Realçar que as zonas soldadas são, mais uma vez, 
as áreas que maior tensão acumulam, facto que deve ser 
acomodado no fabrico do chassi, garantindo a qualidade 
destas zonas. 

As zonas mais próximas dos locais de aplicação 
das cargas, são as zonas que evidenciam naturalmente 
valores superiores, contudo a existência de áreas 
bastante afetadas por toda a estrutura assegura a 
existência de um bom escoamento dos esforços. 

A barra 2 apresenta conjuntamente deformação acentuada e acumulação de tensão, figura 256, 
pelo que se espera que a aplicação gradual das cargas leve à sua quebra, o que não é desejável dada 
a facilidade com que esta barra pode embater nos ocupantes. 

Uma das desvantagens da utilização de tubos de perfil circular em chassi prende-se com a 
facilidade de quebra dos tubos de grande comprimento quando sujeitos a cargas transversais, na 
medida em que a aplicação das cargas leva à sua flexão e posterior quebra. No caso de a soldadura 
dos apoios destas barras ser de qualidade inferior pode existir a desintegração dos apoios e não a sua 
quebra, o que se constitui igualmente perigoso. 

Zona 2 

Figura 254 - Zona importante no deslocamento da estrutura. 

Figura 255 - Tensões desenvolvidas na estrutura, 
vista frontal. 
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Análise geral dos resultados obtidos 

Tendo em atenção a análise teórica efetuada, alusiva aos testes efetuados de modo a determinar 
o comportamento dos automóveis em capotamento, é importante enfatizar a necessidade de investir 
um maior esforço na compreensão dos mecânicos que têm propensão a provocar o capotamento dos 
automóveis, por exemplo, na fase de design de um automóvel é de capital importância compreender 
se a altura de um automóvel não ultrapassa a sua largura, na medida em que a conceção de um 
automóvel com estas características pode favorece de forma isolada o capotamento, já que esta 
conceção coloca o centro de gravidade do veículo relativamente alto. Isto é, devem ser desenvolvidos 
testes não só de comportamento e prevenção de capotamento dos automóveis, como por exemplo o 
teste do alce, mas também testes de impacto, como por exemplo o teste desenvolvido pelo IIHS e 
que infelizmente não é realizado pela Euro NCAP. 

Relativamente às características requeridas ao automóvel, pode verificar-se a necessidade de 
garantir uma elevada resistência, nomeadamente da zona envolvente do habitáculo, com maior 
incidência neste impacto em concreto, nas áreas em torno dos pilares A, B e C. Além disso, não deve 
ser permitido à estrutura, em caso de capotamento, que esta comprima as suas zonas laterais para o 
interior do habitáculo, o que para tal implica a necessidade de utilizar elementos transversais no teto 
do veículo. 

Efetuando uma comparação, dentro das limitações evidentes, entre o comportamento dos 
chassis monobloco e dos chassis tubulares, é possível afirmar, corroborando esta constatação com o 
estudo teórico efetuado, que o comportamento do chassi tubular em termos de segurança para os 
ocupantes é superior, motivo pelo qual se efetuam as rollcage protetoras de veículos de competição 
com recurso aos chassis de perfil tubulares.  

O chassi tubular tem a particularidade, de quando devidamente projetado, se deformar muito 
pouco e apresentar em contrapartida um deslocamento geral da estrutura, que de uma forma geral 
não compromete a área útil da zona do habitáculo. 

Em particular, o facto de o teto deformar muito pouco permite que o espaço de segurança dos 
ocupantes seja muito pouco afetado, além disso reduz o risco dos ocupantes sofrerem ferimentos 
graves devido ao contacto com os elementos constituintes da estrutura. A indeformabilidade ou a 
deformabilidade mínima do teto impede que os vidros ou as portas sejam deformados ou destruídos 
o que necessariamente minimiza a possibilidade dos ocupantes que não utilizavam cinto virem a ser 
projetados para o exterior. 

Em suma, o projeto de um automóvel independentemente do tipo de chassi utilizado deve levar 
em conta a possibilidade de capotamento deste, impedindo a perda de vidas e minimizando os efeitos 

Figura 256 - Acumulação de tensões na zona de maior deformação da estrutura. 
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graves que o mesmo pode ter nos utilizadores. Todavia, o reforço das áreas analisadas e destacadas 
é insuficiente para garantir a segurança total dos ocupantes, é assim preponderante prevenir a 
ocorrência destes acidentes, o que para tal implica efetuar análises de design e análises mecânicas ao 
comportamento dos componentes, nomeadamente da direção e da suspensão e ainda, impor a 
utilização, por exemplo, do controlo de estabilidade eletrónico. 

Em termos do comportamento dos ocupantes deve ser impingida a utilização dos cintos de 
segurança o que para tal implica a necessita de haver o recurso à utilização de sistemas sonoros 
intrusivos que detetem a não utilização dos cintos de segurança pelos utilizadores posicionados nos 
diferentes bancos do veículo. Estes sistemas de sinalização da obrigatoriedade de utilização dos 
cintos de segurança devem ser sonoros e visuais e devem impor-se de forma bastante intrusiva. 

Interessa sublinhar a ação positiva que a IIHS – Insurance Institute for Highway Safety, 
efetuou ao implementar o teste de impacto, que serviu de inspiração às simulações aqui efetuadas, 
na medida em que de forma muito relativa permite estudar um dos impactos mais mortíferos que um 
automóvel poderá ter. 

Por forma a concluir esta situação, importa evidenciar a limitação dos dados que o Abaqus 

apresentou, em parte devido ao custo computacional associado e que afetou de forma transversal toda 
esta tese.  

 

10.7.3.7. Situação 11: Substituição da zona frontal por um perfil retangular 
deformável  

 

Verificada a necessidade de aumentar a deformabilidade da zona frontal do veículo, foram 
analisados vários chassis de monobloco por forma a compreender que características apresentam na 
sua zona frontal para que estes se deformem facilmente em caso de impacto, sem permitir que as 
cargas alcancem a zona do habitáculo. 

Assim, num chassi monobloco é possível verificar a presença de uma série de elementos 
estruturais devidamente desenhados e projetados por forma a garantirem a deformabilidade da zona 
frontal, impedindo ou minimizando a transferência de cargas para a zona do habitáculo, figura 257. 

 

Figura 257 - Zona frontal de um veículo automóvel com chassi Uni-corpo, 2012 Honda CR-Z, [62]. 
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De forma percetível, observam-se neste tipo de chassis dois elementos essenciais à absorção 
primária do impacto, a CrashBox e a longarina principal ou inferior. Além destes observa-se ainda a 
existência de uma longarina superior e de um painel frontal, que basicamente apresentam a função 
de absorver a energia do impacto numa fase mais secundária, dado o seu posicionamento mais 
retraído face à longarina principal. Estes dois últimos elementos têm ainda a função de suporte dos 
componentes da zona frontal, auxiliados, contudo, pela longarina principal.  

Quando um veículo embate frontalmente observa-se que o primeiro elemento a sofrer impacto 
é a CrashBox, extraindo da análise o pára-choques e outros elementos não estruturais. Assim, este 
elemento é por esta razão mais fácil de substituir, na medida em que a intensidade do impacto pode 
não alcançar os restantes elementos. Em seguida, deformam as longarinas principais e só num 
impacto mais violento se observa a deformação do painel frontal e da longarina superior.  

Assim, é importante observar a forma e posição da longarina principal, na medida em que esta, 
junto à zona do habitáculo, tem uma forma descendente, libertando em caso de impacto as forças 
para a zona inferior do habitáculo, e impedindo assim a deformação direta desta área. A libertação 
das cargas para a zona inferior, impede a deformação direta da área junto às pernas dos ocupantes e 
diminui as cargas que alcançam o pilar A, figura 258. 

Esta análise permite evidenciar no chassi em estudo a necessidade de garantir a libertação das 
cargas também para a zona inferior do habitáculo, um facto que já tinha sido apontado numa situação 
de análise anterior e que deverá ser realizado no chassi melhorado.  

É importante atentar ao facto de existir ainda alguma transferência de carga para o pilar A, que 
como foi visto anteriormente, caso esta transferência seja excessiva pode levar à deformação deste 
pilar e comprometer diretamente a segurança dos ocupantes, assim mais uma vez, se certifica a 
importância de direcionar as cargas para as zonas destinadas a deformar, sem comprometer 
excessivamente a estrutura do habitáculo, figura 258. 

Determinada a importância que as longarinas apresentam e acima de tudo verificada a 
efetividade das longarinas em absorção do impacto, foi realizada uma simulação que traduz um 
impacto de uma destas longarinas contra um outro veículo de 500 kg, contudo, não deformável. 

 

 

Esta simulação pretenderá provar a efetividade ou não, de se utilizar as longarinas num chassi 
maioritariamente tubular, ou seja, pretende-se com este estudo compreender não só o comportamento 
da longarina, como também, tendo em conta o tipo de automóvel para o qual se efetuou o chassi em 
estudo, compreender se é fiável a utilização deste tipo de elemento. 

 

 

 

Figura 258 - Distribuição das cargas externas pela estrutura, [63]. 
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Considerações iniciais da simulação  

De modo a realizar a simulação, efetuou-se na 
etapa de pré-processamento um conjunto de 
considerações, em particular, admitiu-se que a longarina 
era embatida por um outro automóvel de 500 kg de 
massa, ou seja, de massa idêntica ao do quadriciclo que 
utilizará o chassi em estudo. Estabeleceu-se que este 
automóvel circula à velocidade de 16 km/h, uma 
velocidade muito idêntica ao teste real demonstrado 
numa fase posterior desta análise. Infelizmente foi 
impossível efetuar a simulação com a aplicação de uma 
velocidade de 18 km/h ao objeto de impacto, devido ao 
custo computacional associado, pelo que a velocidade de 
simulação mais próxima ao teste real foi de 16 km/h. 

Trata-se de uma longarina com perfil em U, soldado com uma chapa de modo a efetuar um 
retângulo. A soldadura é posicionada nas abas laterais, interferindo assim de forma muito mínima 
nas paredes do perfil, ou seja, o posicionamento da soldadura na zona em questão não gera tensões, 
devido ao calor nas paredes da estrutura, conferindo-lhe assim uma maior resistência, figura 259. 

Pode realçar-se que por forma a melhorar as 
características da soldadura esta deveria ser 
realizada por laser, na medida em que este tipo de 
soldadura é eficaz para espessuras relativamente 
baixas, além do facto de permitir uma boa 
qualidade na união dos materiais, figura 259. 

Considerou-se ainda na simulação a 
existência desta soldadura, com uma espessura de 
1.5 mm. Admitiu-se que a longarina em estudo 
teria o comprimento da zona frontal do veículo, 
910 mm. 

Em relação às condições de fronteira, a 
longarina foi fixada numa das extremidades, a 
extremidade oposta aquela, sobre o qual é aplicado 
o impacto, figura 260. 

 

Resultados obtidos na simulação  

Tendo em conta a complexidade desta simulação, não foi possível obter os resultados das 
deformações, pelo que não se fará referência a este parâmetro. Mais uma vez, o custo computacional 
impediu a sua obtenção. 

 

Deslocamento (U) 

Ao nível deste parâmetro, os resultados demonstram deslocamentos de posição que podem 
alcançar os 175 mm, o que corresponde a cerca de 20% do comprimento da barra, figura 261. 

 

Figura 260 - Condições de fronteira da estrutura em 
estudo. 

Figura 259 - Secção transversal da estrutura em 
estudo. 

Soldadura laser 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

156 
 

 Atendendo à velocidade de impacto ser de apenas 16 km/h pode facilmente constatar-se que 
este deslocamento é muito elevado, contudo as razões pelo qual isto ocorre prendem-se com: 

• Baixa espessura da longarina, 1 mm; 
• Elevado comprimento da longarina face aos valores da secção transversal. 

No que se refere à espessura da longarina, visto tratar-se de um teste puramente teórico no 
qual se pretendia compreender qual o comportamento de um elemento como este, foi utilizada a 
espessura mínima de 1 mm.  

O aumento da espessura deste elemento leva necessariamente a um reforço da sua rigidez 
estrutural, contudo, o aumento da sua espessura implica também um aumento da massa do 
componente e necessariamente do veículo, o que poderá ser grave tendo em atenção que 
legislativamente os quadriciclos estão limitados em termos de massa e dimensões. Assim é 
preponderante garantir em todos os componentes deste automóvel, uma boa relação entre a sua 
eficiência em termos de capacidade de resistência às solicitações requeridas e o peso do componente. 

Dado o elevado comprimento da longarina, nunca seria possível utilizar apenas este elemento 
como o único na zona frontal, pois não teria capacidade de suportar os componentes existentes nesta 
zona, nomeadamente o motor e afins. Além disso, tratando-se de uma estrutura retangular a fixação 
dos componentes nesta é muito mais dificultada, principalmente se os restantes componentes forem 
aparafusados nesta estrutura. 

O compromisso de garantir o menor peso possível mantendo as boas caraterísticas mecânicas 
na estrutura, implica que a espessura das chapas constituintes deste componente não sejam muito 
elevadas, porém a utilização de uma chapa de espessura baixa impossibilita a utilização deste 
componente como apoio aos restantes componentes da zona frontal, motivo pelo qual, ainda que as 
vantagens da sua utilização sejam evidentes em termos de segurança, não será utilizado na versão 
melhorada do chassi. 

Figura 261 - Deslocamento da estrutura. 
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Relativamente à deformação evidenciada, no momento de impacto o corpo deforma na direção 
axial, ou seja, na direção de maior comprimento. Esta deformação é particularmente interessante, 
pois a longarina vai deformando gradualmente, acumulando o material deformado junto à zona de 
impacto, por outras palavras, não existe qualquer flexão deste componente, figura 263. 

Existe contudo, um pequeno enrugamento na zona junto ao apoio deste componente, zona 1, 
figura 264, devido à alteração de resistência desta zona, ou seja, a transição entre uma zona com 
liberdade de movimento e uma zona restringida, implica a concentração ligeira de tensões, 
nomeadamente quando a barra está sobre compressão, figura 260 e 264. 

 

Figura 262 - Deslocamento da estrutura. 

Figura 263 - Deslocamento da estrutura. 

Zona 1 

Figura 264- Pormenor do deslocamento da estrutura. 
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Tensão de Von Mises (S) 

As tensões desenvolvidas na estrutura, concentram-se sobretudo na zona frontal, apresentando 
valores bastante elevados. 

Devido a esta concentração de tensões e ao acumular de material na zona frontal é natural por 
vezes ocorrer uma deformação tão acentuada que quebre o material. Este facto é sobretudo visível 
no momento de reparação da estrutura, quando se procede a distensão do componente. 

Notar que a aba inferior, onde se efetua a soldadura, permite não só que a concentração de 
tensões criadas pela soldadura fique fora da área principal de impacto, zona 2, como também serve 
de reforço, na medida em que, juntamente com as paredes verticais, dificulta a flexão da barra na 
direção vertical e horizontal, figura 266.   

Além do mais, direciona as cargas na direção axial, ou seja, são assim zonas unidirecionais de 
encaminhamento de cargas com resistência elevada, figura 267. 

Um terceiro fator para a existência desta aba prende-se com a vantagem que demonstra 
apresentar na configuração da deformação, por outras palavras esta aba permite que a estrutura se 
deforme como um fole, impedindo a flexão da barra retangular, ou a existência de algum vinco 
intermédio. 

Figura 265 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Área principal de 
impacto, Zona 2 

Aba lateral 

Figura 266 - Estrutura em estudo seccionada na zona principal de impacto e demonstração das abas laterais. 
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Notar que no momento de 
impacto toda esta estrutura fica 
afetada pelas cargas externas, de tal 
forma que a concentração de 
tensões é transversal a toda ela. 

As zonas de deformação mais 
acentuada, são naturalmente as 
zonas de maior concentração de 
tensões, figura 268. 

 

 

 

 

 

 

Será de esperar que com o aumento das cargas externas, conseguido através do aumento da 
velocidade, ocorra um aumento da deformação tanto na zona frontal como na zona 1, figura 268 e 
269. 

 

Uma ideia muito importante a observar é que, as cargas que alcançam a zona 1, figura 264, 
são as cargas suscetíveis de alcançar a zona do habitáculo e necessariamente os ocupantes, na medida 
em que a zona de fixação, zona 3, figura 269, está diretamente ligada ao habitáculo do veículo, assim 
quanto maior a deformação na zona frontal deste elemento menor será a deformação na zona 1, e por 
sua vez, mais segurança existirá para os ocupantes.  

 

 

Figura 267 - Sentido de propagação das cargas na estrutura. 

Figura 268 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Por último, foi possível obter a curva que descreve a força ao longo do tempo, figura 270. É 
de notar neste gráfico a existência de três pico nas forças acompanhados por três quebras, isto ocorre 
devido à dobragem do tubo. Quer isto dizer que, sempre que a estrutura dobra existe uma quebra da 
força pois esta não realiza trabalho útil, mas sim deslocamento até que seja alcançada outra zona de 
resistência, zona esta, que ainda não deformou. 

 

A área sob o gráfico, figura 270, corresponde à energia absorvida pelo componente, assim é 
verificável que no terceiro pico, terceiro fole na deformação da estrutura, existe a maior absorção de 
energia na medida em que a área sob este gráfico é superior. Isto ocorre porque a acumulação de 
material entre as duas faces de impacto é por esta altura elevada, de tal forma que dificulta muito 
mais a deformação, na medida em que pontualmente a força começa a se encontrar distribuída por 
uma maior área de impacto. 

Se a estrutura se deformasse gradualmente, a uma taxa de deformação constante, havia um 
aumento da força, depois uma estagnação da mesma e posteriormente um equilíbrio, figura 271. 

1º Pico 

2º Pico 

3º Pico 

Figura 270 - Gráfico Força - Tempo da simulação, [63]. 

Zona 3 

Figura 269 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Idealmente seria este o caso que se pretenderia, contudo, 
a deformação da estrutura não é constante, já que sempre 
que vai deformando, existe acumulação de material entre 
as faces de impacto. Nesta situação ideal, a área sob o 
gráfico seria muito superior, de tal forma que a energia 
absorvida seria também superior. 

É a deformação desta estrutura que permite que haja 
uma absorção da energia imposta pelas cargas externas, 
ou seja, se não houvesse deformação da estrutura, as 
cargas percorriam toda a estrutura até alcançarem o 
habitáculo e necessariamente os elementos mais frágeis, 
ou seja, o condutor e os ocupantes. É por esta razão que 
em muitos acidentes com veículos antigos, mesmo a 
baixas velocidades se observa ferimentos graves nos ocupantes, enquanto que o veículo parece não 
ter sofrido qualquer deformação, figura 272. 

É importante assinalar que apesar da força se fazer sentir sobre a forma de picos 
nomeadamente na estrutura, a deformação desta ocorre gradualmente, de uma forma quase constante, 
até alcançar o pico máximo de deformação, altura em que termina a ocorrência, figura 273. A 
intensidade da força no seu pico máximo é de 4250 N, um valor relativamente elevado, contudo 
comparando com as situações de impacto anteriores, este é bastante inferior, devido sobretudo à 
baixa velocidade de impacto. 

Mais importante do que analisar o valor da 
força é notar o seu efeito, ou seja, a aplicação desta 
força relativamente baixa provocou na estrutura 
uma deformação de cerca de 17.5 cm, o que por si 
só é um valor considerável tendo em conta a 
velocidade de impacto ser relativamente baixa 
quando comparado com a velocidade que o veículo 
poderá alcançar incumprindo com a lei. Assim 
existe um conjunto de formas de aumentar a 
resistência da estrutura para valores mais aceitáveis, 
designadamente aumentar a espessura das paredes 
do componente, alterar as características do 
material e ainda alterar a forma da secção do tubo. 
Há que verificar que a alteração destas 
características, associadas ainda com a alteração do 
comprimento do tubo levam necessariamente à 

Figura 271 - Idealização do gráfico Força – 
Tempo, [63]. 

Figura 273 - Gráficos Força - Tempo e Deslocamento – Tempo 
para a simulação realizada, [63]. 

Figura 272 - Acidente de viação envolvendo dois 
veículos antigos, [64]. 
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alteração da força e da energia absorvida, pelo que deverão ser cuidadosamente analisados este tipo 
de alterações. 

Em termos teóricos é importante ainda observar que a energia absorvida é proporcional a 
tensão de cedência multiplicada pela espessura do elemento, assim o aumento da tensão de cedência 
ou da espessura permite aumentar a energia absorvida pelo elemento, atenuando e diminuindo assim 
os picos verificados na figura 270 e aproximando o comportamento da estrutura aquele que seria o 
mais desejável, figura 271. 

 

 

Sequência de impacto 

De forma a compreender esta situação é de 
seguida apresentada a sequência de deformações 
verificadas na estrutura devido ao impacto, 
figura 274. 

De uma forma geral observa-se uma 
compressão continua da estrutura, que permite a 
criação de uma espécie de foles de material entre 
a zona de impacto e a área por deformar, estes 
foles correspondem aos picos de força 
verificados no gráfico da figura 270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 274 - Sequência de impacto da estrutura. 
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Reparação após acidente  

A deformação plástica não controlada de um material, que posteriormente sofra reparação, 
implica que a sua resistência mecânica diminua, se além disso, a reparação não for efetuada de forma 
eficiente o agravamento da situação é superior. 

Assim sendo, no caso do impacto de um automóvel, a reparação posterior dos componentes, 
nomeadamente metálicos deve ser cuidadosamente realizada por forma a que se ocorrer de novo um 
impacto o comportamento da estrutura não seja deficiente ou por outra palavra o comportamento da 
estrutura não seja inferior aquele para o qual o fabricante projetou a estrutura. 

Focando a atenção na longarina, pois é o elemento aqui em estudo, importa verificar qual o 
seu comportamento quando bem e mal reparada, para tal foram utilizados um conjunto de dados 
retirados do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi) no qual é feito embater um 
Peugeot 307 contra uma barreira de betão de 32 toneladas, numa configuração de 40% de off-set na 
parte esquerda do automóvel, a uma velocidade de 18 km/h, [28], figura 275. 

 

Neste estudo é comparado o comportamento da longarina do veículo em três situações: 

• Impacto com longarina original.  
• Impacto com longarina reparada de forma inadequada, por aquecimento.  
• Impacto com longarina reparada de forma adequada, com substituição parcial. 

Os resultados demonstraram que no impacto com a longarina original, esta apresentava um 
deslocamento, após impacto, de 51 mm. 

Figura 275 - Impacto Frontal. Peugeot 307, [63]. 

Figura 276 - Comparação entre a longarina original e a longarina após impacto, [63]. 
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É de notar que o primeiro elemento a embater na parede de betão, não é a longrina, mas sim a 
Crash Box, figura 276. Como já foi salientado este elemento tem uma grande capacidade de 
deformação, que lhe permite absorver grande quantidade de energia, contudo, a limitação do seu 
comprimento implica que haja um segundo elemento estrutural com capacidade de deformação, a 
longarina. Ainda em relação a este elemento, CrashBox, há que notar que este elemento é muito útil 
nomeadamente em impactos a baixas velocidades, pois nestes casos o único elemento a deformar é 
mesmo a Crashbox, o que permite uma fácil substituição deste componente sem encarecer a 
reparação, nem comprometendo elementos de elevado custo como por exemplo o motor. A CrashBox 
encontra-se aparafusada às longarinas.  

Relembrar que no chassi em desenvolvimento, não se simulou a utilização de uma CrashBox, 
pois não se demonstrava relevante tendo em conta as velocidades a que efetivamente o veículo em 
estudo está limitado, em concreto a velocidade máxima permitida a este veículo é de apenas 45 km/h, 
capítulo 12. 

No que se refere ao resultado apresentado observa-se uma deformação da zona frontal de 51 
mm, distribuídos maioritariamente pela CrashBox e pela longarina, contudo é a deformação da 
longarina que deverá ser verificada com atenção, já que em cada novo impacto a CrashBox é 
substituída. 

 

Após ser reparada a longarina original 
num processo em que houve a restruturação da 
forma original da longarina num processo de 
aquecimento, acompanhado com soldadura 
oxiacetilénica, voltou a ser efetuado o impacto 
no veículo. Esta forma de reparação como se 
verá posteriormente, tendo em conta os 
resultados, não se demostra ser a mais 
adequada para proceder à reparação deste 
elemento. 

Após o impacto é possível verificar que 
a estrutura deforma 148 mm, implicando uma 
intrusão elevada no compartimento do motor, 
figura 277, houve assim uma elevada 
ineficiência deste sistema, de tal forma que 
permitiu um deslocamento de toda esta 
estrutura para o interior do veículo. 

Os resultados demonstram uma fragilização acentuada da estrutura, em concreto houve uma 
diminuição acentuadíssima da rigidez estrutural dos elementos, em parte devido não só ao impacto 
da estrutura, mas principalmente devido à utilização de calor, ou seja, a utilização de calor de forma 
localizada acentuou a concentração de tensões no material, lembrando sempre que estes processos 
provocam a fusão parcial da zona sobre o qual se aplica o calor. Assim sendo, após a solidificação 
do material a zona circundante ficou severamente fragilizada em termos de concentração de tensões.  

Este resultado é bastante crítico, pois, o impacto apenas foi efetuado a uma velocidade de 18 
km/h, ou seja, uma velocidade mínima para os automóveis atuais, o que leva a crer que um impacto 
a velocidade mais elevada pudesse comprometer gravemente a integridade física dos ocupantes.  

Quando se realiza um impacto em dois veículos iguais, um deles reparado de forma 
inadequado e o outro com as longarinas originais percebe-se uma grande diferença no 
comportamento em impacto, figura 279, [29]. 

Figura 277 - Longarina após impacto. Reparação inadequada, 
[63]. 
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Observa-se que o veículo, com reparação deficiente, teve uma deformação muito superior ao veículo 
ainda original, o que comprometeu o espaço no interior do veículo, devido ao recuo do motor e dos 
restantes componentes em direção ao interior do habitáculo, figura 279 e 280.  

 

 

Figura 279 - Impacto frontal entre veículo com longarina mal reparada (à esquerda) e veículo com longarina original 
(à direita) , [65]. 

Figura 280 -Zona frontal do veículo com longarina mal reparada. Demasiada deformação estrutural, [65]. 

Figura 278 - Impacto frontal entre veículo com longarina mal reparada (à esquerda) e veículo com longarina original 
(à direita), [65]. 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

166 
 

No terceiro ensaio foi efetuada uma 
reparação adequada, para tal foi procedido 
ao alongamento a fria da longarina, 
posteriormente foi efetuada a substituição 
parcial da longarina com o benefício de 
remoção da parte afetada, por forma a 
garantir a integridade da peça e numa 
última etapa foi efetuada a soldadura com 
Mig-Mag. 

Foi assim obtido um deslocamento 
de 57 mm, figura 281. 

Comparando este resultado com o 
resultado do impacto na situação inicial, 
em que a longarina era a proveniente de 
fábrica, pode observar-se um aumento de 6 
mm de deslocamento, um valor muito 
baixo quando comparado com a diferença entre os resultados do impacto da reparação inadequada e 
o resultado do impacto inicial, nomeadamente 97 mm de diferença. 

 Foram ainda realizados pela 
Cesvi, testes em laboratório que 
permitiram obter as micrografias dos 
materiais, tendo estas demonstrado um 
aumento no tamanho dos graus da 
longarina que foi reparada de forma 
inadequada, este aumento nos grãos pode 
ser entendido como uma diminuição nas 
propriedades mecânicas do componente.  
Sempre que ocorre um aumento do grão 
do material, menor será a repartição 
existente e como tal, menos zonas de 
quebra da propagação das cargas existe. 

Comparando os resultados é efetivamente visível a diferença entre o comportamento das longarinas 
nas duas situações de reparação, figura 283, em concreto a reparação inadequada da longarina 
demonstra uma elevada perda de resistência que justifica o seu comportamento no teste de impacto 

Assim, segundo a Cesvi, nunca se deverá reparar uma região de deformação pograma, deve 
sim proceder-se à substituição parcial dos elementos afetados cumprindo sempre com as 
recomendações do fabricante em relação à região de corte do componente. Assim a diferença entre 
uma reparação adequada ou inadequada pode ser o fator decisivo na manutenção da integridade física 
dos ocupantes de um veículo. 

Figura 281 - Longarina com reparação eficiente, após impacto, 
[63]. 

Figura 282 - Diferenças entre o grau da longarina bem reparada e 
mal reparada, [63]. 
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Análise e comparação da situação real e de simulação 

Tendo em atenção que a situação real foi realizada a uma velocidade de 18 km/h, e a simulação 
a uma velocidade de 16 km/h, é possível cautelosamente efetuar uma comparação entre os resultados 
das duas situações. 

Verifica-se que a presença da CrashBox é efetivamente muito eficaz na medida em que no 
momento de impacto, este componente deforma por completo, minimizando as deformações das 
longarinas, notando sempre que a CrashBox é facilmente substituída, além do seu custo ser inferior. 

Além da existência da CrashBox é notório que as longarinas do automóvel com o qual foi 
realizado o teste real, apresentem espessuras superiores às da simulação, motivo pelo qual os valores 
nos impactos, da simulação e da longarina original, serem muito dispares. 

O comportamento da longarina mal reparada é muito idêntico em valor, ao observado na 
simulação de um longarina com apenas 1 mm de espessura. Mais crítico ainda é notar que na situação 
real do impacto com reparação deficiente, foi também utilizada a CrashBox, o que leva a crer que 
caso este elemento não estivesse incluído os resultados seriam gravíssimos, podendo mesmo 
comprometer a segurança dos ocupantes, apesar da velocidade baixa. 

Assim ressalvam-se duas ideias fundamentais, a necessidade de efetuar estudos atempados em 
estruturas como estas e a indispensabilidade de instruir as oficinas de reparação, fazendo lhes ver as 
consequências que uma reparação deficiente pode ter na segurança dos ocupantes. 

 

 

10.7.3.8. Situação 12: Queda da estrutura invertida de uma altura de 2 metros  

 

Figura 283 - Comparação entre o impacto da longarina bem e mal reparada, [63]. 
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Nesta situação a estrutura será submetida a uma queda de 2 metros sobre o pilar A do chassi e 
ainda submetida à uma queda idêntica, mas agravado o seu valor em 50%.  Esta simulação vai muito 
em conta com a situação de capotamento, porém foca total atenção no pilar A do chassi, figura 284. 

 

A importância da resistência deste pilar é essencial para garantir a segurança dos ocupantes, 
em especial num veículo descapotável, situação que será realizada posteriormente, dada a presença 
no mercado de veículos quadriciclos com esta configuração, figura 285. 

 

 

Esta simulação tenta em particular, recriar os testes 
efetuados em veículos em que a configuração das portas se inclui 
como parte integrante do teto do veículo, como por exemplo o 
Mercedes SLS, figura 286. 

Pilar A 

Figura 284 - Demonstração da localização do pilar A na estrutura. 

Figura 285 - Quadriciclo pesado descapotável, [66]. 

Figura 286 - Mercedes SLS, [67]. 
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Este teste é realmente relevante no automóvel em questão, pois num capotamento ou numa 
queda como a detalhada nas figura 287, as portas poderão deformar severamente que seja impossível 
aceder ao interior do veículo por forma a efetuar o socorro aos ocupantes, o mesmo ocorre em 
veículos descapotáveis, onde, como se verá posteriormente, a única estrutura que suporta o veículo 
quando este está invertido é a zona envolta do para-brisa frontal que inclui também os pilares A. 

 

Por forma a realizar a simulação serão consideradas duas situações, a queda da estrutura de 
uma altura de 2 metros de uma posição estática e a queda da estrutura dos mesmos 2 metros, mas 
neste caso, agravando a força em 50%, o que pode ser conseguido através da aplicação de uma força 
externa, com igual sentido e direção da força da gravidade. A determinação das forças aplicadas na 
estrutura leva em linha de conta a altura e a velocidade inicial, pelo que para a primeira situação se 
obteve, através de equações simples da dinâmica e da segunda lei de Newton e ainda considerando a 
massa de 500 kg, uma força de 4 905 N que se arredondou para 5 000 N ao passo que na segunda 
situação, se obteve uma força de 7 500 N. 

 

Aplicação das cargas  

A aplicação da força foi efetuada junto ao pilar A, em apenas um dos lados da estrutura, figura 
288. 

Figura 287 - Teste real efetuado ao Mercedes SLS, [67]. 

F 

Figura 288- Aplicação das forças na estrutura. 
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Com esta situação tenta-se verificar-se o comportamento sobre apenas um dos pilares A do 
chassi. Há que distinguir ainda que a força é aplicada em 80% do seu valor na direção vertical, ao 
passo que nas restantes direções se aplicou apenas 10%, por forma a garantir uma inclinação da 
mesma, figura 288. 

 

Fixou-se a estrutura pela zona de apoios da suspensão, figura 289, notar aqui a consideração 
puramente teórica desta situação, pois na situação real, após o veículo ser libertado não existe 
qualquer restrição ao seu movimento, podendo este após embater reclinar-se para qualquer lado.  

 

Resultados obtidos na simulação para uma queda de 2 metros 

 

Deformação (E) 

Ao ser aplicada a carga, observa-se que toda a estrutura, em torno da área de aplicação deste 
esforço, se desloca no sentido da aplicação maioritária da carga, ou seja, no sentido descendente, em 
direção ao solo, figura 290. 

 

Zona 1 

Figura 290 - Deformação da estrutura. 

Figura 289 - Cargas aplicadas e condições de fronteira. 
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Relativamente às áreas determinadas pelo software como tendo deformação, são sobretudo as 
áreas na zona inferior do pilar A, zona 1, figura 290.  

A aplicação da carga externa e consequentemente do deslocamento do chassi para a zona 
inferior dianteira, provoca tração nos tubos desta zona, em particular, dar especial relevo às barras 1, 
2 e 3, figura 291, dada a particularidade que estas têm na deformação dianteira.  

Devido à aplicação das cargas, principalmente a carga posicionada na direção vertical, que 
têm a componente de maior valor, existe uma deformação e deslocamento do pilar A. Sendo que o 
deslocamento é plenamente superior à deformação verificada, de tal forma que o pilar A devido à 
integridade da estrutura, já observada em situações anteriores, desloca a zona inferior e frontal em 
direção ao solo, assim as barras 1 e 2, ficam naturalmente sobre cargas de tração e ainda ao corte, 
figura 291. 

Pressupondo que a soldadura desta zona está efetuada de forma eficiente, e que as barras por 
esse motivo não se destacam da restante estrutura, estas ficam sobre cargas de tração de grande valor 
e deste modo tendem a colocar esta zona frontal toda ela sofre rotação. Contudo é de notar a 
inexistência de qualquer flexão destas barras, 1 e 2, devido sobretudo à triangulação entre as barras, 
ou seja, o posicionamento da barra 3 e também das barras adjacentes nomeadamente as barras 
verticais, dificultam e impedem a flexão destas barras, 1 e 2. 

Caso a barra 3 fosse inexistente e apenas existissem as barras verticais adjacentes, o 
deslocamento e flexão nas barras 1 e 2, seria superior, figura 292. 

 

Barra 1 

Barra 2 

Pilar A 

Barra 3 

Figura 291 - Zonas importantes da deformação da estrutura, vista frontal. 

Inexistência 
da barra 3 

Figura 292 - Deformação com ausência da triangulação. 
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Deste modo verifica-se mais uma vez a necessidade de utilizar a triangulação por forma a 
aumentar a resistência desta zona frontal, na medida em que as barras verticais apenas impedem a 
barra 1 e 2 de se aproximarem, não impedem que ocorra flexão nas mesmas. 

Comparando ainda com a estrutura original, a cinza, figura 293, observa-se que nesta situação, 
sem triangulação, o deslocamento é superior, sem contar que a não utilização destas barras, provoca 
uma maior fragilização desta área. 

 

Existe ainda uma outra barra que se demonstra critica, a barra 4, figura 294. Esta barra sofre 
uma flexão de grande valor, além de se encontrar sob tração, contudo, os resultados poderiam ser 
bastante superiores não fosse a presença da triangulação, barra 5, figura 294. 

 

 Ao tentar simular a não existência da barra 5, triangulação frontal, com a aplicação da carga 
nas mesmas condições foi possível observar que a simulação abortava devido à quebra da barra 4 
junto aos apoios que se consideraram na zona frontal, significa isto que para esta solicitação a 
presença da triangulação, barra 5 é crucial, sobretudo se o movimento que a barra poderá descrever 
for limitado, figura 295. 

Barra 4 

Figura 293 - Zona relevante na deformação da estrutura, vista lateral. 

Barra 4 

Barra 5 

Figura 294 - Zona relevante na deformação da estrutura, vista inferior. 
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Das situações que vêm sido desenvolvidas, há uma ideia fundamental adjacente a todas elas, 
a ideia de que todo o foco do design estrutural, deve ir no sentido de garantir a segurança dos 
ocupantes, de tal forma que poderá haver a necessidade de abdicar ou adaptar determina característica 
do veículo de modo a ir de encontro com esse pressuposto. 

Há que atentar ainda ao facto de que tanto o pilar A como o pilar B sofrerem deformação, em 
especial, a zona de máxima deformação é mesmo a área junto ao pilar B, na medida em que este fica 
efetivamente sobre compressão vinda do teto do veículo, de tal modo que tem a capacidade de efetuar 
uma ligeira flexão no início desta barra, figura 293. 

Comparativamente com a situação de capotamento, aqui o pilar B, encontra-se sobre 
solicitação superior, devido à concentração das forças numa área com menor sustentabilidade 
estrutural, ponto de aplicação das cargas.  

 

Deslocamento (U) 

Ao nível dos deslocamentos como seria de prever, a zona mais afetada é a zona sobre o qual 
estão a ser aplicadas as cargas, neste ponto, o importante a notar, é a possibilidade de a estrutura em 
caso de ser solicitada desta forma, poder de modo intrusivo alcançar os ocupantes, figura 296. 

Pelos resultados apresentados, poderia haver uma ligeira possibilidade de a estrutura ficar 
muito próxima ao condutor do veículo, nomeadamente à sua cabeça, todavia a resistência da área do 
habitáculo, impediu que a deformação fosse apenas localizada na zona de aplicação da carga, de tal 
forma que as cargas ao deformarem a estrutura, esta zona do habitáculo sofreu toda ela uma rotação, 

Inexistência da 
barra 5 

Zona de quebra 

Figura 295 - Deformação com ausência da triangulação. 

Figura 296 - Deslocamento da estrutura. 
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pelo que área de acomodação dos ocupantes, em termos volumétricos não foi muito afetada, figura 
296. 

Se a carroçaria tiver capacidade de deformação e capacidade de acompanhar esta rotação, os 
ocupantes poderão sair ilesos do acidente. 

 

 

De uma forma geral, ainda que a deformação pudesse ter sido elevada, esta não se demonstra 
preocupante tendo em conta o sentido da sua evolução. 

Seria possível pensar em efetuar um reforço desta área de impacto, contudo mais reforços 
afetariam o peso e sobredimensionavam a resistência desta área, de tal forma que as cargas tenderiam 
a se depositar nos elementos mais frágeis, os ocupantes.  

 

Figura 297 - Deslocamento da estrutura, vista lateral (à esquerda) e frontal (à direita). 

Figura 298 - Deslocamento da estrutura. 
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Tensão de Von Mises (S) 

 

Mais uma vez a concentração das tensões é maioritariamente sobre as zonas de soldadura, 
sobretudo sobre os elementos soldados que sofreram deformação, figura 299. 

É sobretudo notável que as zonas que sofreram deslocamento, e que apresentavam uma 
resistência elevada, zona 1 e 2, figura 299 e 300, são aquelas onde a concentração de tensões é mais 
elevada. 

É importante observar isoladamente a zona 2, na medida em que esta detém especial relevância 
nos veículos, nomeadamente os descapotáveis, já que funciona como a proteção vertical contra 
capotamentos. Relativamente à análise em questão, esta zona tem a particularidade de sofrer 
deformação vertical, flexão e ainda torção, figura 300. 

Em todas as análises é importante observar as zonas de acumulação de tensões na medida em 
que a determinação das mesmas permite prever as áreas no qual é fundamental ou necessário fazer 
reforços. Estas áreas são as mais propensas a deformar acentuadamente ou a quebrar, pelo que 
merecem mais atenção. 

Zona 1 

Figura 299 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Zona 2 

Figura 300 - Tensões desenvolvidas na estrutura, vista frontal. 
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Simulação com agravamento de 50% das cargas aplicadas 

O agravamento em 50% da força, que poderia ser obtido através da aplicação de um esforço 
externo conjuntamente com a ação da gravidade, levou à obtenção de uma força de 7 500 N, sendo 
esta aplicada de forma semelhante ao que ocorreu na simulação anterior, figura 302. 

 

As condições de fronteira são partilhadas com a da situação anterior, figura 302. 

 

NOTA: Do conjunto de limitações verificadas nas diferentes simulações, o mais relevante a 
destacar é a inexistência de deformação plástica visível, ou seja, consegue-se determinar que uma 
zona sofre deformação plástica, mas visualmente os resultados não expressam essa deformação. Em 
contraste revelam uma fratura frágil das barras, nas referidas zonas, sem que em termos de coloração 
os resultados sejam afetados.  

Figura 301 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Figura 302 - Cargas aplicadas e condições de fronteira da estrutura. 

Condições de fronteira 
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Por outras palavras é o mesmo que dizer que as zonas assinaladas e a sua intensidade estão 
corretas, mas se observado em pormenor apresentam-se estas pequenas incongruências, figura 303.   

Segundo os manuais do software [24], os resultados estão corretos no que se refere às áreas 
assinaladas, porém é a baixa capacidade computacional que implica por vezes, não só a presença da 
estrutura original nos resultados, como também a inexistência visual da deformação plástica. 

 

Resultados obtidos na simulação 

Foram alcançados os resultados demonstrados de seguida, para a situação de agravamento da força: 

 

Deformações (E) 

Antes de dar início à exposição dos dados deste parâmetro, há que fazer referência, mais uma 
vez a obtenção de soluções menos aceitáveis sempre que se aumenta o custo computacional, 
notadamente no parâmetro da deformação, figura 304. 

O aumento das forças deveria implicar um aumento das áreas afetadas, ainda assim, devido à 
razão apresentada anteriormente, tal não se observou. 

Figura 303 - Pormenor de simulação da estrutura. 

Figura 304 - Deformação da estrutura. 
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Verificar apenas que o pilar A, é efetivamente essencial na minimização da deformação dos 
tubos adjacentes, este pilar funciona como forma de proteção essencial a várias situações e mais uma 
vez se destaca aqui a sua importância, figura 305. 

 

 

Deslocamentos (U) 

Destaca-se o aumento 
ligeiro dos deslocamentos da 
estrutura, sem, contudo, ser 
necessário proceder a qualquer 
detalhe mais acentuado, figura 
306. 

A intrusão do pilar A no 
habitáculo, continua a ser 
compensada pela deformação da 
zona inferior da estrutura, de tal 
modo que a área do habitáculo se 
mantém constante. É 
essencialmente este o motivo que 
explica a utilização de um chassi 
tubular em veículo de competição, 
em particular podem até deformar, 
absorvendo a energia das cargas 
externas, mas a deformação é de tal 
forma geral, que se expressa por 
deslocamento da zona do 
habitáculo face às zonas de 
deformação programada. Mantem-
se assim a integridade da zona 
requerida. 

  

 

 

Figura 305 - Deformação da estrutura, vista lateral. 

Figura 306 - Deslocamento da estrutura. 
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Tensão de Von Mises (s) 

Ao nível deste parâmetro verifica-se um agravamento dos valores máximos encontrados, 
contudo, a área mais crítica, junto ao pilar A, sofre um desagravamento das tensões aí acumuladas, 
figura 307, devido sobretudo a uma maior distribuição das tensões pela zona frontal do chassi. 

 É a coesão e resistência da estrutura que explicam que ocorra esta alteração, ou seja, da 
simulação anterior para esta nova simulação, a estrutura teve capacidade de deformação muito 
reduzida sobretudo junto à zona de aplicação das cargas, de tal forma que a partir deste ponto existem 
dois acontecimentos que poderiam ter ocorrido: ou a estrutura tinha capacidade de resistência e 
distribuía as tensões pelos tubos vizinhos, que foi o que ocorreu, ou teria de quebrar por forma a 
dissipar a energia das cargas externas. Mais uma vez, admitindo que as soldaduras estejam 
corretamente executadas, é possível afirmar que este tipo de estruturas é capaz de resistir 
favoravelmente a situações mais severas, motivo pelo qual se utiliza em competição automóvel. 

 

 

10.7.3.9. Situação 13: Adaptação do chassi para um veículo descapotável  

 

Durante esta situação serão efetuadas um conjunto de análises muito idênticas às realizadas 
nas situações anteriores, contudo muito mais breves, destacando apenas o essencial em termos de 
segurança e requisitos, por forma a compreender qual o comportamento da estrutura quando se retira 
o teto e os pilares B e C, tornando assim o automóvel descapotável. 

Antes, contudo, são evidenciadas as características requeridas aos veículos descapotáveis por 
forma a garantirem a segurança dos ocupantes. 

Ao serem englobadas todas as análises efetuadas anteriormente, pretende-se compreender qual 
o comportamento de um automóvel em que se fragiliza uma das áreas mais complexas, além disso, 
serão expressas formas de aumentar a resistência e segurança da estrutura. 

  

Análise de situações reais 

De entre todo o tipo de automóveis os descapotáveis serão aqueles que merecem especial 
atenção, já que estão estruturalmente mais dispostos a sofrerem efeitos negativos devido a cargas 
externas, e em especial, mais propensos a colocar em perigo os seus ocupantes quando 

Figura 307 - Tensões verificadas na estrutura, com agravamento das foças aplicadas. 
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incorretamente projetados, assim são desde logo verificadas algumas características requeridas a 
estes automóveis. 

Serão feitas várias referências ao Peugeot 207 CC, por se tratar de um automóvel descapotável 
com um comportamento de referência nas solicitações estudadas. 

 

Características requeridas e reforços efetuados 

Existem um conjunto de características que determinam que um automóvel descapotável se 
comporte corretamente perante as situações impostas externa e internamente ao veículo: 

1. Capacidade de absorção do impacto frontal, sem comprometer a área do habitáculo. 

2. Capacidade de resistência lateral, nomeadamente ao impacto.  

3. Minimização das flexões sentidas, nomeadamente na zona central do veículo, onde 
inevitavelmente se encontram os ocupantes. 

4. Resistência à torção do veículo. 

5. Sustentabilidade do pilar A.  

6. Presença de elementos de segurança que ativem em caso de acidente ou capotamento. 

7. Capacidade de retenção eficaz dos ocupantes. 

Verifica-se assim que, tal como nos automóveis que possuem teto, também estes aqui em 
análise, necessitam cumprir com um conjunto alargado de requisitos, mais ainda do que os anteriores, 
na medida em que a não inclusão de teto, implica a adoção de outras estratégias por forma a asseverar 
a segurança dos ocupantes. 

 

Reforço 1 

Reforço 4 

Reforço 2 

Reforço 3 

Reforço 5 

Figura 308 - Reforços efetuados a um veículo descapotável, [68]. 
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Por forma a garantir maior segurança, os construtores efetuam um conjunto de reforços na 
estrutura, pois ao ser retirado o teto, os seus veículos ficam de tal forma instáveis que num impacto 
ou quando solicitados externamente as cargas provocam deformações que podem comprometer a 
segurança dos ocupantes, figura 308. 

Existem assim, vários tipos de reforços a efetuar num veículo descapotável por forma a 
assegurar a sua integridade estrutural, figura 308: 

• Reforço 1 – zona inferior do habitáculo. 

• Reforço 2 – pilar A. 

• Reforço 3 – pilar B. 

• Reforço 4 – zona frontal do veículo. 

• Reforço 5 – zona traseira. 

 

O reforço 1 permite aumentar a dureza e resistência da zona do habitáculo, nomeadamente 
num impacto frontal e acima de tudo num impacto lateral, onde num descapotável, geralmente a área 
de resistência ao impacto diminui. Este reforço poderá ser efetuado através de um aumento da 
espessura das soleiras laterais do automóvel, do enchimento das mesmas com material metálico, ou 
ainda através da colocação de novos elementos estruturais dispostos lateralmente em relação às 
soleiras originais, figura 308. 

Das mais relevantes alterações estruturais a efetuar num automóvel descapotável, aquela de 
maior relevância em caso de capotamento é mesmo a do reforço do pilar A, reforço 2, figura 308, na 
medida em a única área que sustenta o veículo em caso de capotamento é a da referida zona. Mais 
uma vez este reforço, passa pelo endurecimento do pilar A, através de um novo elemento estrutural, 
ou através de enchimento metálico do pilar A.  

Este novo elemento deve resistir não só a cargas laterais, mas também a cargas verticais, 
perpendiculares ao solo. 

A inexistência parcial do pilar B, implica uma fragilização na estrutura do veículo em caso de 
impacto lateral, já que este elemento impede que num impacto lateral causado por um outo veículo, 
este último se introduza no interior do habitáculo comprometendo a segurança dos ocupantes, figura 
309. 

 

Figura 309 - Resultado do impacto lateral sobre veículos de quatro portas, [69]. 
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É por este motivo que se efetua o reforço 3, figura 308, este reforço passa naturalmente por 
aumentar a resistência desta parte o que para tal implica o alargamento da área de impacto, o reforço 
da união desta zona à soleira do veículo e ainda a colocação de um elemento transversal que une as 
duas partes do veículo onde estariam os pilares B, figura 310. 

Relativamente ao Peugeot 207 CC que se fez referência anteriormente, o seu comportamento 
num impacto lateral, demonstra a efetiva eficácia do reforço desta área lateral, figura 309. 

Observa-se na figura 311, que a zona de reforço 3, neste veículo, impediu que o objeto de 
impacto alcançasse o interior do habitáculo, e mais ainda, diminuísse a deformação da porta lateral 
sobre o qual ocorreu o impacto.  

 

Colocação ou reforço deste novo elemento 

Alargamento 
desta área 

Figura 310 - Reforços efetuados a veículos descapotáveis, [68]. 

Figura 311- Comparação da resposta do Peugeot 207 de cinco portas e do Peugeot 
207 descapotável, quando sujeitos a impacto lateral, [70]. 
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Quando se compara com a versão que lhe deu origem, o Peugeot 207 de cinco portas, é possível 
observar que o Peugeot descapotável, Peugeot 207 CC, neste tipo de impacto teve um 
comportamento superior, devido à substituição da porta traseira, por uma estrutura reforçada, figura 
311. 

Relativamente aos reforços a efetuar na frente do veículo, reforço número 4, figura 308, estes 
são desenvolvidos no sentido de garantirem que pouca carga ou energia alcança o pilar A. A 
inexistência de teto, implica necessariamente que o corredor de cargas que se transmite do pilar A, 
para o teto, seja interrompido e necessariamente estas tenham de ser transferidas para outra zona, por 
forma a não comprometer a segurança dos ocupantes. Assim garante-se a todo o custo que a longarina 
frontal transmita a energia para a zona inferior do veículo. 

 

Neste tipo de veículos existe ainda um reforço da área central, de modo a garantir que esta 
zona, quando solicitado por cargas externas posicionadas sob a suspensão dianteira e traseira, não 
sofra flexão que comprometa por completo toda a estrutura, figura 313. Notar que o mesmo ocorre 
na área frontal e traseira do veículo, onde é necessário proceder a reforços por forma a garantir a 
mesma sustentabilidade. 

 

Tal como ocorre na frente do veículo, também na sua traseira, a necessidade de reforço é 
devida à inexistência do teto, que implica mais uma vez uma menor sustentabilidade desta área e 
desde logo menos caminhos para as cargas se dissiparem. O reforço número 5, figura 308, é assim 
essencial quando o veículo sofre um impacto na traseira, mais uma vez pretende-se absorver não só 
as cargas externas, através de deformação, mas também garantir que as cargas que eventualmente 

Figura 312 - Reforços efetuados num automóvel descapotável, [71]. 

Figura 313 - Sentido da flexão num automóvel descapotável, [72]. 
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alcancem o habitáculo sejam direcionadas para as zonas exteriores do veículo ou para a sua área 
inferior e nunca em direção direta ao habitáculo. 

Além dos reforços analisados, existe atualmente um outro sistema que impede que ao capotar 
o veículo esmague os ocupantes, trata-se em concreto de dois pilares posicionados junto à cabeceira 
dos ocupantes da zona traseira. Assim sempre que é detetado um qualquer acidente, estes abrem, 
garantindo assim maior proteção, figura 314. 

 

Este sistema foi desenvolvido e direcionado para aumentar a segurança sobretudo em 
capotamento, contudo, a sua abertura é realizada em qualquer tipo de acidente, figura 314. 

 

A inexistência deste sistema e a falta de resistência do pilar A, podem ter consequências 
drásticas para os ocupantes, figura 315, nesta medida é preponderante garantir a presença e o reforço 
destes dois elementos. 

Em relação ao Peugeot 207 CC importa destacar as características que fizeram deste 
automóvel uma referência entre os descapotáveis, as mesmas que deverão ser verificadas na estrutura 
em estudo: 

Figura 314 - Sistema de proteção dos ocupantes em caso de capotamento ou acidente, [73]. 

Inexistência de qualquer sistema de proteção 

Figura 315 - Veículo sem qualquer proteção para os ocupantes em caso de capotamento, [74]. 
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1. Boa resistência ao impacto lateral – tanto no 
teste que simula o embate contra um poste 
fixo, figura 316, como no teste que simula o 
embate de um outro automóvel, figura 311. Ao 
ser embatido verifica-se a abertura instantânea 
dos airbags que protegem a cabeça e o tronco 
dos ocupantes, além disso a intrusão dos 
objetos no interior do habitáculo é mínima, de 
tal forma que os resultados para este 
automóvel são mais favoráveis que os 
resultados do automóvel com tejadilho a partir 
do qual este foi realizado, figura 311. 

2. Localização favorável dos airbags e 
presença de cintos de segurança ativos – ao ser detetada a ocorrência de um acidente, são 
automaticamente abertos um conjunto de airbags, dispostos de tal forma que protegem o 
ocupante tanto num impacto frontal, como num impacto lateral, figura 316. Além disso, 
durante esta ocorrência os cintos de segurança ativos fixam os ocupantes no assento 
impedindo a sua libertação, um fator crucial no capotamento.  

3. Abertura atempada dos pilares de proteção – assim que é detetada a existência de algum 
acidente, são automaticamente abertos estes sistemas de segurança. 

 

 

IMPACTO LATERAL 

Utilizando os mesmos pressupostos que foram utilizados na situação de análise de impacto 
lateral na estrutura completa, em concreto o impacto localizado na sua zona central, será nesta 
presente secção determinado qual o comportamento do chassi descapotável quando submetido ao 
mesmo impacto. Todavia, apenas serão expostos os resultados desta análise para a velocidade de 50 
km/h, na medida em que o agravamento dos resultados com a velocidade é idêntico ao que se obteve 
nas situações anteriores.  

Foi, contrariamente, à situação anterior da estrutura completa efetuado apenas o teste de 
impacto lateral em que as cargas são distribuídas pelas barras localizadas na zona lateral, muito 
idêntico ao teste da Euro NCAP, já referido anteriormente. Para esta velocidade há que relembrar 
que a força aplicada é de 8 100 N, figura 317. 

Figura 316 - Impacto lateral num veículo 
descapotável. Peugeot 207 CC, [70]. 

Figura 317 - Cargas e condições de fronteira na estrutura descapotável. 
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As condições de fronteira e de aplicação das cargas, são em tudo idênticas às da situação da 
estrutura completa. 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

Primeira situação de análise 

Assim para a primeira situação foram obtidos os resultados demonstrados de seguida:  

 

Deformação (E) 

À semelhança do que tinha ocorrido nas situações anteriores também aqui, os resultados 
referentes à deformação da estrutura se apresentam insatisfatórios. Era espectável que a área afetada 
fosse bastante superior, figura 318. 

 

Deslocamento (U) 

Figura 318 - Deformação da estrutura. 

Figura 319 - Deslocamento da estrutura. 
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Em relação a este parâmetro os resultados são satisfatórios e como seria de esperar encontram-
se a meio termo entre os resultados obtidos na situação onde apenas foi analisada a parte inferior da 
estrutura sujeita a este tipo de impacto, figura 320, e os resultados da situação onde foi analisado o 
comportamento da estrutura completa, figura 321. 

 

 

É de realçar que a inexistência do pilar B, permite que os deslocamentos desta zona sejam 
superiores, em contrapartida, a presença deste pilar impede a intrusão do objeto que embate, no 
interior da estrutura protegendo os ocupantes. 

Em termos de resistência da estrutura os resultados não se apresentam muito críticos, a 
estrutura consegue facilmente resistir a este tipo de impacto, porém a inexistência do pilar B e a 
existência de uma grande área exposta ao impacto dá a certeza que a intrusão do objeto no habitáculo 
seria de tal forma grande que a segurança dos ocupantes seria fortemente comprometida. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

Figura 320 - Deslocamento da zona inferior da estrutura. 

Figura 321 - Deslocamento da estrutura completa. 
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Mais uma vez, os resultados ao nível das tensões ficam compreendidos entre os resultados 
obtidos para a zona inferior da estrutura, figura 323, e os resultados obtidos para a estrutura completa, 
figura 324. 

A presença do tejadilho e do pilar B, permite que as cargas se distribuam por um maior número 
de tubos, de tal forma que a concentração de tensões junto à área de impacto é inferior. Quando se 
retiram estes dois elementos observa-se um acentuar das tensões junto da zona de aplicação das 
cargas pois o escoamento é menor, figura 322. 

 

 

 

Figura 322 - Tensões desenvolvidas na estrutura descapotável. 

Figura 323 - Tensões desenvolvidas na estrutura inferior. 

Figura 324 - Tensões desenvolvidas na estrutura completa. 
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Comparativamente com a situação de impacto na estrutura inferior, figura 323, os resultados 
desta simulação não apresentam uma concentração de tensões tão acentuada junto à zona de impacto 
devido à presença dos tubos da zona frontal e traseira. Como é visível, figura 325, estas duas secções 
apresentam uma ligeira concentração de tensões devido à propagação das cargas das zonas de 
impacto para estas áreas. 

 

Análise dos resultados  

De uma forma geral, é preponderante admitir que a existência de tejadilho permite diminuir a 
concentração das tensões junto a zona de impacto de tal forma que o perigo para os ocupantes é 
menor, além disso a presença do pilar B, restringe a intrusão dos objetos no interior do habitáculo, é 
assim fundamental efetuar uma substituição destes dois elementos por outro tipo de sistema que 
permita à estrutura garantir aos ocupantes a mesma segurança. 

Uma forma de alcançar esta segurança é através da restrição do número de portas do veículo, 
ou seja, limitando o número de portas a apenas duas, e prolongando os tubos da zona lateral traseira 
para junto do pilar B, figura 327, é possível garantir não só a existência de parte do pilar B, como 
também proporcionar à estrutura uma maior área de impacto lateral, limitando a intrusão dos objetos 
no interior da zona do habitáculo. 

Este tipo de alteração estrutural é evidente no veículo referenciado anteriormente, o Peugeot 
207 CC, figura 326. É evidente que comparando este veículo com a versão de 5 portas, se denota a 
existência desta zona lateral protetora dos ocupantes, que tem também a função de aumentar a 
resistência à torção e a resistência ao impacto. 

Figura 325 - Zonas de destaque na acumulação de tensões na estrutura. 
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Resultados obtidos na primeira situação com alteração da zona lateral 

Para o caso do chassi em estudo quando se procede à colocação destes elementos laterais, 
figura 327, constata-se uma melhoria do comportamento da estrutura, já que a área de impacto 
aumentou, além disso a colocação desta estrutura permitiu aumentar os caminhos de fuga das cargas 
que atingem a estrutura proporcionando uma menor concentração das tensões na zona lateral.  

O prolongamento desta zona da estrutura permite ainda efetuar a conexão entre a zona central 
da estrutura e a zona traseira de tal forma que será vantajoso para outros tipos de solicitações 
nomeadamente a flexão da zona central. 

 

Figura 326 - Comparação entre o automóvel de cinco portas e um automóvel descapotável, no que concerne à 
segurnaça em caso de impacto lateral, [70]. 

Figura 327 - Cargas e condições de fronteira da estrutura. 
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Deslocamentos (U) 

Ao nível dos deslocamentos observa-se uma diminuição acentuada deste parâmetro sobretudo 
na zona inferior da estrutura. O ponto de máximo deslocamento é efetivamente a zona de menor 
apoio, zona 1, figura 328, ainda assim, o deslocamento desta zona face às situações anteriores não é 
assim tão acentuado. 

Poderá diminuir-se o deslocamento máximo da zona 1, através da colocação da barra 1, figura 
329, contudo é conveniente lembrar que o veículo está limitado em termos de massa, de tal forma 
que estas análises servem apenas para compreender o comportamento do chassi aqui em estudo. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

A existência destes tubos na zona lateral da estrutura, permitiu que as tensões pudessem estar 
distribuídas por uma maior área, de tal forma que a localização das mesmas diminuiu a severidade 
deste parâmetro em relação à situação de análise anterior. 

Zona 1 

Figura 328 - Deslocamento da estrutura. 

Barra 1 

Figura 329 - Colocação de uma barra de reforço na zona lateral da estrutura. 
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Ao se efetuar a análise tendo em conta a existência da barra 1, obteve-se uma diminuição ainda 
mais acentuada da concentração das tensões, de tal forma que se observa uma melhoria dos 
resultados, figura 331. Além disso, a colocação desta barra na zona lateral, permite diminuir a 
possibilidade de intrusão do objeto de impacto no interior do habitáculo. 

 

 

 

IMPACTO TRASEIRO 

Nesta situação foram obtidos um conjunto de resultados que explicam o comportamento do 
chassi descapotável quando este sofre um impacto na sua traseira. Por forma a efetuar este conjunto 
de simulações foram considerados os mesmos pressupostos que haviam sido usados na obtenção dos 
resultados da situação de impacto traseiro na estrutura completa, onde em concreto, a estrutura tinha 
sido embatida à velocidade de 50 e 70 km/h, por um outro veículo. Porém, como a evolução dos 
resultados com o aumento da velocidade é idêntico ao determinado na situação anterior, apenas serão 
demonstrados os resultados para a velocidade de 50 km/h. 

Como se trata de um impacto muito idêntico ao efetuado na estrutura completa, apenas serão 
expostos os principais resultados associados com esta simulação, por forma a possibilitarem a 
comparação entre uma estrutura com tejadilho e uma estrutura sem o mesmo. 

 

Resultados obtidos na simulação  

Figura 331 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 

Figura 330 - Tensões desenvolvidas na estrutura. 
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Considerações iniciais para o embate a 50 Km/h  

Utilizando assim os pressupostos anteriores, na qual se tinha determinado que a força de 
impacto teria o valor de 8 100 N, e efetuando a distribuição uniforme das forças pela secção traseira, 
figura 332, foi possível obter o conjunto de resultados demonstrados de seguida. 

Notar que as condições de fronteira adotadas são as mesmas que foram utilizadas na situação 
da estrutura completa, figura 333. 

 

Figura 332 - Cargas aplicadas na estrutura. 

Figura 333 - Condições de fronteira aplicadas na estrutura. 
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Deformação (E) 

 

Observando os resultados referentes à deformação é possível concluir que a inexistência do 
tejadilho do automóvel, veio permitir que a deformação na zona traseira fosse bastante superior 
quando comparado com a situação de análise onde o tejadilho estava presente, figura 334 e 335. 

Em concreto observa-se que as zonas sobre o qual estão a ser aplicadas as cargas, se deformam 
nesta situação de forma mais acentuada, devido ao facto de a liberdade de movimentos ser superior, 
figura 334. 

Zona 1 

Figura 336 - Zona de elevada deformação da estrutura. 

Figura 335 - Deformação da estrutura completa. 

Figura 334 - Deformação da estrutura descapotável. 
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Existem um conjunto de ideias a reter, em primeiro lugar a zona de deformação está restrita à 
área traseira, zona 1, figura 336, devido à proximidade do ponto de aplicação dos esforços externos 
relativamente aos apoios considerados na suspensão traseira, que dificultam a passagem das cargas 
por esta zona. Além disso, as barras laterais funcionam como resistência ao impacto traseiro, 
dificultando a intrusão das barras da zona traseira, na área do habitáculo, figura 337. 

 

Mais uma vez se observa que a 
triangulação traseira, permite efetuar 
um reforço na zona traseira da estrutura 
de tal forma que as deformações são 
reduzidas, e principalmente se constata 
que o barra 1, figura 338, se deforma 
menos que a barra 2, na medida em que 
a triangulação permite a existência de 
um caminho de fuga alternativo às 
cargas, além de naturalmente permitir o 
reforço desta zona. 

 

 

Deslocamento (U) 

A inexistência do tejadilho 
implicou que a capacidade de 
deslocamento dos tubos da zona 
traseira fosse superior, sobretudo 
a barra 2 que não se encontra 
unida com a barra da 
triangulação inferior, figura 339.  

Quando se compara esta 
situação com a situação de 
existência de tejadilho sujeita às 

Barras laterais 

Figura 337 - Barras laterais da estrutura, que impedem maior deformação na mesma. 

Barra 1 

Barra 2 

Figura 338 - Barras de maior deformação. 

Figura 339 - Deslocamento da estrutura descapotável. 

Barra 2 
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mesmas solicitações, figura 340, 
destaca-se a importância da 
existência deste, porque permite 
manter integra a área do 
habitáculo.  

Será de esperar que o 
aumento da velocidade e 
consequentemente das forças de 
impacto, provoque na estrutura, 
um acentuar dos deslocamentos, 
tal como sucedeu em todas as 
simulações. 

Quando se compara a 
estrutura deformada com a 
estrutura original, facilmente se 
destaca que o deslocamento está 
confinado à zona traseira do 
veículo, figura 341. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensão de Von Mises (S) 

Como já tem vindo a ocorrer, a falta do tejadilho, concentra as tensões nas áreas de aplicação 
das cargas, figura 342. 

Não existe uma propagação das tensões para o interior da área do habitáculo, devido a 
resistência da estrutura, mas acima de tudo devido à presença da proximidade do apoio traseiro, 
condição de fronteira, relativamente à zona de aplicação das cargas.  

Figura 342 - Tensões desenvolvidas na estrutura descapotável. 

Figura 341 - Comparação entre a estrutura original e a estrutura deformada, 
para o parâmetro do deslocamento. 

Figura 340 - Deslocamento da estrutura completa. 
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Quando se compara com a situação em 
que existe a presença de tejadilho, figura 343, 
facilmente se constata que a sua presença 
permite distribuir as cargas pela estrutura, de 
tal forma que a severidade do impacto, sentida 
pelos ocupantes da parte traseira do veículo, é 
inferior. 

O encaminhamento das cargas para 
zonas não críticas, demonstra-se assim 
fundamental para garantir a segurança dos 
ocupantes, diminuir a deformação local da 
estrutura e facilitar a sua posterior recuperação. 

 

 

 

TORÇÃO  

À semelhança do que ocorreu com a situação anterior, situação 5, onde se analisaram os efeitos 
da torção sobre a estrutura completa, foram também aqui efetuados dois estudos refentes a esta 
solicitação, no primeiro estudo o chassi agora sem tejadilho, foi submetido a cargas de torção na zona 
frontal no valor de 3 000 N, para tal, foi fixada a zona traseira nos locais de suporte da suspensão, 
figura 345. 

Figura 343 - Tensões desenvolvidas na estrutura completa. 

Figura 344 - Tensões desenvolvidas na estrutura descapotável. 

Figura 345 - Cargas e condições de fronteira na estrutura, para as duas situações de análise. 
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No segundo estudo o chassi foi submetido exatamente à mesma carga, contudo estas foram 
aplicadas zona traseira do veículo, estando este agora fixo pela parte frontal, figura 345. 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

Primeira situação de análise 

Relativamente à primeira situação foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Deformação (E) 

A aplicação das cargas de torção na zona frontal do veículo, implicou a criação de deformações 
localizadas sobretudo nos nós da estrutura frontal que alberga o motor, e em grande relevo na zona 
inferior do chassi, sob o habitáculo, figura 346. 

 

Ao ser retirado o tejadilho do automóvel verifica-se uma maior propensão para a ocorrência 
de torção, sobretudo na área mais livre de restrições, ou seja, a zona central. A presença na zona 
frontal de uma estrutura quase retangular, com tubos verticais e várias triangulações permite que esta 
área, apesar de serem aí aplicadas as cargas, não 
sofra os efeitos da torção de forma tão severa, 
figura 347. 

Quando se aplicaram as cargas de torção na 
estrutura, estas provocaram um afastamento dos 
tubos sobre os quais estavam a ser aplicadas, em 
concreto, as barras 2 e 3, figura 348. Inicialmente 
estas barras estavam paralelas, mas, após a 
aplicação das cargas deixaram de o estar, 
sobretudo na zona central onde o efeito de 
cisalhamento é superior. A existência da 
triangulação frontal, barra 1, figura 346, impede 
que o deslocamento das referidas barras seja 
superior.  

Barra 1 

Figura 346 - Deformação da estrutura descapotável, realce da triangulação frontal. 

Figura 347 - Deformação da estrutura completa. 
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A comparação dos resultados desta simulação com os obtidos anteriormente permite constatar 
que a presença do tejadilho permite distribuir os efeitos das cargas externas por toda a estrutura de 
tal forma que a presença deste é efetivamente vantajosa, figura 347. 

 

Deslocamentos (U) 

Ao nível deste parâmetro, de 
maneira a não estender em demasia 
esta análise, importa apenas realçar 
que a zona de maior deslocamento 
são sobretudo os pilares A e a barra 
superior que os une, figura 349.  

Após ser retirado o tejadilho a 
resistência estrutural desta zona 
diminui de tal forma que a liberdade 
de movimento é superior. Este facto 
poderá ser critico sobretudo quando a 
estrutura sofre capotamento pois 
pretende-se que a estrutura se 
mantenha o mais rígida possível 
sobretudo nesta zona por forma a 
manter a área dos ocupantes intacta. 

A presença do tejadilho, figura 
350, confere resistência ao chassi, 
pois a integridade é superior e o 
deslocamento necessariamente 
menor, sobretudo se houver a 
presença do pila B, e da barra 4.  

Assim a inexistência do 
tejadilho facilita o deslocamento da 
estrutura, já que comparando a 
estrutura com e sem tejadilho, se 
observa no último caso, um 
agravamento nos dados obtidos. 

 

Barra 2 

Barra 3 

Figura 348 - Deformação da estrutura descapotável, realce das barras da zona inferior da estrutura. 

Figura 349 - Imagens referentes ao deslocamento da estrutura. 
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Tensão de Von Mises (S) 

Tal como se tem vindo a observar, as zonas de acumulação de deformação, são fortemente 
influenciadas pelas zonas onde se acumulam tensões. A inexistência do tejadilho potenciou à 
acumulação de deformações na zona inferior da estrutura, por sua vez observa-se também uma 
acumulação elevada de tensões nesta área, com um valor considerável nas duas barras que percorrem 
a estrutura, barra 2 e 3, figura 351. 

A inexistência de tejadilho implica que 
os caminhos de fuga das cargas aplicadas 
sejam menores, de tal forma que existe a 
concentração de tensões numa área especifica, 
a zona central. 

Quando se procede a uma comparação 
entre a situação com e sem tejadilho, observa-
se que na situação em que o tejadilho está 
presente, figura 352, a acumulação de tensões 
numa qualquer área é muito menor, já que o 
número de barras constituintes é maior, logo, 
existem maiores possibilidades de caminhos 
de fuga para as tensões. 

Barra 2 

Barra 3 

Figura 351 - Tensões geradas na estrutura descapotável, destaque para as barras da zona inferior da estrutura. 

Barra 4 

Figura 350 - Estrutura completa, destaque para a barra superior, barra 4. 

Figura 352 - Torção na estrutura completa 



Desenvolvimento de um chassi para utilização em veículos de baixo custo 

201 
 

 

Segunda situação de análise 

No que toca aos resultados da segunda situação, que consistiu na aplicação das cargas de torção 
na zona traseira, alcançaram-se resultados ainda mais críticos no que concerne sobretudo ao 
parâmetro do deslocamento. 

 

Deformação (E) 

As duas únicas grandes diferenças existentes entre esta situação e a situação anterior, no que 
toca a este parâmetro prende-se com o aparecimento de tensões em duas zonas traseiras, zona 1 e 
zona 2, figura 354, e ainda a diminuição da intensidade das tensões na zona frontal. 

Ocorre o aparecimento destas duas novas áreas de deformação devido à aplicação das cargas 
serem agora efetuadas na zona de suporte da suspensão traseira.  

Como a zona frontal está agora fixa, ocorre necessariamente aí um abaixamento da gravidade 
das deformações sentidas. 

 

Deslocamentos (U) 

Barra 1 

Figura 353 - Deformação da estrutura descapotável, destaque para a triangulação presente na zona inferior da 
estrutura. 

Zona 1 Zona 2 

Figura 354 - Deformação da estrutura descapotável, destaque para as zonas de maior deformação presentes na zona 
traseira. 
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As zonas de maior deslocamento são as zonas mais próximas aos locais de aplicação das 
cargas, zona 1 e 2, figura 355. 

 

Contudo o mais importante a reter é que comparativamente com a situação anterior, o 
deslocamento verificado na zona central da estrutura, foi mais pronunciado. Este resultado prende-
se com a falta de integridade estrutura da zona traseira, dado o menor número de tubos aí existente 
quando comparado com a zona frontal. Além disso o comprimento da zona inferior traseira é inferior 
ao comprimento da zona inferior frontal, o que propicia a existência de um deslocamento superior. 

 

Tensão de Von Mises (S) 

Tal como ocorreu com a deformação, também as tensões se agravaram na zona traseira do 
veículo, assim como na zona central, mais próxima dos locais de aplicação das cargas, figura 356, 
em parte porque a liberdade de movimento desta área é superior, ou seja, não existe um conjunto de 
tubos tal como ocorria na zona frontal dedicada ao motor. O deslocamento com deformação dos 
tubos gera uma acumulação de tensões nestes. 

A diminuição do número de tubos implica necessariamente a diminuição do número de 
caminhos de fuga das cargas e logo a concentração local das mesmas. 

 
Figura 356 - Tensões desenvolvidas na estrutura descapotável, vista traseira. 

Zona 1 

Zona 2 

Figura 355 - Deslocamento da estrutura descapotável, destaque para as zonas de maior deslocamento. 
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Formas adotadas pelos fabricantes para aumentar a resistência à torção 

Além das ações de melhoria dos chassis de veículos descapotáveis apresentadas anteriormente, 
o aumento da resistência à torção, devido à falta de tejadilho, pode ser conseguido através de: 

1. Reforço das embaladeiras laterais do veículo – o aumento da espessura ou a colocação 
de elementos de reforço sob as embaladeiras originais do automóvel dificulta os efeitos da 
torção e flexão sobre o chassi, figura 358. 
 

 
2. Diagonalização de elementos na zona inferior da estrutura – a colocação de elementos 

diagonais sob a carroçaria do veículo dificulta o movimento do plano inferior da estrutura 
nomeadamente quando sujeitos a cargas de torção, figura 359. 

Figura 357 - Tensões desenvolvidas na estrutura descapotável, vista frontal. 

Figura 358 - Estrutura de um automóvel descapotável 
com reforço das embaladeiras laterais, [75]. 
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3. Colocação de elementos transversais ao veículo – este tipo de reforço esta mais 

direcionado para aumentar a resistência ao impacto e à flexão, mas auxilia também no 
aumento da resistência à torção. É frequente sobretudo em modelos de automóveis 
americanos encontrar elementos como estes, posicionados por trás do condutor numa zona 
superior. Além de permitirem aumentar a torção, permitem manter a segurança dos 
ocupantes em caso de capotamento, figura 360. 
 

 

4. Reforço da zona sobre a suspensão – existe a união das zonas superiores da suspensão 
por forma a impedir o seu movimento relativo, sobretudo quando o veículo sofre torção, 
figura 361.  

 

 

Figura 359 - Reforços em diagonalização da zona inferior de um automóvel 
descapotável, [73]. 

Figura 360 - Elemento de reforço da estrutura, colocado 
transversalmente, [76]. 

Figura 361 - Elemento de reforço das zonas superiores da suspensão, 
[73]. 
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QUEDA DA ESTRUTURA INVERTIDA 

Utilizando os mesmos pressupostos que foram adotados na situação de queda invertida da 
estrutura completa, de uma altura de 2 metros, foi possível efetuar este mesmo estudo no chassi 
descapotável.  

Este deveria ser um teste obrigatoriamente realizado por todos os construtores de automóveis, 
na medida em que permite provar a resistência do pilar A do chassi, a zona que efetivamente embate 
no solo quando um automóvel descapotável sofre capotamento. Neste caso em particular, este estudo 
dado a inexistência de tejadilho, poderá ser utilizado para provar a segurança da estrutura em caso 
de capotamento do veículo. 

Nesta situação, as forças de 5 000 N, foram posicionadas num dos cantos da estrutura, 
pressupondo que no capotamento seria este o canto sobre o qual a estrutura é invertida, figura 362. 

As condições de fronteira são iguais às condições utilizadas na situação em que se encontrava 
presente o tejadilho do veículo, figura 362. 

 

Resultados obtidos na simulação  

 

F 

Figura 362 - Cargas e condições de fronteira da estrutura. 
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Deformação (E) 

 

O deslocamento relativo do pilar A sobre o qual se aplicaram as cargas, relativamente ao outro 
pilar A, implicou que a barra que apresenta maior deformação fosse aquela que unes estes dois 
pilares, barra 1, figura 364. Devido a este deslocamento, esta barra fica tracionada e sofre ligeira 
torção. 

As zonas inferiores de união dos pilares A à restante estrutura, são naturalmente duas zonas 
que sofrem também deformação acentuada devido às tensões criadas pelo deslocamento destes 
pilares, que acentuam a já existente acumulação de tensões devido à soldadura, figura 364. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra 1 

Zonas visivelmente 
afetadas 

Figura 364 - Zonas importantes na deformação da estrutura. 

Figura 363 - Deformação da estrutura. 
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Deslocamento (U) 

Este é efetivamente o 
parâmetro mais importante e 
determina se a estrutura é 
efetivamente segura ou não, no 
sentido em que um deslocamento 
acentuado pode comprometer a 
segurança dos ocupantes. Quando o 
pilar A é pressionado pelas cargas 
externas que o alcançam, este tem 
tendência a sofre uma maior 
compressão no sentido vertical 
descendente, a sua resistência é 
assim fundamental neste sentido. 

Ao ser pressionado mesmo 
com esta pequena carga, o chassi 
em estudo, demonstra um deslocamento acentuado devido sobretudo à falta de apoio junto à base do 
pilar A. Em concreto, os resultados explicitam uma rotação do pilar A sobre a sua zona de apoio 
inferior, figura 364. 

Além disso, a rotação do pilar A provoca também uma rotação na barra 2, pois o apoio 
partilhado por estes dois elementos é sólido, ou seja, unido por soldadura, figura 366. 

 

Será de prever a necessidade de efetuar um reforço, em ambos os lados da estrutura, entre a 
barra 2 e o pilar A, por forma a impedir o deslocamento do pilar A em direção ao habitáculo e 
necessariamente em direção da cabeça dos ocupantes. 

 

Antes de se prosseguir com esta análise, importa demonstrar este mesmo resultado num 
automóvel real, figura 367.  

Pode observar-se que o pilar A sobre o qual ocorreu a rotação primária do veículo após 
capotamento e necessariamente a barra que une os dois pilares A, se deformaram acentuadamente e 
mais relevante ainda, se deslocam no sentido dos ocupantes, desprotegendo a zona superior da sua 
cabeça. 

Figura 365 - Deslocamento da estrutura. 

Pilar A 

Barra 2 

Figura 366 - Zonas relevantes no deslocamento da estrutura. 
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No chassi em estudo os dados ainda são mais preocupantes, pois apenas se simulou um único 
capotamento, ou seja, uma única rotação do veículo sobre esta zona de aplicação das cargas, seria de 
prever assim, que caso houvesse capacidade de simular repetidamente sobre a mesma estrutura 
deformada o capotamento, a deformação seria acentuadíssima, já que ao serem solicitados 
repetidamente os materiais vão perdendo a sua capacidade de resistência. 

Posto isto, importa desde logo demonstrar algumas ações que poderiam ser tomadas por forma 
a aumentar a resistência da estrutura, nomeadamente da zona inferior dos pilares A. 

1. Colocação de tubo de apoio que permita a união entra a barra 2 e o pilar A, figura 
368. Esta solução poderá ser uma solução eficaz caso haja a possibilidade de ocupar 
ligeiramente a zona de entrada para o veículo pelas portas laterais dianteiras, todavia, caso 
se pretenda um acesso ao interior bastante amplo e alargado, tendo em conta que o público 
alvo incluir pessoas com mobilidade mais reduzida, é preponderante efetuar uma outra 
escolha. 

 

2. Reforço com chapa triangular, figura 369. Esta poderá ser efetivamente a solução mais 
eficaz, pois permite o reforço com material sólido dificilmente deformável no sentido em 
que são aplicadas as cargas, além disso o peso deste componente é inferior ao peso de um 
tubo. Existe ainda a possibilidade de ajustar o tamanho deste triângulo metálico sem afetar 
em demasiada o design do veículo e a entrada no habitáculo do automóvel. 

 

Figura 367 - Deformação acentuada do pilar A num automóvel descapotável, [77]. 

Figura 368 - Solução para reforço da zona inferior do pilar A. 
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Em suma, analisados todos os resultados obtidos e extrapolando alguns dados de testes reais 
referentes a veículos descapotáveis é possível afirmar a necessidade de efetuar um esforço crescente 
na melhoria das estruturas e chassis deste tipo de veículo. Porém o mais importante a reter é mesmo 
a necessidade de efetuar testes a este tipo de veículos, associando-os a novas formas de proteção dos 
ocupantes que dadas as características do automóvel, ficam muito expostos aos perigos externos 
decorrentes da sua utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 369 - Solução para reforço da zona inferior do pilar A. 
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11. Limitações do chassi  
 

Comparando o comportamento da estrutura aqui em estudo com os chassis existentes em 
mercado e com os resultados que se pretendia obter, foi possível assinalar um conjunto de 
inconvenientes associados a este, figura 370. Em concreto destaca-se: 

1. Zona frontal com excessiva rigidez – esta zona deverá ser reformulada no projeto de 
melhoramento, por forma a aumentar a sua capacidade deformação, dificultando assim a 
entrada de cargas para o habitáculo. Deverá existir ainda uma melhor interligação entre esta 
zona do chassi e o pilar A da estrutura, por forma a que não ocorra uma fácil desintegração 
da zona frontal em caso de impacto lateral nesta região. 

2. Área de transição com excesso de elementos – nesta zona da estrutura deverão ser 
posicionados menos elementos por forma a diminuir a massa estática aqui existente. A 
reformulação desta área deverá ser efetuada cuidadosamente, pois não deve contudo, 
comprometer a segurança nem limitar a estrutura em termos de proteção aos ocupantes. Em 
particular, os tubos aqui posicionados deverão impedir a intrusão do motor no habitáculo, 
em caso de impacto frontal. 

3. Barra de divisória com deformação excessiva – esta barra deverá apresentar uma nova 
configuração, de modo a diminuir a sua intrusão no habitáculo em caso de impacto frontal.  

4. Falta de apoio do pilar A – na reformulação da estrutura, os apoios do pilar A deverão ser 
mais reforçados, já que nas diferentes solicitações se observou falhas nestes dois pontos. 

5. Barras posicionadas ao longo de toda a estrutura – estas barras, dado o perigo que 
poderão constituir para os ocupantes, nomeadamente devido ao aumento da rigidez das zonas 
de deformação programada e devido à aleatoriedade da sua deformação, não deverão ser 
colocadas no chassi reformulado. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 8 9 

Figura 370 - Pontos negativos determinados após simulação da estrutura. 
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6. Barra superior – esta barra constitui-se, como se viu nas diferentes simulações, como um 
elemento fundamental, contudo deverá sofrer uma reformulação no seu posicionamento. 

7. Inexistência de tubos para sustentar a suspensão – os tubos que darão apoio à suspensão 
traseira, não foram considerados nas simulações efetuadas, contudo deveriam ter sido 
formuladas as simulações com estes presentes, pois, ainda que não se espere que tal aconteça, 
poderão alterar o comportamento da estrutura. Na estrutura reformulada estes já estarão 
presentes.  

8. Falta de apoio da zona traseira – esta área nunca deverá ser totalmente exposta, ou seja, a 
inexistência de uma área fechada por tubos poderá por em causa a segurança dos ocupantes, 
na medida que esta configuração permite a intrusão do objeto de impacto no interior do 
habitáculo. 

9. Insuficiência de apoio lateral – pelos dados das diferentes simulações, é plausível afirmar 
a falta de resistência destas zonas laterais, facto que deverá ser alterado na estrutura 
reformulada. 

 

Além dos pontos anterior, há que apontar ainda: 

10. Demasiado material face aos concorrentes. 
11. Massa excessiva. 
12. Problemas de design: 

a. Design pouco orgânico e retangular; 
b. Excesso de componentes estruturais;  
c. União de muito elementos por soldadura;  
d. Fraca separação entre as secções do veículo; 

13. Rigidez elevada sobretudo nas áreas programadas para deformar; 
14. Design pouco aerodinâmico. 

 

A análise dos pontos menos favoráveis aqui apresentada, deve ser vista como uma 
interpretação crítica aos resultados obtidos, funcionando assim como uma abertura de portas ao 
melhoramento futuro da estrutura mecânica desenvolvida nesta tese. 

Assim sendo, tirando partido da enumeração dos pontos anteriores, foi possível apresentar no 
capítulo 14, uma estrutura melhorada. 
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12. Análise de resultados  
 

Relativamente aos resultados obtidos foi possível obter um conjunto de ideias fundamentais 
transversais à conceção de um chassi de perfil tubular. 

Desde logo, a adoção do perfil circular em todo o chassi, foi uma decisão acertada, na medida 
em que jogando com os diâmetros dos tubos e o seu comprimento é possível obter zonas de 
resistência elevada e baixa deformação, ao mesmo tempo é possível obter o oposto, ou seja, zonas 
com elevada deformação. Porém o estudo efetuado com o perfil retangular, permite também admitir 
que este tenha capacidade para ser utilizado sobretudo na zona central do habitáculo, na medida em 
que permite obter boa resistência e baixa deformação quando solicitado. 

Assim num chassi automóvel, é preponderante adotar tubos de menor comprimento e de 
diâmetro mais elevado na zona do habitáculo, ao passo que as zonas deformáveis na dianteira e 
traseira do veículo devem ser construídas por tubos de diâmetro inferior e maior comprimento, 
permitindo assim grandes deformações localizadas. 

A união dos diferentes tubos recorrendo ao processo de soldadura, exige a necessidade de 
garantia de qualidade deste processo, de modo a que em caso de ser solicitada a estrutura não quebre 
nestas zonas. A ocorrência de tal acontecimento colocaria em causa todos os resultados aqui obtidos, 
deixando que a estrutura respondesse de forma muito aleatória e imprevisível. 

No que concerne aos resultados obtidos, pode desde logo admitir-se que a utilização de 
softwares de simulação, são efetivamente uma mais valia, pois minimizam os tempos e custos 
associados ao estudo das estruturas. No entanto como se constatou, os seus resultados não deverão 
ser cegamente confiados, já que pequenos erros de pré-processamento e custos computacionais 
elevados levam a obtenção de resultados incorretos ou imprecisos, tal como ocorreu sobretudo no 
parâmetro referente às deformações. Sempre que o custo computacional se demonstrava elevado os 
dados da deformação eram ambíguos além de se expressarem apenas parcialmente. 

É importante observar que a presente tese, não assenta na qualificação e determinação de qual 
o melhor processo de simulação, ou seja, não assenta na determinação e comparação dos parâmetros 
intrínsecos ao software, como por exemplo o tipo de malha ou o tipo de elemento finito, mas sim na 
apresentação de um produto suscetível de ser aceite pelo mercado, tanto em termos de segurança, 
como em termos de comprimento da legislação. Deste modo, parâmetros como o tipo de malha ou o 
tipo de elemento finito, foram selecionados de forma utilitária, ou seja, foram selecionados por forma 
a cumprir rigorosamente o objetivo, sem serem fortemente analisados. 

Focando, sem grande pormenor, a atenção na disposição geral dos tubos que constituem o 
chassi, é preponderante afirmar que a adoção dos dois tubos que percorrem toda a estrutura não foi 
uma boa opção, já que ao serem solicitadas, independentemente do posicionamento das cargas, estas 
duas barras tendem a transmitir os efeitos para outras áreas, facto que se demonstra preocupante 
quando as cargas se acumulam na zona central sob o habitáculo do veículo, na medida em que 
poderão facilmente alcançar os ocupantes. Deve assim haver uma separação clara entre as três regiões 
principais do chassi, para que quando solicitadas cada uma responda de forma isolada. 

Em contraste, deve haver uma continuidade nos elementos da envolvente estrutural, ou seja, 
nas áreas que envolvem, por exemplo a zona do habitáculo, na medida em que a resposta a um 
impacto é assim mais favorável, já que a existência desta continuidade dificulta a quebra e favorece 
a deformação plástica transversal do tubo sobre o qual se aplicam as cargas.   

Uma ideia que deve ser destacada com grande clareza é a utilização das triangulações, já que 
se verificou que esta configuração permite aumentar as características da zona onde se procede à sua 
utilização, nomeadamente, na resposta à flexão, ao impacto e acima de todo à torção. 
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Quando uma zona que dispõe de triangulação é fletida, a presença de mais um elemento 
localizado na zona central permite que os efeitos da flexão sejam menores, sobretudo porque este 
elemento favorece a ligação entre os tubos envolventes, impedindo o afastamento destes 
relativamente à sua posição de equilíbrio. Além disso, quando sobre esta zona de triangulação é 
aplicado um impacto, a distribuição das cargas é favorecida, e como tal, tanto a deformação como o 
deslocamento são inferiores. 

Todavia o benefício mais evidente da triangulação é aferido na reposta favorável da estrutura 
às solicitações de torção, já que permite que o afastamento entre os tubos solicitados seja menor. 

O posicionamento de elementos transversais entre tubos posicionados paralelamente 
demonstrou também ser uma ação benéfica no aumento da resistência da estrutura, sobretudo quando 
as cargas levam à aproximação destas barras. 

Relativamente ao conjunto de solicitações ao qual a estrutura foi sujeita, destaca-se a resposta 
favorável do chassi a cada uma destas, fruto essencialmente do reforço da zona inferior do chassi, na 
medida em que mesmo de forma isolada, este elemento inferior apresenta resultados muito 
apropriados aos requisitos impostos inicialmente. É desde logo este facto que explica que quando se 
retira o tejadilho na versão descapotável, os resultados continuem a ser visivelmente adequados. 

O posicionamento do tejadilho e dos pilares A, B e C, sobre esta estrutura inferior concede ao 
chassi a possibilidade de resistir a todas as solicitações sem comprometer em grande medida a 
segurança dos ocupantes, facto que foi sempre perseguido no desenvolvimento da estrutura. 

Uma das razões pelo qual foram efetuadas tantas situações de análise, foi numa tentativa de 
alcançar a todo o custo, o melhor produto possível no que toca à garantia de segurança e conforto 
dos ocupantes, assim como à garantia de uma melhor performance do veículo em estudo, na medida 
em que a análise de Benchmarking efetuada revelou dados preocupantes nos veículos de mercado 
mais vendidos, sobretudo no que diz respeito à segurança dos seus ocupantes. 

De uma forma geral não foi dada relevância aos valores obtidos nas simulações, já que o 
grande objetivo é garantir as melhores condições de funcionamento da estrutura, quer sob solicitação 
exterior quer em funcionamento, contudo é de destacar que os valores alcançados nas diferentes 
simulações, em particular os valores das tensões, não superam, em nenhum dos casos, os valores de 
rutura do material escolhido, facto que garante a existência de deformação sem destruição. Esta 
garantia de não destruição ou fragmentação favorece a acumulação de energia por parte do material. 

Deixa-se a indicação para trabalhos futuros, de que a concessão e projeto de um chassi deverá 
levar ainda em conta os resultados de outros estudos nomeadamente, estudos de ergonomia, estudos 
de aerodinâmica, estudo sobre o posicionamento dos componentes e ainda sobre a escolha dos 
materiais, por forma a cumprir com os requisitos colocados ao projeto. Limitações de espaço, 
barraram a possibilidade de realizar estes estudos. 

Sem estender em demasia a análise geral aqui efetuada, importa apenas enfatizar a necessidade 
de direcionar todo o projeto de conceção e desenvolvimento de uma estrutura no sentido de 
salvaguardar a integridade estrutural e a segurança dos ocupantes nas diferentes solicitações a que 
poderá estar sujeita.  
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13. Legislação  
 

A colocação de um novo produto no mercado implica necessariamente o comprimento de um 
conjunto de requisitos legais. No ramo automóvel, a questão da legislação, ainda se torna mais 
relevante e proeminente, na medida em que o incumprimento poderá colocar um projeto que 
envolveu um investimento inicial, fora da possibilidade de ser comercializado, assim como colocar 
em causa a segurança dos ocupantes e dos restantes elementos da via. 

Antes de mais, é importante realçar que o chassi desenvolvido tem como objetivo incluir-se 
como uma alternativa viável, no segmento dos quadriláteros pesados. Assim por forma a verificar se 
o chassi desenvolvido cumpria com a legislação em vigor, foram consultados os seguintes 
documentos: 

1. Regulamento (EU) N.º 168/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 
2013, relativo à homologação e fiscalização do mercado deste tipo de veículo. 

2. Diretiva 95/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 2 de fevereiro de 1995, relativa 
à velocidade máxima de projeto, ao binário máximo e à potência útil máxima do motor. 

3. Regulamento da Comissão (EU) No 134/2014, relativo aos requisitos de performance e 
ambiente. 

4. Diretiva 92/6/EEC de 10 fevereiro de 1992, relativa a instalação de dispositivos de limitação 
de velocidade em determinadas categorias de veículos. 

5. Diretiva 96/53/EC de 25 julho de 1996, relativa às dimensões máximas autorizadas e aos 
pesos máximos admitidos para as diferentes categorias. 

6. Decreto-Lei n.º 177/2005 de 27 de outubro de 2005, em Diário da República – I Série-A 
Nº200 – 27 outubro de 2005. 

Estes documentos abordam questões de segurança, velocidade e potências máximas 
admissíveis e ainda massas e dimensões máximas permitidas para esta categoria de veículo. Fazem 
ainda referência à limitação das vias rodoviárias sobre os quais estes veículos podem circular. 

Após a verificação da legislação foi possível verificar que o chassi em desenvolvimento por 
forma a se introduzir na categoria de quadriciclo pesado, direcionado ao transporte de passageiro, 
não pode exceder os 400 kg de massa em vazio (massa sem carga), a sua potência não poderá superar 
os 15 Kw e o número máximo de ocupantes terá de ser de apenas 4. 

Além disso, as dimensões máximas autorizadas para este tipo de veículo são: 

a) Comprimento – 4 metros; 
b) Largura – 1 metro para os ciclomotores de duas rodas e 2 metros para os restantes 

veículos; 
c) Altura – 2.5 metros; 

Este regulamento admite ainda que «Os veículos a que se aplica o presente Regulamento 
podem ser autorizados a rebocar uma massa declarada pelo fabricante que não exceda 50% da massa 
sem carga do veículo.». Foi ainda possível verificar que os quadriciclos pesados podem ser 
conduzidos por indivíduos com idade superior a 16 anos detentores de categoria B1 ou com carta de 
ciclomotores e 125 cc. 

Como na altura da verificação da legislação, o chassi em estudo já se encontrava desenvolvido, 
este incorreu em alguns incumprimentos, nomeadamente na massa prevista para o conjunto que se 
projetou para cerca de 455 kg, e ainda no número de ocupantes que se tinha estabelecido ser de 5. 
Este erro bem denotar a importância de se verificar atempadamente toda a legislação e toda a 
regulamentação relativa ao projeto que se desenvolve. 

É de notar que a versão final proposta para o veículo cumpre os pontos da legislação 
consultada.  
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14. Proposta de novo chassi  
 

Tendo em conta que se verificou que o chassi em estudo incumpria com a legislação, no que 
concerne às suas dimensões, foi efetuado um segundo chassi cumpridor de toda a legislação, figura 
371. A análise efetuada no chassi anterior, permitiu determinar as características estruturais 
requeridas ao novo chassi, em que a preocupação principal é a segurança dos ocupantes.  

 

Na figura 371, fica patente que toda a estrutura se desenvolveu em torno da preocupação pela 
segurança dos ocupantes, em particular, caso ocorra um impacto lateral, há que destacar o 
posicionamento do pilar B, que impede facilmente a intrusão de qualquer objeto no interior do 
habitáculo, sendo auxiliado não só pela estrutura das portas, zona 1, como também pelas barras 
laterais traseiras, zona 2 , figura 372. 

Painel 
corta-fogo 

Pneu Suplente 

Figura 371 - Novo chassi proposto. 
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Como se pode observar a zona frontal é uma subestrutura independente da estrutura do 
habitáculo, por forma a que num impacto frontal, a deformação fique confinada nesta zona, e caso 
as cargas sejam excessivas haja a sua desfragmentação com grande facilidade. A união entre estas 
duas estruturas é feita por parafusos de cabeça hexagonal. Além disso, num impacto frontal de 
pequenas dimensões em que apenas esta região é afetada, a utilização desta substrutura permite que 
esta possa ser facilmente substituída por uma nova, envolvendo assim um custo de reparação menor, 
figura 373. 

Observando a zona inferior 
do chassi, há que destacar que a 
utilização de elementos 
retangulares na periferia desta 
estrutura permite facilitar a 
construção da mesma no que diz 
respeito à soldadura dos elementos 
de perfil circular sobre este tipo de 
perfil. Além disso, a resposta 
menos favorável deste tipo de 
perfil a solicitações como torção e 
flexão é compensada pela 
estrutura central, zona 3, figura 
374. 

 

Zona 2 Zona 1 

Pilar B 

Figura 372 - Zonas de reforço lateral para proteção dos ocupantes no novo chassi proposto. 

Figura 373 - Substrutura frontal do novo chassi proposto. 

Zonas de aparafusamento 
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Há que destacar na estrutura central a zona 3, pois esta garante segurança ao habitáculo, em 
caso de impacto lateral, torção ou flexão, servindo assim como reforço aos elementos de perfil 
retangular. 

Em caso de impacto lateral, possibilita que as barras retangulares sofram pequena flexão para 
o interior do habitáculo, por forma a minimizar por deformação os efeitos das cargas vindas do 
exterior, sem contudo, comprometer a segurança dos ocupantes, figura 375. 

Em caso de torção a barra central, barra 1, funciona como elemento de resistência à torção, ou 
seja, quando ocorrer torção na estrutura do habitáculo, é sobre esta barra, de perfil circular não oco, 
que se farão sentir as cargas de torção.  Nesta configuração é mesmo permitido que a estrutura possa 
sofrer ligeira torção, por forma a não comprometer as áreas soldadas, ou seja, se as áreas soldadas se 
mantiverem na mesma posição há mais probabilidade de resistirem às solicitações externas, como o 
impacto. Esta barra funciona assim como uma barra de torção, à semelhança das que existem nos 
sistemas de suspensão de alguns automóveis. 

Zona 3 

Barra 1 

Figura 374 - Destaque para a zona inferior do novo chassi proposto. 

Barra 1 Barra 2 

Barra 4 Barra 3 

Figura 375 - Imagem em corte que destaca a zona inferior da estrutura. 
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As barras 2, 3 e 4, além de suportarem os bancos traseiros e 
dianteiros respetivamente, funcionam também como elementos 
estruturais, auxiliando sobretudo na resistência à torção e no impacto 
lateral.  

Contrariamente à estrutura anterior, nesta, foi já posicionada toda 
a suspensão dianteira e traseira. Foi escolhida para ambos os eixos, uma 
suspensão do tipo Mcpherson de modo a melhorar a performance do 
veículo e permitir a sua condução em locais de terreno mais acidentado, 
figura 376. 

No caso do impacto traseiro, foram posicionadas duas barras, 
barra 7 e 8, que permitem resistir a este impacto. Notar que existe um 
desfasamento entre estas duas barras, de modo a que na ocorrência de 
um impacto menos severo, apenas um destes elementos fique 
comprometido e desde logo, exista uma maior facilidade em recuperar 
a estrutura, figura 377. 

Além disso, ambos os tubos estão bastante afastados dos 
ocupantes, de modo a deformarem facilmente e não comprometerem a 
segurança destes, figura 374 e 377. 

Em caso de capotamento a maior proximidade entre os pilares A, B e C, quando comparado 
com o chassi anterior, permite garantir uma melhor resposta da estrutura, na medida em que as cargas 
são repartidas por estes três elementos mais facilmente. Além disso, a proximidade entre as barras 9 
e 10, permite aumentar a resistência da estrutura às cargas laterais decorrentes do capotamento. 

A utilização do perfil retangular na zona central da estrutura, tem ainda a vantagem de resistir 
favoravelmente às cargas indutoras de flexão, devido sobretudo à existência neste perfil, de 
superfícies verticais, que dificultam a flexão. 

 

Figura 376 - Suspensão 
dianteira do tipo Mcpherson, 

proposta no novo chassi. 

Barra 6 

Barra 5 

Barra 8 Barra 7 

Pilar A 

Barra 9 Barra 10 

Figura 377 - Destaque para algumas barras de proteção do novo chassi proposto. 
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Notar ainda a presença da chapa 
corta fogo, posicionada entre a substrutura 
frontal e o chassi do habitáculo, que tem a 
função principal de impedir a propagação 
das chamas, em caso de incêndio na zona 
do motor para a área dos ocupantes. 
Impede ainda a intrusão, em caso de 
impacto frontal, das partes do motor no 
habitáculo, figura 371.  

Houve ainda a necessidade de 
posicionar um conjunto de tubos na zona 
traseira, por forma a garantir a colocação 
segura do pneu suplente, que foi 
posicionado numa zona central, por forma 
a garantir o equilíbrio das cargas estáticas 
na estrutura, zona 4, figura 379. 

Este chassi foi desenhado com o 
sentido de consentir a utilização de dois ou 
de quatro lugares, permitindo assim, 
baixar os custos produtivos, ao mesmo 
tempo que possibilita a colocação em 
mercado de dois modelos diferentes, 
figura 378. A maior largura deste veículo 
face aos seus concorrentes, permite 
facilitar o acesso aos bancos posicionados 
na zona traseira. 

Segundo o software SolidWorks, a zona frontal apresenta uma massa de cerca de 18 kg, ao 
passo que a zona do habitáculo apresenta uma massa de 116 kg, valores que poderiam ser reduzidos 
pela adoção de perfis de alumínio, muito à semelhança do que os construtores de quadriciclos pesados 
efetuam. Notar que a massa desta nova estrutura é ligeiramente inferior à massa da estrutura original, 
que era de 140 kg, o que é desde logo uma vantagem evidente. 

Figura 378 - Possibilidade de utilização do novo chassi proposto 
em configuração de dois ou quatro lugares. 

Zona 4 

Figura 379 - Destaque para a zona de colocação do pneu suplente. 
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15. Soldadura e preço final  
 

O estudo das diferentes alternativas existentes permitiu chegar à conclusão de que o método 
de soldadura MAG, era o mais indicado para a união dos tubos da estrutura. Trata-se de um processo 
de soldadura por fusão, no qual o material de adição e o material de base são fundidos devido ao 
calor desenvolvido pelo arco elétrico. Este processo utiliza sobretudo CO2, como gás de proteção ao 
material fundido, impedindo o aparecimento de impurezas nos cordões de soldadura. A aplicação é 
sobretudo em materiais ferrosos, motivo pelo qual se prescindiu do processo MIG e se optou por 
escolher o processo de soldadura MAG.  

 

Além disso, a sua escolha prende-se com o conjunto de vantagens que apresenta, 
nomeadamente a capacidade de soldar todo o tipo de metais, o controlo da penetração do material 
depositado, a possibilidade de se efetuar soldadura em todas as posições e ainda a presença de um 
fator de marcha elevado. Este fator é dado pela razão entre o tempo de soldadura efetivo e o tempo 
total associado ao processo, no qual por exemplo se efetua a preparação para soldar. Além disso, este 
processo apresenta boa qualidade técnica e visual, fatores que garantem ao produto uma melhor 
qualidade. 

Os locais onde se efetua a soldadura, são locais suscetíveis, caso a soldadura seja mal efetuada, 
de acumular grandes quantidades de tensões devido aos gradientes térmicos gerados. Porém, como 
o material depositado é geralmente de qualidade superior face ao material constituinte dos tubos, 
estas zonas apesar de poderem apresentar acumulação de tensões, são zonas de elevada resistência, 
que em certa medida poderá funcionar como restrição à propagação das cargas pela estrutura, 
gerando e localizando as tensões nestas áreas. 

É preponderante assim, verificar os locais mais favoráveis à colocação dos cordões de 
soldadura, por forma a permitir a propagação das tensões geradas pelas cargas externas por um maior 
número de tubos, diminuindo assim a possibilidade de gerar deformação localizada apenas numa 
única área.  

A escolha do tipo de processo de união é fundamental para a determinação do custo final de 
fabrico da estrutura. Para o caso da soldadura MAG, segundo as referências bibliográficas, em 
Portugal custaria entre 950 e 1100 euros para fabricar uma unidade da estrutura, levando em conta 
todo o processo requerido, nomeadamente, a título de exemplo, aquisição do material, preparação do 
material, soldadura e ainda preparação de gabarits. Este preço é calculado tendo em conta a massa 
da estrutura, que em concreto é de 140 kg. 

Pela análise efetuada ao mercado, observou-se que os quadriciclos mais baratos da marca 
Aixam, a mais vendida na Europa, rondavam os 10 00 euros, desta forma é possível afirmar que o 
preço de fabrico da estrutura ronda entre 10 e 15 % do preço final do veículo. 

Figura 380 - Imagem representativa do processo de soldadura, [78]. 
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16. Conclusão  
 

Neste remate final fará sentido abordar ao de leve todo o percurso percorrido até à obtenção 
dos resultados finais. 

Nesta medida houve a necessidade de efetuar atempadamente uma pesquisa alargada aos tipos 
de chassis existentes, por forma a compreender de entre todos, qual aquele que melhor reposta teria 
aos pressupostos iniciais de baixo custo, baixo peso e elevada segurança. De entre toda a panóplia 
de estruturas existentes em mercado, foi averiguado que os chassis tubulares seriam aqueles que 
melhor reposta dariam aos pressupostos anteriores, facto que levou à sua utilização como objeto de 
estudo. Todavia há que notar que sempre que possível foram incutidas no chassi em estudo, todas as 
ideias e caraterísticas mais benéficas determinadas nos restantes chassis. 

Do exame efetuado aos veículos existentes em mercado – benchmarking, foi possível verificar 
a existência alargada deste tipo de veículos com as mais variadas características. Este exame 
possibilitou delimitar quais as características que deverão ser demarcadas no automóvel que fará 
utilização do chassi aqui em desenvolvimento, de modo a ser verdadeiramente competitivo em 
mercado. Enfatiza-se assim a importância desta ação no posicionamento estratégico de uma empresa 
no mercado, em particular nesta tese, este exercício permitiu sobretudo determinar os pontos fortes 
e fracos deste tipo de veículos. 

Notar que a correta conceção de um chassi deverá ser antecedida pela determinação completa 
de todos os elementos constituintes do automóvel, por forma a ser possível adaptar a colocação dos 
diferentes elementos estruturais de acordo com as necessidades, algo que devido à limitação de tempo 
e de espaço não pôde ser efetuado, de tal forma que a conceção do chassi não levou em conta estes 
pressupostos. Contudo há que notar que foi efetuada a exposição do motor a utilizar neste veículo, 
pois trata-se de um elemento crucial na possibilidade de posicionar este automóvel na categoria de 
quadriciclo pesado. 

Ao longo da conceção do chassi, sempre que possível foram efetuadas escolhas, quer ao nível 
do material, quer ao nível do processo de fabrico que permitiram poupar recursos, tornando dessa 
forma o projeto mais sustentável ecologicamente. Importa assim elevar a importância da introdução 
em projeto dos conceitos de Eco-Design e Eco-eficiência, e naturalmente de todos os conceitos 
relacionados, que permitam colocar em utilização as melhores praticas ambientais. 

Importa ainda evidenciar a importância dada à disposição dos diferentes tubos que constituem 
a estrutura, na medida em que a sua disposição influência em demasia, quer o fabrico, quer a 
assemblagem dos componentes, em concreto é facilmente percetível a grande área volumétrica 
interior do chassi, que permite não só aproveitar ao máximo o espaço disponível, como permite 
também facilitar o fabrico, mas sobretudo, permite efetuar uma mais fácil e rápida assemblagem dos 
componentes à estrutura. Transmite-se assim a ideia da pertinência que existe em aplicar os conceitos 
de Design for Manufacturing e Design for Assembly, nos projetos mecânicos, especialmente porque 
diminuem os tempos de fabrico e montagem dos componentes e como tal, também o custo de fabrico 
associado. 

Em relação aos resultados obtidos, importa desde logo transmitir a ideia de que o recurso ao 
software de simulação, na determinação do comportamento de uma estrutura complexa, é desde logo, 
uma atitude que deverá, sempre que possível, ser empreendida, na medida em que a complexidade 
da análise e o tempo despendido são muito menores quando comparado com o cálculo manual.  

Em termos concretos, foi possível verificar e comprovar a eficácia em termos de segurança 
dos chassis tubulares, em particular, destaque-se a fraca intrusão das deformações potenciadas pelas 
solicitações externas, na zona do habitáculo. Contudo esperava-se uma maior deformação da 
estrutura, sobretudo na zona frontal e traseira, quando solicitadas, pelo que foram feitos esforços 
crescentes no sentido de proporcionar estas características à estrutura melhorada.  
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Assim, a escolha do melhor material, da disposição do mesmo e ainda as preocupações 
associadas à manufatura, construção e fim de vida, devem constituir-se como pontos fundamentais à 
correta concessão de um chassi, facilitando a interligação da industria automóvel ao meio ambiente. 

Ainda que se tenha verificado que o chassi desenvolvido não obedecesse à legislação, foi 
preponderante efetuar todo o conjunto de estudos sobre esta estrutura, na medida em que possibilitou 
em seguida realizar uma situação melhorada com características superiores. 

Como o foco principal recaiu sobretudo no estudo do chassi e por forma a não prolongar em 
demasia a presente tese, a apresentação do comportamento da nova estrutura não foi efetuada, apenas 
se demonstrou que existe a possibilidade de a melhorar e de que forma poderia ser efetuada esta 
melhoria. 

Em suma, a realização deste estudo permitiu demonstrar a existência de uma grave lacuna 
associada à falta de segurança geral dos quadriciclos pesados. Fica assim a ideia de efetuar uma 
aposta crescente no desenvolvimento e criação de novos testes de impacto que permitam 
verdadeiramente determinar a segurança deste tipo de automóvel, além disso, deverá ser efetuado 
um investimento crescente no desenvolvimento de chassis mais resistentes e seguros para que a 
segurança dos ocupantes não seja comprometida quando o veículo sofra qualquer tipo de acidente. 

Importa referir dois pontos cruciais, que poderão ser retomados numa melhoria futura à 
presente tese, nomeadamente, a preponderância de efetuar testes de fadiga, já que um veículo 
automóvel em andamento, se encontra constantemente a ser solicitado por esforços cíclicos em 
consequência das irregularidades do piso, que implicam a existência de vibrações no veículo. O 
segundo ponto fundamental, diz respeito à necessidade de utilizar mais do que apenas um software, 
de modo a efetivamente comprovar a veracidade dos resultados obtidos, além do necessário espirito 
critico essencial num projetista.   

Por último, evidenciar que o desenvolvimento de um chassi se trata de um processo complexo 
que envolve um conjunto de variáveis alargadas, como tipo de veículo, utilização pretendida, 
material utilizado, segurança requerida, entre outras que deverão ser totalmente analisadas e 
cuidadosamente desenvolvidas por forma a solucionar e a apresentar um produto o mais coerente e 
seguro possível. 
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17. Melhorias futuras à tese  
 

Existe uma série de melhorias que poderiam ser apontadas a esta tese, por forma a garantir um 
produto mais satisfatório: 

• Recurso a um software alternativo de simulação, por exemplo, Ansys. 
• Utilização de alumínio na estrutura. 
• Desenvolvimento do produto na totalidade.  
• Estudos de ergonomia.  
• Estudos de aerodinâmica. 
• Formas alternativas de tração. 
• Estudo do comportamento dos painéis da carroçaria em ABS acrílico. 
• Estudos de fadiga. 
• Estudos de soldadura. 

Verifica-se assim, que as temáticas associadas ao ramo automóvel, nomeadamente a 
conceção e desenvolvimento do automóvel, são áreas com grande margem para estudos. 
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