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RESUMO

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a previsão é que as lesões em
incidentes de trânsito subirão do atual décimo lugar para ocupar o terceiro na ordem
internacional de doenças até 2030.
Com o objetivo de melhoria da segurança veicular, países de economia avançada da
Europa e América do Norte realizaram vários estudos e elaboraram legislações
específicas com relação ao impacto a baixa velocidade de veículos.
As especificações de testes compreendem normas relacionadas a danos
ocasionados ao veículo, a proteção dos ocupantes e a proteção de pedestres.
No Brasil ainda não existe nenhuma legislação definida sobre este tema até o
momento, relacionado ao desenvolvimento de produto ligado à proteção de
pedestres.
Neste contexto, os para-choques de um automóvel são peças projetadas para
absorver a energia e transferir controladamente a tensão para a carroceria quando
impactado, fornecendo proteção à carroceria, seus componentes e passageiros
durante eventuais colisões; além de ser o primeiro ponto de impacto em pedestres
no caso de eventual atropelamento.
Este estudo tem como objetivo apresentar as principais práticas realizadas
internacionalmente, entendendo os aspetos importantes para o desenvolvimento de
para-choques com relação a impactos de baixa velocidade e que poderão ser
utilizadas futuramente em veículos projetados para mercados emergentes.

Palavras-Chave: Automóveis. Para-choques.

ABSTRACT
Per the World Health Organization, injuries in traffic incidents are expected to rise
from the current tenth place to occupy the third in the international order of diseases
by 2030.
Advanced economies in Europe and North America have conducted several studies
and there are specific legislations regarding the impact at low speed of vehicles to
improve vehicle safety.
The test specifications, in which the vehicle must meet, include norms related to
damages caused to the vehicle, the protection of the occupants and the protection of
pedestrians.
In Brazil, there is still no legislation defined on this topic so far, related to product
development for pedestrian protection.
In this context, bumpers are parts designed to absorb energy and to transfer the
tension to the body when it is hit, providing protection of the body, its components
and passengers during collisions; besides being the first point of impact in
pedestrians in case of possible trampling.
This study aims to present the main practices performed internationally,
understanding the important aspects for the development of bumpers in relation to
low speed impacts and that can be used in future vehicles designed for emerging
markets.

Keywords: Vehicles. Bumpers.
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1

INTRODUÇÃO
Os para-choques são peças montadas na parte frontal e traseira de um

automóvel de passageiros e são projetados para serem componentes estruturais
com a função de resistir ao choque do veículo e à proteção dos ocupantes durante
eventuais colisões dianteiras ou traseiras, atenuando a gravidade de possíveis
lesões para os ocupantes e danos ao veículo.
Geralmente são feitos de polímeros, de aço, de alumínio ou de borracha.
Alguns para-choques utilizam absorvedores de energia ou suportes, e outros são
feitos com um material de enchimento de espuma.
Existem normas internacionais, como a FMVSS 581 (FMVSS - Federal Motor
Vehicle Safety Standards) e a ECE R42 (ECE – Economic Commission for Europe),
que tratam de itens relativos a danos ao veículo após um evento de colisão, na qual
os veículos devem preservar a integridade do funcionamento de todas suas funções
básicas: luzes, capô, sistema de combustível, sistema de refrigeração, exaustão,
propulsão, suspensão, direção e frenagem.
Em março de 2000, foi criado o World Forum for Harmonization of Vehicle
Regulations, ou Fórum Mundial para a Harmonização da Regulamentação sobre
Veículos, na qual fazem parte da lista mais de 60 países no mundo. Porém, o Brasil
não faz parte deste grupo de trabalho. Neste fórum foram definidas as
Regulamentações Técnicas Globais ou Global Technical Regulations (GTR), sendo
que a GTR n° 9 refere-se à segurança de pedestres.
Estas Normas e regulamentações devem ser seguidas para se obter o
mínimo nível de proteção tanto para o veículo como para a segurança dos
pedestres.
As normas são específicas para cada país, e as especificações técnicas
recomendadas devem ser seguidas para a validação do produto. Desta forma, as
montadoras que projetam veículos devem atender todos os requisitos estipulados
para cada mercado onde for vender seus veículos.
Diferente de vários outros países, ainda não existe no Brasil nenhuma norma,
protocolo ou padrão na legislação sobre impactos à baixa velocidade (inferiores a 40
km/h) de veículos de passeio e proteção ao pedestre.
Conforme o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da
cadeia produtiva de veículos automotores (Inovar-Auto - 2012), a indústria
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automotiva brasileira vem se preocupando em produzir veículos cada vez mais
econômicos e mais seguros. A competitividade no setor vem aumentando inclusive
com os incentivos governamentais para as empresas que investem em pesquisa e
desenvolvimento com o objetivo de desenvolver soluções por meio de inovações no
projeto de seus produtos.
Desta forma, é importante que seja definido algum padrão no mercado
brasileiro através de legislação, para que se adeque às exigências cada vez maiores
e a importância da segurança para todos os motoristas, passageiros e pedestres.
1.1

Objetivo geral
Fazer um levantamento das normas e testes principais utilizados

mundialmente e considerados no desenvolvimento de projeto de para-choques, em
particular referentes aos danos ao veículo e segurança de pedestres em colisões de
veículos de passeio à baixa velocidade.
Apesar da indústria automobilística nacional seguir padrões de projeto
mundiais, por não existir nenhuma legislação e ou norma nacional a respeito deste
tema, os veículos comercializados e/ou projetados para o mercado brasileiro podem
eventualmente não conter todos os itens de segurança por não serem exigidos.
Demonstrar oportunidades de melhorias no desenvolvimento do para-choque
para a adequar à realidade do mercado nacional, com o objetivo de desenvolver
veículos mais seguros tanto com relação aos danos ocorridos quanto para a
proteção de pedestres.
1.2

Objetivos específicos
Entender a situação relativa à segurança veicular no Brasil, principalmente

sob o aspecto dos pedestres que são os mais afetados com relação a impactos à
baixa velocidade.
Conhecer as normas existentes utilizadas internacionalmente para
desenvolvimento da proteção do veículo, assim como entender os protocolos
utilizados em relação à proteção de pedestres.
Analisar testes, simulações e as necessidades de adequações dos requisitos
para os para-choques em veículos nacionais.
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2

JUSTIFICATIVA
Não foi encontrada nenhuma Norma, legislação ou protocolo obrigatório para

ser utilizado nos veículos comercializados no Brasil a respeito de impacto no parachoque à baixa velocidade e à proteção de pedestres.
É muito importante que existam políticas governamentais no que diz respeito
às garantias de segurança veicular, e o desenvolvimento de para-choques
projetados com o objetivo de minimizar impactos do veículo principalmente no
evento de colisão à baixa velocidade e a proteção de pedestres.
2.1

Dados estatísticos sobre acidentes
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2013, conforme

Figura 1, os países de baixa e média renda apresentaram maiores taxas de
mortalidade no trânsito por 100.000 habitantes (> 20) em relação aos países de alta
renda (≤20). A região africana teve a maior taxa de mortalidade no trânsito (Média=
26,6) enquanto a região europeia teve a taxa mais baixa (Média= 9,3).
Figura 1 - Estimativa de taxa de mortalidade no trânsito por 100.000 habitantes

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2013)
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No Brasil, a taxa de mortalidade no trânsito em 2013, segundo dados da OMS
(2013) conforme Tabela 1, foi de 23,4 mortes por cada 100.000 habitantes.
Tabela 1 - Estimativa de taxa de mortalidade no transito no Brasil por 100.000 habitantes

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2013)

Segundo relatório da OMS (2015), na última hora cerca de 143 pessoas
devem ter morrido envolvidos em acidentes rodoviários mundialmente, ou seja,
morre aproximadamente 1 pessoa a cada 30 segundos em acidentes, conforme
Figura 2.
Figura 2 - Acidentes fatais nas estradas

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2015)

De acordo com Schmitt et al. (2010), a Organização Mundial da Saúde prevê

que as lesões em incidentes de tráfego rodoviário subirão para ocupar o terceiro
lugar na ordem Internacional de doenças até 2030.
Embora essas estatísticas e os custos econômicos associados sejam
assustadores, o efeito de lesões e morte por trauma é mais aparente e mais
perturbadora quando vistos pessoalmente.
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Engajados contra estas lesões preventivas, um grupo diversificado de
pesquisadores e profissionais de prevenção de lesões tem trabalhado para diminuir
a incidência de lesões não intencionais.
Muitas lesões não intencionais poderiam ser evitadas com mudanças na
política, educação ou através de dispositivos de segurança melhorados nos
veículos.
Segundo relatório de projeto publicado PPR 766 (PPR - Published Project
Report), elaborado pelo Transport Research Laboratory UK (TRL- UK, 2015) ou
Laboratório de Pesquisa de Transportes do Reino Unido, o número de mortes por
ano no Brasil é conhecido por ser alto e crescente, como mostrado na Figura 3.
Os números aumentaram cerca de 33.000 fatalidades em 1995 para cerca de
44.000 em 2010, ou seja um aumento de 33%. Além disso, a taxa de fatalidades por
população também aumentou desde 2000. Estes números englobam fatalidades
ocorridas com motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Figura 3 - Fatalidades no Brasil em acidentes de trânsito (de 1979 a 2010)

Número de fatalidades e taxa de mortalidade por população no Brasil
Fonte: Global NCAP
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No Brasil, a maioria dos acidentes fatais ocorrem não com os motoristas e
passageiros, mas sim com pessoas que estão localizadas fora do veículo, como é o
caso dos pedestres, motociclistas e ciclistas.
Segundo relatório da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), sobre
dados de acidentes de trânsito fatais – Relatório anual de 2015 na cidade de São
Paulo, conforme Figura 4; dos 992 acidentes fatais ocorridos na cidade, 419
acidentes são relativos à atropelamentos de pedestres, ou seja, aproximadamente
42 %.
Figura 4 - Dados sobre acidentes de trânsito da cidade de São Paulo

Fonte: CET (2015)

Verificando os dados coletados pela CET desde 1979 relativos à evolução
anual de acidentes de trânsito fatais na cidade de São Paulo, conforme Figura 5,
pode se verificar que os pedestres sempre foram os mais afetados.
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Figura 5 - Evolução anual de acidentes de trânsito fatais em São Paulo

Fonte: CET (2015)

Segundo os dados da prefeitura da cidade de São Paulo (2010), relativo ao
programa de proteção ao pedestre, que tem como objetivo respeitar o pedestre,
resgatar os valores de proteção e ampliar a segurança para reduzir os índices de
acidente por atropelamentos, o pedestre é o personagem mais frágil no trânsito e
consequentemente sua maior vítima. Aproximadamente metade das vítimas fatais
em acidentes de trânsito na cidade de São Paulo são pedestres. Somente no ano de
2010 foram registrados 7.007 atropelamentos.
Segundo o levantamento realizado pelo programa de proteção ao pedestre,
não é necessário que o automóvel sofra grandes danos para que o atropelamento
seja mortal, conforme Figura 6. O impacto entre o pedestre e o veículo sempre será
desigual, e por isso existe a predominância de nenhum e pequenos danos nos
veículos.
Figura 6 - Estatística de danos causados nos veículos após atropelamentos

Fonte: Programa de Proteção ao Pedestre (2010)

21

3

PARA-CHOQUES
De acordo com Morello et al. (2011), antes da década de 1970, os para-

choques geralmente eram cromados e feitos de aço, e a função principal era o
enriquecimento estético e proteger o veículo contra os pequenos impactos evitando
danos ao carro, como ilustrado na Figura 7.
Figura 7 - Exemplo de um para-choque metálico (Cadillac)

Fonte: Morello et al. (2011)

Graças ao desenvolvimento da pesquisa de segurança veicular, alguns
conceitos básicos relevantes ao projeto foram definidos, tais como:
a) Frente e traseira dos veículos devem ser capazes de absorver energia.
b) A rigidez de partes do veículo comprometidos com a absorção de energia
devem ser maiores nas regiões mais próximas da cabine dos passageiros.
c) As propriedades dos para-choques utilizados nos veículos antes da década
de 70 são completamente opostos aos requisitos necessários, pois eles
podem entrar em colapso em flexão com apenas baixos níveis de energia
absorvida.
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Como consequência, nasceu o chamado o “nariz macio”, conforme ilustrado
na Figura 8, que consistem em uma capa flexível, com insertos de espuma
montados entre a estrutura de aço do corpo e a capa plástica.
Figura 8 - Secção esquemática da extremidade dianteira de para-choque

A) Capa flexível; B) Barra de Apoio; C) Inserto de espuma; D) Barra de absorção.

Fonte: Morello et al. (2011)

Houve uma evolução no design dos para-choques durante as décadas
seguintes, conforme ilustrado na Figura 9:
Figura 9 - Evolução do design dos para-choques durante as décadas

Décadas: A) 70;

B) 80-90;

C) 90-2000;

Fonte: Morello et al. (2011)

D) >2000
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3.1

Funções principais de um para-choque
Nos itens seguintes serão descritas as principais funções de um para-choque.

3.1.1 Absorção de energia

Os para-choques devem ser projetados para absorver a energia e transferir
controladamente o esforço para a carroceria quando impactado, fornecendo
proteção à carroceria, seus componentes e passageiros durante eventuais colisões.
Isto se deve principalmente ao desenvolvimento da barra de impacto (impact beam).
Em testes realizados em 2009 pelo Insurance Institute for Highway Safety
(IIHS) ou Instituto de Seguros para a Segurança Rodoviária, mostram a evolução
realizada nos últimos 50 anos com relação à absorção de impactos dos veículos,
conforme Figura 10.
Estes resultados foram obtidos não somente devido à evolução dos parachoques, mas sim em adição ao desenvolvimento de vários outros componentes do
veículo, como por exemplo cintos de segurança e Airbags.
Figura 10 - Teste de impacto frontal entre dois veículos

Teste de impacto frontal ente veículo Chevrolet Malibu 2009 e um Chevrolet Bel Air 1959
Fonte: IIHS (2009)

Com este teste, é possível notar visualmente a diferença dos possíveis danos
ocasionados nos ocupantes de cada um dos veículos impactados. No caso do
veículo mais atual, a energia é absorvida e os passageiros devem sofrer menores
lesões. Enquanto que no veículo mais antigo, segundo resultado constatado durante
os testes, os ocupantes provavelmente teriam lesões fatais devido à falta de
absorção do impacto.
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3.1.2 Estilo

Os para-choques contribuem esteticamente para o conjunto veicular. Um
número significativo das modificações de estilo feitas no exterior de um carro
durante seu ciclo de produção e que possibilitam às montadoras revigorar um
modelo de carro sem precisar fazer uma reestilização completa, que são chamadas
de “facelifts”, geralmente ocorrem principalmente com modificações relativas aos
para-choques, conforme Figura 11.
Figura 11 - Modificações no estilo do para-choque

Veículo Hyundai HB20 2015 comparado ao novo modelo 2016
Fonte: Auto esporte (2015)

3.1.3 Desempenho aerodinâmico

Os para-choques também influenciam o desempenho aerodinâmico do
veículo, pois são as peças que definem o formato e área frontal do veículo. O projeto
do para-choque também precisa garantir a entrada de ar para o compartimento do
motor para que o veículo obtenha a performance desejada.
O coeficiente aerodinâmico, também chamado de coeficiente de arrasto,
permite medir a força de resistência ao ar ou a outro fluido por uma determinada
área/superfície.
Nos automóveis, o resultado do coeficiente de arrasto é obtido em túneis de
vento, que são câmaras com ventiladores superpotentes que mostram como o ar se
desloca pela carroceria do veículo, conforme ilustração da Figura 12.
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Figura 12 - Simulação de fluxo externo sobre veículo estacionário em túnel de vento

Fonte: Quatro Rodas (2017)

Quanto menor o valor do coeficiente de arrasto, menor a resistência ao ar e
mais aerodinâmico é o veículo.
Porém, o coeficiente de arrasto não considera a área frontal (A) do objeto,
apenas sua forma e com que fluidez o ar pode se deslocar por ele. Na prática, a
eficiência aerodinâmica total do carro, e consequentemente a potência necessária
para movimentá-lo, vai depender da multiplicação de sua área frontal pelo
coeficiente de arrasto.
Assim, no exemplo de um veículo com coeficiente de arrasto de 0,30 e com
área frontal de 2 m2, a eficiência seria de 0,60. O mesmo valor poderia ser obtido por
um carro com área frontal maior (3m2), mas menos arrasto (0,20). Ou seja, dois
veículos de segmentos diferentes podem ter o mesmo coeficiente de arrasto, mas
eficiências muito diferentes devido à sua altura, largura, vão livre em relação ao solo,
pneus mais largos e apêndices aerodinâmicos (como aerofólios, defletores, tomadas
de ar e geradores de vórtices).

3.1.4 Montagem de componentes

Os para-choques atuais são compostos por diversos componentes (guias,
suportes para faróis, suporte do centro superior, grade Frontal, defletor de ar,
emblemas, chicotes, placa de licença, etc.).
Cada vez mais o número de componentes que são montados diretamente nos
para-choques são incrementados; como por exemplo a utilização de sensores de
estacionamento, câmeras e sensores de temperaturas entre outros.
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O para-choque tem a função de fornecer suporte para todos estes
componentes conforme ilustrado na Figura 13.
Figura 13 - Para-choque frontal (vista explodida)

Fonte: GM Parts Super Store (2015)
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3.1.5 Proteger o veículo e suportar exposição em diferentes ambientes climáticos

O para-choque tem que fornecer proteção para vários componentes do
compartimento do motor (radiador, motor, coletor de admissão, etc.) gerenciando o
eventual fluxo de água em condições adversas de terrenos, conforme Figura 14.
Figura 14 - Veículo atravessando terreno em condição adversa

Fonte: Four Wheel Drive Magazine

Os para-choques são submetidos a condições adversas de temperatura. São
testados a baixas temperaturas em câmaras climáticas, conforme Figura 15.
Figura 15 - Exposição dos para-choques à baixas temperaturas

Ford vehicle in the Environmental test Center
Fonte: The Engineer – UK (2016)
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Os para-choques também são submetidos a testes em altas temperaturas,
com grande incidência de sol, como os testes realizados no deserto da Califórnia
nos Estados Unidos conforme Figura 16.
Figura 16 - Exposição dos para-choques à alta temperatura

Peças expostas ao sol no Deserto de Mojave

Fonte: The Telegraph – UK (2014)

3.2

Requisitos de um para-choque
Existem requisitos para sistema de para-choques, especificamente relativos à

impactos em baixa velocidade, na qual compreendem requisitos regulamentares e
requisitos para o cliente.
Os requisitos regulamentares relativos ao impacto do para-choques em baixa
velocidade têm como objetivo verificar se o veículo mantém todos os componentes
do veículo em funcionamento mesmo após o evento de um impacto.
Os requisitos para o cliente são relacionados aos danos ocasionados ao
veículo e o desdobramento das consequências nos custos de reparação. Estas
informações são geralmente utilizadas como indicativo importante para clientes e
para empresas de seguro veicular.
Existem também protocolos de testes que são relacionados à proteção de
Pedestres.
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4

IMPACTO DO PARA-CHOQUE EM BAIXA VELOCIDADE

Os testes de impacto de baixa velocidade são muito importantes, pois mesmo
no evento de colisão em velocidades inferiores à 40 km/h podem apresentar avarias
no veículo. A função do para-choque é fornecer proteção da carroceria e seus
componentes durante eventuais impactos, por exemplo durante estacionamento do
veículo, absorvendo energia e transferência controlada do esforço para a carroceria
quando impactado.
Existem basicamente duas regulamentações mundiais, que são as dos
Estados Unidos (FMVSS 581) e as da Europa (ECE R42). Diversos países utilizam
as Normas ou adequam as mesmas às necessidades específicas de cada país.
Nos Estados Unidos, a National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA), ligado ao Departamento de transporte do governo norte-americano, é
responsável por manter as pessoas seguras nas estradas dos Estados Unidos.
NHTSA é dedicada a alcançar os mais altos padrões de excelência em veículos
motorizados e segurança rodoviária. A NHTSA emite os Padrões Federais de
Segurança de Veículos Automotores ou Federal Motor Vehicle Safety Standards
(FMVSS) para implementar leis do Congresso. Esses regulamentos permitem
cumprir a missão de prevenir e reduzir os acidentes de veículos.
Na Europa foi criada em 1947 a Comissão Econômica das Nações Unidas
para a Europa ou United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) com o
objetivo principal de promover a integração econômica pan-europeia e inclui 56
Estados membros na Europa, América do Norte e Ásia.
A UNECE facilita uma maior integração econômica e cooperação entre os
seus países membros e promove o desenvolvimento sustentável e a prosperidade
econômica através de diálogo político, negociação de instrumentos jurídicos
internacionais, desenvolvimento de regulamentos e normas, intercâmbio e aplicação
de melhores práticas, bem como de conhecimentos técnicos e econômicos,
cooperação técnica para países com economias em transição. A UNECE também
estabelece normas, padrões e convenções para facilitar a cooperação internacional
dentro e fora da região.
A divisão de transportes sustentáveis da UNECE fornece os serviços ao
fórum mundial para a harmonização dos regulamentos relativos aos veículos,
conhecido como Working Party 29 (WP.29), que incorpora no seu quadro
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regulamentar as inovações tecnológicas dos veículos para torná-los mais seguros e
mais ecológicos.
O WP.29 é dedicado às regulamentações técnicas aplicadas ao amplo setor
automobilístico, abordando a segurança e o desempenho ambiental dos veículos de
rodas, dos seus subsistemas e peças.
O WP.29 foi criado em 6 de junho de 1952 como Grupo de Trabalho sobre a
Construção de Veículos, órgão subsidiário do Comité dos Transportes Internos (CCI)
da UNECE. Em março de 2000, o WP.29 tornou-se o "Fórum Mundial para a
Harmonização das Regulamentações Veículos (WP.29)".
O objetivo do WP.29 é iniciar e prosseguir ações destinadas à harmonização
ou desenvolvimento a nível mundial de regulamentações técnicas para veículos.
Proporcionando condições uniformes para inspeções técnicas periódicas e reforço
das relações econômicas em todo o mundo. Estas regulamentações visam: melhorar
a segurança dos veículos; proteger o meio ambiente; promover a eficiência
energética e aumento do desempenho antirroubo.
Os Estados Unidos da América e o Canadá seguem um sistema de auto
certificação e, portanto, têm dificuldade em implementar o reconhecimento mútuo de
aprovações, conforme exigido pelo Acordo de 1958. Em 1995, este Acordo foi
revisto para introduzir a auto certificação, como alternativa à homologação, e abri-la
a todos os membros das Nações Unidas e das Organizações Regionais de
Integração Econômica que participam nas atividades da UNECE.
Mesmo depois dessa revisão, os Estados Unidos da América não estavam
em condições de aderir ao Acordo de 1958. Em relação às iniciativas dos Estados
Unidos da América, do Japão e da Comunidade Europeia, o Acordo de 1998 foi
então elaborado com vista à elaboração de um acordo global para a harmonização
dos regulamentos relativos aos veículos. Reconhecendo a necessidade de
harmonização dos regulamentos, os três parceiros propuseram o Acordo de 1998 (o
chamado Acordo Global) com o objetivo de envolver países de todas as partes do
mundo na elaboração de regulamentações técnicas globais ou Global Technical
Regulations (GTR). Ao contrário do Acordo de 1958, o Acordo Global não exige o
reconhecimento mútuo de aprovações ou certificações.
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4.1

Norma FMVSS 581 (EUA)
O código federal de regulamentação de para-choques dos Estados Unidos é o

CRF 49 – item 581 (CFR - Code Federal Regulation), normalmente referido como
Norma Federal de Segurança de Veículos Automotores (FMVSS) item 581,
especifica requisitos para minimizar danos às extremidades dianteira e traseira dos
automóveis de passageiros em colisões de baixa velocidade.
Existem dois dispositivos de teste diferentes que são necessários para
executar os testes da Parte 581:
Um aparato de teste de pêndulo
Um aparato de teste em barreira de impacto.

4.1.1 Pêndulo

O aparato de teste de pêndulo é constituído por uma estrutura de aço grande
que suporta uma massa oscilante através de uma ligação em paralelogramo
articulado, conforme Figura 17.
A estrutura de massa suporta planos de contato e um cume de impacto de
acordo com o padrão de para-choques do item 581.
Figura 17 - Vista esquemática de um equipamento de pêndulo

Fonte: FMVSS 518 (1990)
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No exemplo de aparato de teste de pêndulo, conforme ilustrado na Figura 18,
a altura do cume de impacto do pêndulo é ajustável, numa gama de 370 a 700 mm.
As placas de massa podem ser adicionadas ou removidas para uma massa de
pêndulo de 700 a 3500 Kg. Velocidades de impacto de até 16 km / h podem ser
obtidas puxando o pêndulo para um ângulo de pêndulo de até 45 ° antes de soltar a
conexão rápida que segura a trava.
A medição de velocidade é realizada usando uma barreira de luz. As forças
resultantes são medidas usando células de carga, que são colocadas na região
frontal do pêndulo.
Figura 18 - Equipamento de pêndulo

Fonte: Microsys (2015)
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No pêndulo existe o impactador, que é o equipamento fixado no pêndulo e é
responsável pelo contato com o veículo durante o impacto, conforme Figura 19.
Figura 19 - Detalhe do Impactador (FMVSS 581)

Fonte: FMVSS 518 (1990)

De acordo com a norma em questão, o veículo é testado com o pêndulo na
direção longitudinal à 4 km/h, nas extremidades à 2.5 km/h e diretamente na barreira
de impacto à 4 km/h e, como resultado, somente o sistema do para-choque pode ser
danificado.
Componentes que não podem ser danificados:
- Lâmpadas e sistema de iluminação;
- Nenhum dano aparente na capa;
- Capô, tampa do porta-malas e portas devem operar de forma normal;
- Não devem existir vazamentos ou constrições no sistema de resfriamento;
- Não devem existir vazamentos ou constrições no sistema de exaustão
- A suspensão, a direção, os freios e transmissão devem funcionar
normalmente.

O veículo (para-choque) deve ser impactado em diversas posições, como
mostrado na Figura 20, Figura 21 e Figura 22.
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Figura 20 - Zona de impacto no para-choque

Figura 21 - Posicionamento do pêndulo – vista superior (longitudinal e extremidades)

Figura 22 - Posicionamento do pêndulo – vista lateral (altura)

Fonte: Autor (2017)
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O teste é realizado tanto para o para-choque dianteiro quanto para o traseiro.
E a dinâmica do teste ocorre com a partir do lançamento do pêndulo que impacta
diretamente no veículo que está em posição estática, conforme Figura 23. Após o
impacto do pendulo no veículo, são avaliados todos os eventuais danos ocorridos

Dinâmica do Teste – PÊNDULO
Figura 23 - Dinâmica de um teste de pêndulo executado em veículo

FRONTAL

TRASEIRO

Fonte: Fotograma - SPIRRA Korean certification (2010)
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4.1.2 Barreira de impacto

No caso da barreira de impacto, conforme ilustrado na Figura 24, o veículo é
acelerado com o auxílio de um motor, até que o mesmo realize o impacto
diretamente com a barreira que está estática.
Um motor com aceleração e velocidade programável e sistema de cabo de
guincho impulsiona um veículo de teste em velocidades de até 16 km/h ao longo de
um guia de 23,5 m. O veículo é então liberado e impacta a capacidade equivalente
de 30 toneladas na barreira de carga. Um sensor óptico de velocidade mede a
velocidade de impacto. A força de impacto, aceleração do veículo e a deformação do
para-choque (veículo) é registada pelo sistema informatizado de aquisição de dados.
Normalmente, o teste máximo da velocidade é limitado a 16 km / h para todas
as massas de veículos até 3000 kg.
A barreira é feita de uma armação de aço embutida em concreto e mede 1,5
m de altura x 1,5 m de profundidade x 3 m de largura.
Figura 24 - Barreira de impacto

Fonte: IHSS (2010)

A avaliação consiste em impactar o veículo contra a barreira em diferentes
posições:
- Dianteira longitudinal, traseira longitudinal, canto dianteiro e canto traseiro.
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A altura da barreira é de 457 mm do chão para a borda inferior da barreira e a
velocidade de impacto é de no máximo 16 km/h conforme Figura 25 e Figura 26.
Figura 25 - Impacto frontal de veículo em barreira

Dinâmica do Teste - BARREIRA

Figura 26 - Dinâmica de um teste de barreira

FRONTAL

Fonte: Fotograma - IHSS (2010)

LATERAL
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4.2

Norma ECE R42 (Europeia)

A Norma ECE 42 da comissão Econômica para Europa faz parte do quadro
de regulamentações internacionais, os para-choques fornecem um certo nível
mínimo de proteção ao veículo em impactos de baixa velocidade.
Segundo a Norma ECE R42, o veículo é submetido a um teste de impacto
equivalente a 4 km/h direção longitudinal e nas extremidades à 2.5 km/h, com o
veículo na situação carregado (com o peso máximo de carga do veículo) e
descarregado.
Após os ensaios de impacto, o veículo tem de cumprir uma série de testes de
funcionalidade: luzes de trabalho (substituição e regulação das lâmpadas
permitidas), portas, capo, bota, combustível, arrefecimento, escape, propulsão,
suspensão, direção e travagem.
A definição do canto do veículo é o ponto de contato do veículo com um plano
vertical tangente que faz um ângulo de 60 ° com o plano longitudinal médio do
veículo conforme Figura 28.
São necessários dois tipos de ensaio de impacto: ensaios longitudinais a 4
km/h e ensaios de canto a 2,5 km/h. Ambos usam o mesmo pêndulo, que tem 610
mm de largura (mas com cantos arredondados) com uma face frontal com 114 mm
de altura.
Nos ensaios longitudinais, a largura total do pêndulo deve estar contida entre
os cantos dos veículos definidos.
Contudo, nos ensaios de canto o impacto é em ângulo de 60 ± 5° e centrado
no ponto de primeiro contato, de modo que o impacto é nominalmente e
presumivelmente normalmente centrado nos cantos de veículo definidos.
A largura do veículo que é diretamente impactada nos ensaios de canto irá
estender muito para além do canto definido do veículo.
Da mesma forma que na Norma americana, no pêndulo existe o impactador
que é o equipamento fixado e é responsável pelo contato com o veículo durante o
impacto.
Porém, o impactador possui dimensões específicas que são diferentes do
modelo americano, e pode se ver com detalhes na Figura 27.
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Figura 27 - Detalhe do Impactador (ECE R42)

Fonte: ECE R42

O veículo (para-choques) devem ser impactados em diversas condições,
como mostrado na Figura 28 e Figura 29:
Figura 28 - Posicionamento do pêndulo – vista superior (longitudinal e extremidade)

Figura 29 - Posicionamento do pêndulo – vista lateral (altura)

Fonte: Autor
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Existem algumas diferenças principais entre as normas FMVSS 581 e ECE
R42, conforme a Tabela 2.
Tabela 2 - Diferenças entre FMVSS 581 e ECE R42
ITEM

FMVSS 518

ECE R42

PÊNDULO

Impactador possui planos A e B

Impactador possui somente plano A

BARREIRA

Realizado teste em barreira

Não possui teste em barreira

RETRABALHOS Não é permitido retrabalho entre os testes

Podem ser efetuados reparos entre os testes

Fonte: Autor

Mundialmente, todos os países que possuem legislação específica relativa a
ensaios de baixa velocidade, seguem uma das normas apresentadas ou fazem
adequação da mesma ao país de origem. Abaixo segue um resumo das diretrizes
das normas utilizadas em cada um dos países:
a) Estados Unidos: FMVSS 581
b) Comunidade Europeia: ECE R42
c) Canadá: CMVSS 215 - desde setembro/2009 o padrão canadense CMVSS 215
foi emendado para substituir o procedimento de teste canadense separado com a
opção de atender ao ECE R42 ou parte 581.
d) Golfo (GCC – Gulf Cooperation Council): GS 41 – Este procedimento de ensaio
e requisitos são os mesmos que ECE R42.
e) China: GB 17354 – Este procedimento de ensaio e requisitos são os mesmos
que ECE R42.
f) Coréia do Sul: KMVSS93 - Harmonização da ECE R42.
g) Índia: AIS-600 - Procedimento de ensaio e requisitos são os mesmos que ECE
R42, as principais diferenças técnicas são a opção de testes adicionais específicos
para a Índia, ou seja, inclusão de teste de vibração em bancada de ensaio ou teste
de vibração com o veículo completo em pista de teste. O para-choque do veículo em
fase de aprovação não deve apresentar rachaduras / ou falhas em torno das
fixações após os testes - critérios para extensão da homologação inclusos na norma.
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5

REPARABILIDADE DO VEÍCULO
Existem testes para verificar a reparabilidade do veículo depois do evento de

colisão, ou seja, se verifica a facilidade e o valor gasto para realizar o reparo do
veículo. Os resultados destes estudos são utilizados principalmente por empresas
de seguro para adequar os preços para os consumidores de acordo com o veículo
utilizado levando em consideração o tempo de reparo, os custos das peças e o
design final do veículo.
Nos Estados Unidos um dos importantes centros de teste é o Insurance
Institute for Highway Safety (IIHS), conforme Figura 30. Os resultados são
divulgados em programas da televisão, revistas e também podem ser acessados
através da internet.
Figura 30 - Programa de “reparabilidade” de veículos

Fonte: Fotograma - IHSS (2010)

No Brasil existe o índice de reparabilidade que é divulgado pela Centro de
Experimentação e Segurança Viária (CESVI), que o centro de pesquisa do
país dedicado ao estudo da reparação automotiva. O CAR Group é o índice de
maior repercussão entre os produzidos pelo CESVI, na qual reúne informações de
ensaios técnicos e análise de reparação.
Este estudo compara veículos de uma mesma categoria quanto à facilidade e
o custo de seu reparo. O CESVI realiza teste de impacto dianteiros e traseiros nos
veículos analisados (a maioria, antes de seu lançamento comercial), faz os reparos
necessários e uma avaliação individual das peças envolvidas.
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O resultado é uma classificação baseada nesse estudo, levando em conta os
custos da reparação, os tempos de substituição e a cesta básica de peças, conforme
Figura 31.
Figura 31 - Ranking mensal de reparabilidade de veículos

Fonte: CESVI (2017)
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6

PROTEÇÃO DE PEDESTRES
No caso dos para-choques, além do objetivo de proteger os ocupantes do

veículo e a preservação do carro, existe também a preocupação com a proteção dos
pedestres. Desde o início dos primeiros veículos projetados, levam em consideração
estudos avançados para o desenvolvimento de para-choques com o objetivo de se
minimizar eventuais danos causados no pedestre em caso de atropelamento,
conforme Figura 32.
Figura 32 - Dispositivo de proteção para pedestre.

Demonstração de Segurança de Pedestre – Berlin (1927)
Fonte: The Old Motor (2017)

A cada ano, milhares de pedestres e ciclistas são atingidos por veículos a
motor. A maioria destes acidentes acontece em zonas urbanas, onde ferimentos
graves ou fatais acontecem relativamente à baixa velocidade.
Em janeiro de 2009, foi publicado pela UNECE o Regulamento Técnico Global
(GTR) número 9 com a participação de vários países signatários do acordo conforme
Figura 33, na sequência de um duradouro processo de discussão e decisão (desde
2002).
O GTR 9 define uma série de procedimentos de testes que veículos novos
têm que se submeter para provar que eles não criam riscos desnecessários. O
objetivo é reduzir significativamente os níveis de lesão sofridos pelos pedestres
envolvidos eventualmente em impactos frontais com veículos.
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Na sequência do acordo GTR (também chamado de Acordo de 98) da
UNECE, todos os signatários deste acordo são necessários para iniciar a
implementação, para definir um procedimento de certificação e execução; e relatar o
andamento das implementações.
Figura 33 - Lista de países signatários da GTR 9

Fonte: CARHS (2017)

Segundo relatório o PPR 766 (PPR - Published Project Report), elaborado
pelo Laboratório de Pesquisa de Transportes do Reino Unido em 2015 (TRL Transport Research Laboratory - UK), o Brasil ainda não se tornou parte contratante
dos Acordos de 1958 ou 1998 de Fórum Mundial das Nações Unidas para a
Harmonização do Regulamento do Veículo. Na prática em termos legislativos seria
mais eficiente se o Brasil se tornasse contratante, pois o país seria uma voz para
ajudar a moldar o futuro da segurança da legislação veicular.
Em 1977 iniciou-se nos Estados Unidos (e depois em outros países do
mundo), centros de pesquisa automotivos e governamentais para cuidar do
processamento de estudos numéricos sobre acidentes entre veículos e pedestres
para realizar uma avaliação estatística de lesões sofridas por problema da
segurança passiva dos pedestres. Tornou-se rapidamente um novo tópico de
investigação mundial, como demonstrado por inúmeros trabalhos científicos e pelo
projeto de proposta do Comité Europeu sobre novos critérios de homologação que
afetam a questão da segurança dos pedestres.

45

Em 1990, um grupo de pesquisa do Comitê Europeu de Segurança de
Veículos Experimentais, o European Enhanced Vehicle-Safety Committee (EEVC)
examinou os dados estatísticos dos últimos vinte anos e a pesquisa científica
publicada sobre esse tema e apresentou vários documentos sobre os procedimentos
de testes para segurança de pedestres.
O Laboratório de Pesquisa de Transportes (TRL - Transport Research
Laboratory - UK) desempenhou um papel importante parte deste grupo de trabalho,
incluindo o estudo de acidentes e lesões, e desenvolvimento dos procedimentos de
teste. Desta forma, fez substancial contribuições para o desenvolvimento do
impactador legform que é um equipamento de teste que simula uma perna humana,
utilizado para testar a área do para-choque.
Foram criadas escalas para classificar o tipo de lesão que são baseadas no
diagnóstico médico e foram desenvolvidos para lesões em acidentes de trânsito.
A escala mais amplamente utilizada é a Escala de Lesões Abreviadas, ou
Abbreviated Injury Scale (AIS), que foi desenvolvida pela primeira vez em 1971
como um sistema para definir a gravidade de lesões em todo o corpo e que é
regularmente revisto e atualizado pela Associação para o Avanço da Medicina
Automotiva, ou Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM).
O AIS é um sistema padronizado para categorização do tipo e gravidade de
lesões resultantes de acidentes veicular, conforme Tabela 3. E esta orientado para a
sobrevivência de uma lesão, isto é, cada categoria representa uma certa ameaça à
vida associada uma lesão. Assim, o AIS é uma pontuação anatomicamente
baseada, com um sistema que classifica cada lesão em cada região do corpo,
atribuindo um código que varia de AIS0 a AIS6. Níveis mais altos de AIS indicam
ameaça à vida. AIS0 significa "não ferido" e AIS6 "atualmente não tratável / lesão
máxima".
Tabela 3 - Escala de lesões AIS (Abbreviated Injury Scale)

Fonte: SCHMITT, K. U. et al.
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Utilizando-se tal escala, os acidentes relatados nas estatísticas foram
avaliados e eles chegaram a um acordo na consideração de lesão que exceda o
nível AIS = 3 é mortal para pedestres.
Estudando a história de casos, investigadores encontraram predomínio de
impacto em algumas partes do corpo em vez de outros. Nota-se, sobretudo, uma
grande incidência de lesão do fêmur e da tíbia na morte dos pedestres, pelo que é
muito importante dar uma regra geral para diminuir lesões na perna após o choque
do carro a 40 km / h.
Estes problemas induziram a Comunidade Europeia a prever regulamentos
restritivos para a homologação de veículos. Estes regulamentos têm de considerar
os efeitos do impacto dos pedestres.
O conjunto de regras é exposto em um rascunho de proposta que descreve
as condições para a realização de testes, características dos impactadores que
simulam o corpo humano, medidas e valores limites de homologação.
6.1

Regulamentações Técnicas Globais (GTR 09)
Conforme a Regulamentação Técnica Global 9 (GTR 9), são 4 testes

específicos relativos à proteção de pedestres que simulam impactos conforme
Figura 34.
São eles:
a) Lower Leg (Perna inferior);
b) Upper Leg (Perna superior);
c) Child head (Cabeça de criança);
d) Adult head (Cabeça de adulto).

Com base nos resultados dos testes, é possível desenvolver para-choques e
capô de veículo com melhor nível de segurança no eventual impacto ao pedestre.
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Figura 34 - Testes específicos para proteção de pedestres

Fonte: Shape Corporation

Na simulação da sequência de um atropelamento utilizando-se um dummy,
conforme Figura 35, é possível verificar que o “pedestre” geralmente é atingido
inicialmente na parte inferior da perna (contato inicial com o para-choque),
posteriormente na parte superior da perna (contato com a frente do capô) e
finalizando o com o impacto da cabeça (contato com o capô).
Figura 35 - Simulação da sequência de um atropelamento com Dummy

Fonte: Nissan (2017)
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Para cada uma das condições de contato entre o pedestre e o veículo durante
a simulação de um atropelamento, foi desenvolvido um teste específico para
avaliação no veículo final, conforme Figura 36.
Figura 36 - Correlação entre sequência de atropelamento e teste físico no veículo

LOWER LEG (Perna parte inferior) – contato inicial com o para-choque

UPPER LEG (Perna parte superior) – contato com o capô na região frontal

ADULT / CHILD HEAD (Cabeça) – contato com o capô na região superior

Fonte: Autor – adaptado da NCAP
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Com a utilização de veículos que atendam aos requisitos da GTR 9, estima-se
na que seguindo todos os procedimentos de proteção de pedestres, poderiam ser
evitados entre 1 e 5 por cento de todas as fatalidades de pedestres, dependendo da
região. Segundo o relatório ECE (2009) com base em dados preliminares, estima-se
que principalmente devido aos requisitos de proteção para cabeça, as medidas
resultariam na seguinte redução das mortes de pedestres anualmente:
a) União Europeia, cerca de 320 vidas são salvas;
b) República da Coreia, 175 vidas salvas;
c) Japão 111 vidas salvas;
d) Estados Unidos, entre 61 a 92 vidas salvas.
Além disso, os veículos que atendem os requisitos da GTR 9, deverão
fornecer algum nível de benefício em impactos com velocidades superiores a 40
km/h devido a uma redução nos níveis de lesão. Isto é, lesões graves / moderadas,
se tornarão lesões moderadas / leves.
A análise da União Europeia também fornece estimativas de custos para
implementar as mudanças necessárias para os veículos para atender os requisitos
da cabeça (Head) e da perna (LEG) do GTR9 conforme Tabela 4. Estes custos
incluem o preço de peças e os custos para o fabricante referentes aos ferramentais
e linhas de montagem. Esses custos são dependendo do prazo para implementação
da regulamentação e os avanços nas tecnologias desenvolvidas para preencher os
requisitos do GTR 9. Espera-se que alguns desses custos diminuam com o tempo.
Tabela 4 - Estimativa de custo por veículo

Fonte: ECE/TRANS
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6.1.1 Lower leg (proteção de pedestre pernas)

No caso dos para-choques, o projeto influencia diretamente no resultado final
do teste de LOWER LEG (perna inferior) ou UPPER LEG (perna superior) no caso
de veículos mais altos (SUV, Pick-up, etc.). Desta forma, para o caso de veículos de
passeio, o LOWER LEG será o objeto de estudo com relação à proteção de
pedestre, conforme Figura 37.
Figura 37 - Região de teste no veículo - Lower Leg

Fonte: Shape Corporation (2017)

Os testes de Lower Leg especificam requisitos mínimos de desempenho para
para-choques de fornecer proteção de pernas, sujeitando os pedestres a forças de
impacto menores. Como a maioria das vítimas das lesões nas pernas são adultos,
este teste proposto especifica o uso de um pêndulo de perna que simula a perna de
um homem adulto de tamanho médio. O desempenho do amortecimento é avaliado
impactando o para-choque com qualquer um dos dois tipos de impactador de perna,
dependendo da altura do para-choque. A velocidade de impacto para ambos os
testes é a mesma que do veículo em um impacto de 40 km / h.
O pêndulo de perna inferior é utilizado para ensaiar veículos baixos, isto é,
para-choques de altura menor que 425 mm para uma linha de referência na
superfície inferior do para-choque. A grande maioria dos automóveis de passageiros
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atuais possuem altura do para-choque inferior (em torno de 200 a 250 mm acima do
solo). Portanto, esses veículos serão testados utilizando o procedimento de teste de
perna inferior. Os ensaios de perna superior (UPPER LEG) devem ser efetuados se
a altura do para-choque inferior é superior a 500 mm, normalmente representada por
veículos off-road, SUV´s e caminhonetes.

6.1.2 Impactadores

Os impactadores de perna inferior, simulam as condições anatômicas do
esqueleto humano, representando os principais ossos das pernas conforme Figura
38.
Figura 38 - Detalhe dos principais ossos localizados nos membros inferiores

Fonte: Mega Artigos
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Existem 2 impactadores de pêndulo de perna:
a) TRL-LFI desenvolvido pelo Transport Research Laboratory (UK)
b) Flex-PLI desenvolvido no Japão, que é considerado mais completo em
termos de anatomia da perna.
Os impactadores, conforme ilustrados na Figura 39, são capazes de estimar o
risco de lesão no joelho humano e tem sido uma ferramenta de teste durável e
repetitiva, desde que os procedimentos de manuseio sejam seguidos.
Figura 39 - Impactadores TRL & FLEX-PLI

Fonte: UNECE - Documento GRSP-36-2 (2004)

6.1.3 Certificação do impactador

6.1.3.1 Testes estáticos

Dois testes estáticos diferentes foram introduzidos pelo documento EEVC
(2017): um teste de cisalhamento e um teste de flexão. Para os dois ensaios, o
pêndulo deve ter a orientação pretendida em relação ao seu eixo longitudinal, para o
correto funcionamento da articulação do joelho.
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Para o primeiro teste (flexão), o pêndulo de Legform, sem revestimento de
espuma e pele, tem de ser montado com a tíbia firmemente presa a uma superfície
horizontal fixa e um tubo de metal conectado firmemente ao fémur, como mostrado
na Figura 40. Uma força normal é aplicada ao tubo de metal a uma distância de 2,00
± 0,01 m do centro da articulação do joelho e o ângulo resultante de deflexão do
joelho é registrado. A carga tem de ser aumentada até que o ângulo de deflexão do
joelho seja superior a 16 °. A energia é calculada integrando a força em relação ao
ângulo de flexão em radianos, e multiplicando pelo comprimento da alavanca de 2,0
m. Quando o pêndulo Legform é carregado em flexão de acordo com a Figura 40, a
resposta de força aplicada / ângulo de curvatura tem de estar dentro dos limites
ilustrados na Figura 41. Além disso, a energia tomada para gerar 15,0 ° de flexão
tem de ser 100 ± 7 J.
Figura 40 - Flexão - Certificação de Impactador TRL & FLEX-PLI

Figura 41 - Teste de flexão – certificação de limite estático

Fonte: UNECE – GTR 09 (2009)
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Para o segundo teste (cisalhamento), o pêndulo de Legform, sem cobertura
de espuma e pele, tem de ser montado com a tíbia firmemente presa a um uma
superfície horizontal fixa e um tubo de metal ligado firmemente ao fémur e retido a
2,0 m do centro da articulação do joelho, como mostrado na Figura 42. Uma força
normal horizontal tem de ser aplicada ao fémur a uma distância de 50 mm do centro
da articulação do joelho e o deslocamento de corte do joelho resultante é registrado.
A carga tem que ser aumentada até que o deslocamento de corte do joelho seja
superior a 8,0 mm ou a sobrecarga de carga 6,0 kN. Quando o pêndulo Legform é
carregado em corte de acordo com a Figura 42, a resposta de deslocamento de
força / cisalhamento aplicada tem de estar dentro dos limites ilustrados na Figura 43.
Figura 42 - Cisalhamento - Certificação de Impactador TRL & FLEX-PLI

Figura 43 - Teste de Cisalhamento – certificação de limite dinâmico

Fonte: UNECE – GTR 09 (2009)
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6.1.3.2 Teste dinâmico

O impactador Legform, incluindo a cobertura de espuma e a pele, tem de ser
suspenso horizontalmente por três cabos de 1,6 ± 0,1 mm de diâmetro e 2,0 m de
comprimento mínimo, como mostrado na Figura 44. Tem que ser suspenso com o
seu eixo longitudinal horizontal e perpendicular à direção do movimento do pêndulo
de certificação.
O pêndulo de certificação deve ter uma massa de 16,00 ± 0,05 kg e deve ser
propelido horizontalmente a uma velocidade de 7,5 ± 0,1 m/s no pêndulo
estacionário da Legform, como mostrado na Figura 44. O pêndulo de certificação
deve ser posicionado de modo que sua linha central fique alinhada com o centro da
tíbia a 50 mm do centro do joelho. Quando o impactador Legform é impactado por
um pêndulo de certificação guiado linearmente, a aceleração máxima da tíbia
superior não deve ser inferior a 195 g e não superior a 235 g. O ângulo máximo de
flexão não deve ser inferior a 9,7 ° nem superior a 11,7 °. O deslocamento de
cisalhamento máximo não deve ser inferior a 5,5 mm e não superior a 6,5 mm. Para
todos estes valores, as leituras utilizadas serão a partir do impacto inicial com o
pêndulo de certificação e não da fase de parada.
Figura 44 - Setup para certificação dinâmica de Impactador TRL & FLEX-PLI

Fonte: UNECE – GTR 09 (2009)
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Fonte: UNECE – GTR 09 (2009)

6.1.4 Procedimento de testes

De acordo com o padrão GTR 9, o teste é conduzido se a linha de referência
de impacto do para-choque é menor que 500 mm acima do chão, conforme Figura
45.
Figura 45 - Linha de referência inferior do para-choque

LBR- Lower Bumper Reference Line
Fonte: UNECE – GTR 09 (2009)

A extremidade do impactador deve estar 25 mm acima do plano de referência
no momento do primeiro contato com o para-choque conforme Figura 46.
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Figura 46 - Altura do Impactador em relação ao plano de referência

Fonte: UNECE – GTR 09 (2009)

O Impactador é lançado à uma velocidade de 40 km/h. O teste pode ser
conduzido em qualquer local ao longo do para-choque dentro do limite máximo de
66 mm da quina do para-choque conforme Figura 47.
Figura 47 - Zona de impacto do Leg Form

Fonte: UNECE – GTR 09 (2009)

O pêndulo de perna inferior para os ensaios de para-choques deve estar em
movimento lançado (“voo livre”) no momento de impacto. O pêndulo deve ser
libertado a uma distância tal que os resultados dos ensaios não são influenciados
pelo contato do pêndulo com o sistema de propulsão durante a recuperação do
pêndulo.
O pêndulo pode ser propelido por uma pistola de ar, mola ou hidráulica, ou
por outros meios que pode ser mostrado para dar o mesmo resultado conforme
Figura 48.
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A velocidade de impacto do Leg Form ao atingir o para-choque deve ser de
11,1 ± 0,2 m/s. O efeito da gravidade deve ser levado em conta quando a velocidade
de impacto for obtida a partir de medidas tomadas antes da hora do primeiro
contato.
Figura 48 - Leg Form sendo arremessado sobre o veículo

Fonte: Mallory (2005)

Simulação do Leg Form no veículo demonstrando a similaridade com o
comportamento do impacto no corpo humano conforme Figura 49.
Figura 49 - Comparativo Leg Form X simulação com modelo humano

Fonte: J-MLT - Documento GRSP-36-2 (2014)
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6.1.4.1 Critérios de lesões

Lesões no joelho, que são uma das lesões típicas da perna em caso de
colisões de pedestres, frequentemente envolvem o alongamento ou ruptura dos
ligamentos do joelho, e/ou esmagamento da articulação do joelho (tíbia e/ ou fêmur).
Lesões na perna não são tipicamente fatais, mas perna lesões geralmente envolvem
períodos mais longos de recuperação. Lesões do joelho podem ser
permanentemente debilitantes.
O mecanismo mais comum causando lesão no joelho pedestre é uma flexão
lateral entre a coxa e a perna, que pode ser associado com o movimento de corte,
com o deslocamento horizontal entre o topo da tíbia e a extremidade inferior do
fêmur na direção do impacto.
Segundo Relatório de 2001 do Grupo de Trabalho International Harmonized
Research Activities (IHRA), que é uma iniciativa intergovernamental que visa facilitar
uma maior harmonia das políticas de segurança através da colaboração
multinacional em pesquisa, sugerem um limite de flexão na faixa de 15 ° a 21 ° para
a proteção do joelho. O limite de flexão de 19º foi selecionado para este
procedimento.
Com relação aos limites de corte do joelho, o grupo informal selecionou um
limite de 6 mm, baseados na análise realizada pelo European Enhanced VehicleSafety Committee (EEVC), que mostraram que um deslocamento de cisalhamento
de 6 mm corresponde a uma força de cisalhamento de 4 kN. A força de
cisalhamento de 4 kN no dispositivo TRL aproxima-se dos 3 kN médio da força de
cisalhamento de pico atuando ao nível da articulação do joelho que foi encontrada
associada no teste com falha diáfise (haste longa do osso) / metáfise (parte dilatada
da diáfise).
No que se refere à limitação da aceleração máxima na tíbia, os resultados de
uma série de testes realizados com carros modernos sugerem que a aceleração
máxima sustentando uma fratura da tíbia era 170g a 270g, com o valor médio de
222g. Um valor de 200 g corresponde a um risco de lesão de 50%. Para proteger
uma proporção mais elevada da população, recomenda um limite máximo de
aceleração lateral da tíbia de 170g.
Desta forma, três parâmetros são importantes: desaceleração da parte
superior da tíbia para avaliação da lesão no osso tibial; deslocamento de
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cisalhamento na articulação do joelho, a fim de avaliar o dano que ocorre no joelho
humano para o deslocamento da patela para a parte superior do tíbia; e finalmente o
ângulo de dobra máximo no modo não natural de deformação do joelho (no lado
esquerdo ou direito) que causa a lesão dos ligamentos do joelho.
Em resumo, concluiu-se que os níveis de aceitação para o teste de perna
inferior (Lower Leg) devem ser estabelecidos nos seguintes limites, conforme Figura
50:
a) Ângulo de flexão lateral máximo do joelho ≤ 19,0 °
 Corresponde à deflexão máxima dos ossos humanos;
b) Deslocamento lateral máximo do joelho ≤ 6,0 mm
 Representa rompimento do ligamento;
c) Aceleração máxima da tíbia lateral ≤ 170 g
 Representa 50% de probabilidade de não fratura de Tíbia.
Figura 50 - Limites máximos especificados: Aceleração, Flexão e Cisalhamento.

Fonte: Agrahari (2009)
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7

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO PARA-CHOQUE
O desenvolvimento do produto relativo ao para-choque é extremamente

complexo, pois existem diversas funções e componentes que fazem parte do
conjunto.
Verificando-se especificamente os componentes relacionados ao impacto do
veículo e se levando em consideração à segurança de pedestres, existem três
carregamentos que governam a performance do impacto (Lower Leg). A estrutura
superior, média e inferior mostrada na Figura 51.
Os vários componentes envolvidos em cada um dos carregamentos são:
Estrutura superior: Grade e Capô;
Estrutura média: Absorvedor de energia e viga de impacto
Estrutura inferior: Leg Catcher / viga inferior Lower Bumper Stiffener (LBS).
Figura 51 - Mecânica do teste de impacto para proteção de pedestre

Fonte: Agrahari (2009)

No caso específico do para-choque, fica evidente os pontos que devem ser
projetados de forma a contribuir com o melhor design para se evitar danos aos
pedestres em caso de impacto. Os pontos principais são: Absorvedor de energia,
barra de impacto e a barra de impacto inferior (Leg Catcher). Agrahari, S.K. et al.
(2009) utilizou a similaridade com o estudo de molas para simplificar equações
utilizadas em simulações conforme Figura 52.
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Figura 52 - Representação esquemática simplificada do modelo de amortecimento

Fonte: Agrahari (2009)

Segundo Schuster, Peter J. (2006), nos últimos 35 anos duas abordagens
gerais foram propostas para reduzir a gravidade dos impactos dos membros
inferiores de um pedestre no caso de um eventual impacto com um veículo:
a) providenciar amortecimento e apoio ao membro inferior com absorvedor de
energia e barra de impacto inferior (Lower Bumper Stiffener – LBS), ou;
b) utilizar o para-choques como plataforma para sensores de impacto e
airbags exteriores.
Somente referente à primeira abordagem, já foram identificados mais de
130 artigos técnicos e 147 patentes descrevendo projetos alternativos.
O aumento do número de patentes nesta área começou em 1995, quando a
EuroNCAP começou a realizar e divulgar testes de impacto de pedestres. Mas
houve um extraordinário aumento a partir de 2001, quando o acordo global sobre a
proteção de pedestres estava sendo discutida publicamente.
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7.1

Simulações
As simulações são utilizadas para o desenvolvimento do para-choque, para

que se possa estudar diversas alternativas para se atender aos requisitos de teste
de proteção de pedestre, reduzindo-se drasticamente o tempo de desenvolvimento,
assim como os custos envolvidos totais.
Utilizando-se simulações é possível gerar várias propostas diferentes de
peças e avaliando-se o impacto de cada solução comparando-se a performance dos
resultados. Além de verificar os custos de produção, investimentos necessários,
tipos de material diferentes, facilidade de montagem, manufaturabilidade da peça,
aumento de massa no veículo e aparência final de acordo com o pacote (“package”)
do para-choque.
Ahmed, Siddique et. Al (2013) demonstra como as simulações podem ser
utilizadas para a otimização do formato do para-choque. Utilizando um para-choque
de referência, foram criados 6 diferentes formatos (Shapes: S1, S2, S3, S4, S5 e S6)
de para-choque distintos, transladando somente a distância de alguns pontos no
eixo “X” conforme Figura 53.
Figura 53 - Para-choques com 6 diferentes formatos (shapes)

Handles transladados na direção “X” (em mm)
Fonte: Ahmed, Siddique (2013)
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Os resultados das simulações de cada um dos formatos, são mostrados
através de gráficos na qual é possível prever o ângulo de flexão lateral máximo do
joelho, a aceleração máxima da tíbia e o deslocamento lateral máximo do joelho. O
resultado mostrado na Figura 54 é referente a um dos formatos de para-choque, no
caso formato S4 (Shape 4).
Figura 54 - Resultados de simulação referentes ao formato S4 (Shape 4)
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Fonte: Ahmed, Siddique (2013)

Conforme Figura 55 abaixo, podemos comparar o resultado das simulações
de cada um dos formatos (shapes) de para-choques em estudo. Desta forma, é
possível escolher o formato que atenda a performance necessária relativa à
segurança de pedestres.
Figura 55 - Resultados de simulação referentes aos formatos de para—choques

Knee Bending Angle
Upper Tibia Acceleration
Knee Shearing Displacement

Specification Base line Shape 1 Shape 2 Shape 3 Shape 4 Shape 5 Shape 6
< 19,0 °
20,8 °
19,7 °
18,3 °
15,2 °
11,5 °
6,5 °
7,3 °
< 170,0 g
217,9 g 198,6 g 176,0 g 203,9 °
126,7 g 101,9 g 101,0 g
< 6,0 mm
2,9 mm 2,7 mm 1,9 mm 3,1 mm 2,7 mm 2,8 mm 2,9 mm

Fonte: Ahmed, Siddique (2013)

Teng, Tso Liang et. Al (2015) demonstrou no seu estudo, através de
simulações, que a geometria do para-choque tem um efeito significativo sobre o
pedestre lesões nas pernas. Foram comparados formatos de para-choques de 3
veículos diferentes conforme Figura 56.
Figura 56 - Resultados de simulação referentes ao formato S4 (Shape 4)

Fonte: Bumper shape design for pedestrian safety (2015)
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Foram realizadas as simulações de cada um dos 3 veículos diferentes
conforme Figura 57.
Figura 57 - Aceleração da tíbia, ângulo de flexão e deslocamento do joelho de 3 veículos

Fonte: Bumper shape design for pedestrian safety (2015)

Baseado nos resultados das simulações obtidas e nos formatos de cada um
dos 3 veículos estudados, foi proposto um novo formato (shape) de para-choque que
atende os requisitos de performance relativas à segurança de pedestres conforme
Figura 58.
Figura 58 - Formato de para-choque proposto

Fonte: Bumper shape design for pedestrian safety (2015)

Para veículos de mercados emergentes, podem ser desenvolvidos as vigas
de proteção inferior do para-choque, ou Lower Bumper Stiffener (LBS) conforme
Figura 59 e absorvedores de energia (Energy absorber), que são peças com custos
menores, para serem compatíveis com os requisitos de proteção ao pedestre.
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Figura 59 - Lower Bumper Stiffener

Fonte: BASF

Vários veículos possuem equipamentos para a proteção de pedestres,
conforme ilustrado na Figura 60. Nestes veículos se destacam o formato da parte
inferior do para-choque.
Figura 60 - Veículos com para-choques com proteção para pedestre

Fonte: Autor
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8

NCAP - NEW CAR ASSESSMENT PROGRAMME
O programa de avaliação de um novo carro (NCAP - New Car Assessment

Programme) foi criado em 1978 pelo National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) dos Estados Unidos.
Atualmente existem NCAPs ao redor do mundo conforme Figura 61, e o
Global NCAP visa atender ao desafio de promover carros mais seguros,
incentivando a disponibilização de informações ao consumidor sobre a segurança
dos veículos motorizados.
Os NCAPs atribuem estrelas, sendo que 5 representa a pontuação máxima,
com base no desempenho de um carro após uma série de testes. Esses testes
representam de uma forma simplificada, importantes cenários de acidentes que
podem resultar em mortes ou lesões dos ocupantes destes veículos ou pedestres.
Figura 61 - NCAPs ao redor do mundo

Fonte: Global NCAP

O Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o Caribe
(Latin NCAP) começou em 2010 como uma iniciativa, e em 2014 foi criada como
uma associação, no âmbito de uma entidade jurídica. Latin NCAP avalia a
segurança versão mais básica dos modelos disponíveis no mercado e oferece aos
consumidores informação independente e transparente sobre os níveis de
segurança que tem os diferentes modelos de veículos no mercado.
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Latin NCAP utiliza métodos de ensaio internacionalmente reconhecidos e
qualifica entre 0 e 5 estrelas a proteção oferecida pelos veículos para ocupantes
adultos e ocupante criança.
A classificação geral conforme os resultados obtidos nos testes da Euro
NCAP estão ilustrados na Figura 62.
Figura 62 - Exemplo de classificação de veículo EuroNCAP

Fonte: Global NCAP
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Existem diferentes protocolos adotados pelos NCAPs ao redor do mundo, as
5 estrelas obtidas não são equivalentes se comparadas entre as diferentes regiões.
Na Europa o protocolo de teste utilizada no momento é a versão 8.3, de
dezembro de 2016.
Na América Latina (LatinNCAP) os protocolos utilizados atualmente, são
relativos à proteção de Adultos Versão 3.2 (outubro/2016) e a proteção de crianças
Versão 3.1 (novembro/2015) conforme Figura 63. Ou seja, ainda não são avaliados
os testes relativos à proteção de pedestres para veículos nacionais. Porém, desde
2016 o Latin NCAP outorga reconhecimentos àqueles modelos 5 estrelas que
oferecem tecnologias para prevenção de acidentes e mitigação de lesões a
pedestres como equipamento opcional ou padrão.
Figura 63 - Latin NCap protocol

Fonte: CARHS (2017)
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SBR – Lembrete do uso do cinto

ABS – Sistema antibloqueio de freios

Fonte: Global NCAP

ESC – Controle Eletrônico de Estabilidade
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9

PERSPECTIVAS PARA O MERCADO BRASILEIRO
De acordo com o relatório Road Map for Safer Cars 2020, da Global NCAP,

todos os países participantes da UNECE, deverão seguir os estágios abaixo
conforme Figura 64, relativos à aplicação de regulamentações para os veículos:
Figura 64 - Road Map for Safer Cars

Fonte: Global NCAP 2017

Com relação à proteção de pedestres, já existem fabricantes de veículos que
estão oferecendo sistemas capazes de levar o carro a uma parada segura antes que
um pedestre seja atingido ou que pelo menos possa reduzir a velocidade do veículo
durante a colisão.
Este sistema autônomo de frenagem de emergência ou Autonomous
Emergency Braking (AEB) conforme Figura 65, se baseia na visualização de
pedestres através de câmeras e sensores instalados nos veículos, onde são
enviadas informações visuais e sonoras para o motorista com relação ao perigo
eminente de atropelamento. Desta forma, o motorista tem a possibilidade de
frenagem. Contudo, caso o motorista não reaja a tempo, o sistema autônomo do
veículo entra em operação para realizar a frenagem em segurança antes que o
pedestre seja atropelado. Estes sistemas funcionam em um certo intervalo de
velocidade.
Como estes sistemas são mais complexos e relativamente caros, são
utilizados atualmente em veículos de maior valor agregado.
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Figura 65 - Sistema autônomo de frenagem de emergência (AEB)

Fonte: Fotograma do filme - EuroNCAP 2011
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No caso da Latin NCAP (2017), já existem estudos avançados para
atendimento de testes referentes ao futuro protocolo, na qual contemplará maior
nível de segurança aos veículos.
A Latin NCAP já está solicitando para que todos os governos da América
Latina adotem urgentemente a certificação de padrões de teste de impacto frontal e
lateral da ONU, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e requisitos de proteção de
pedestres.
Enquanto os governos se preparam, são incentivados a fazer os testes latinos
NCAP obrigatórios para todos os carros para que os consumidores conheçam o
nível de segurança dos carros que eles planejam comprar.
Atualmente na Latin NCAP, já são incentivados que os veículos possuam
equipamentos de segurança para pedestres, na qual podem elevar o nível do
veículo e recebendo prêmios extras de segurança conforme Figura 66.
Figura 66 - Road Map Latin Ncap

Fonte: Latin NCAP 2017
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Afim de reduzir esse déficit tecnológico, o CONTRAN (Conselho Nacional de
Trânsito) acabou de publicar a resolução nº 717, em 30 de novembro de 2017 e que
já entra em vigor 30 dias após sua publicação.
Nesta resolução são apontados quais equipamentos de segurança serão
regulamentados nos próximos quatro anos, incluindo prazos para publicação das
resoluções que os tornarão obrigatórios. Estabelecendo um cronograma de estudos
técnicos e proposta para a regulamentação dos itens de segurança veicular que
deverão ser apresentados ao CONTRAN.
Nos casos em que os estudos técnicos comprovarem a inviabilidade da
aplicabilidade do item, estes serão submetidos para deliberação do CONTRAN.
Sobre o item relativo à proteção para pedestre, não está especificado se a
regulamentação será em relação à detecção preventiva de pedestres ou a uma
norma estrutural que reduza as chances de sequelas em caso de atropelamento.
As soluções focadas nas melhorias das estruturas dos veículos são mais
econômicas em termos de investimentos e preço final do veículo. Porém, as
soluções mais efetivas são relacionadas à detecção dos pedestres e frenagem
automática do veículo através de sistema autônomo, que por sua vez evita o
impacto do veículo com os pedestres ao invés de simplesmente minimizar as
sequelas oriundas de um impacto, além de já resolver o problema de danos aos
veículos no caso de impactos à baixa velocidade.
Para se adaptar os veículos atuais é necessário verificar o impacto da
introdução de novas peças, já que existe a necessidade de espaços específicos na
região frontal e traseira dos para-choques, o que de certa forma pode inviabilizar a
adequação do produto.
Estas discussões já estão sendo iniciadas e a partir de alguma data futura
será encontrado um consenso entre o as montadoras e os órgãos governamentais
para a atualização dos produtos para o mercado nacional.
Em paralelo com a adequação dos produtos, serão necessários investimentos
na área de desenvolvimento de produtos, seja no treinamento de pessoal, aquisição
de “know-how”, compra de equipamentos e softwares ou na certificação de
laboratórios que possam efetuar os testes de forma independente para a validação
de todos os veículos.
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10 CONCLUSÃO
Os para-choques dos veículos são desenvolvidos para desempenhar várias
funções, dentre as quais se destaca a de proteger os passageiros, os pedestres e o
próprio veículo em caso de eventual impacto.
O Brasil não possui legislação específica referente a colisão de veículos de
passeio à baixa velocidade com o foco no desenvolvimento de para-choque. Desta
forma, este estudo mostrou as principais normas, protocolos e testes utilizados
mundialmente.
A engenharia do veículo tem sido desenvolvida para fornecer as melhorias de
segurança nos últimos 20 anos, sendo verificadas reduções significativas nas
estimativas de mortalidade e lesões graves. As tecnologias têm avançado nas
últimas décadas, e com o advento das simulações é possível prever resultados de
testes físicos e ajudar no desenvolvimento de produtos de forma mais ágil e
econômica, facilitando o aprimoramento dos projetos.
Em diversos países já existe a cultura por parte do consumidor de optar pela
compra de um veículo baseado em toda a segurança que o produto vai proporcionar
aos ocupantes e pedestres. O mesmo está começando a surgir em países
emergentes, e desta forma, é fundamental que todas as empresas estejam
preparadas para atender à esta demanda.
Em países desenvolvidos, as melhorias foram provenientes principalmente
devido à atualização de legislações e o esforço de todos os envolvidos para
elaboração de normas e especificações. Com a recente Resolução nº 717 do
CONTRAN, deverão iniciar estudos para que as futuras gerações de veículos
possam contribuir para a segurança da sociedade.
No caso do Brasil que possui um elevado índice de fatalidades devido a
acidentes automobilísticos, principalmente relacionados com pedestres, o
desenvolvimento de para-choques poderá contribuir para reduzir fatalidades e
mitigar lesões, melhorando a segurança de toda a população.
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