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Resumo 

A segurança dos passageiros é uma das disciplinas mais importantes na Engenharia Aeronáutica. Existem 

entidades múltiplas, locais e internacionais, cuja função é garantir que todos os componentes de uma 

aeronave cumprem com os requisitos de segurança em vigor. Estes são necessários para assegurar que, 

em caso de acidente, os passageiros sofrem o menor número de lesões assim como para possibilitar a 

evacuação da aeronave de forma rápida e em segurança. 

Neste trabalho, é dada uma introdução às aeronaves de passageiros e aos materiais utilizados na indústria 

e as suas raízes. Também se explica a legislação em vigor, de forma a perceber os procedimentos utilizados 

pela agência europeia responsável pela certificação das aeronaves.  

Após modelar o assento em questão, é efetuada uma Análise de Elementos Finitos, utilizando as 

condições impostas pela legislação em vigor. Após a análise dos resultados fornecidos pelas simulações, 

é possível concluir que a estrutura sofre uma deformação plástica mínima e que esta não impede a 

evacuação rápida e segura dos ocupantes, após o embate. 

Assim, para além de se fazerem simulações, o objetivo foi aglomerar todos os conhecimentos necessários 

para recriar as simulações de forma a facilitar a procura dos temas em questão.  

Palavras-chave: Acidentes Aéreos, Segurança de passageiros, CAD, Elementos Finitos, Certificação de 

Aeronaves, Crashworthiness 
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Abstract 

Passenger Safety is one of the most important fields in Aeronautical Engineering. There are multiple 

entities, local and international, that make sure every component complies with the safety requirements 

in force. These are needed to ensure that the passengers suffer, if a crash happens, the least amount of 

injuries. Passengers must also be able to evacuate quickly and safely. 

Airliners, materials and their roots are introduced in this assignment. Current legislation is explained as 

well, in order to understand the procedures used by the European agency responsible by aircraft 

certification. 

After modelling the seat, a Finite Element Analysis is performed, making sure all the simulation 

parameters are as stipulated by the legislation. After analysing the results, one can conclude that the 

structure suffers very little plastic strain. This allows the passengers to evacuate quickly and safely, after 

the crash. 

Besides simulating on an airplane sea, the goal was to cluster all the relevant knowledge needed to 

recreate the simulations as well as explain intermediate steps, in order help the ones searching for these 

topics. 

Key-words: Air crashes, Passenger Safety, CAD, Finite Elements, Aircraft Certification, Crashworthiness 
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1 – Introdução 

1.1 – Motivação 

A escolha deste tema para a minha dissertação resulta de vários anos de vida académica a tentar 

encontrar a área em que gostaria de dar o meu contributo, enquanto aluno do Instituto Superior Técnico 

e futuro Engenheiro Aeroespacial, após a finalização do Mestrado Integrado. Tudo o que aprendi ao longo 

dos tempos levou-me a concluir que Crashworthiness1 seria, talvez, essa área, pois CAD (Computacional 

Aided Design2) e Mecânica Estrutural foram as disciplinas que mais interesse me despertaram. Estudar a 

estrutura de um assento de uma aeronave entra nessa categoria. 

No entanto, em todas as áreas da Engenharia existem inúmeros desafios que necessitam de uma 

abordagem sistemática e um Engenheiro deve possuir a capacidade de analisar e resolver esses desafios. 

Logo essa abordagem sistemática foi algo que o Instituto Superior Técnico me ensinou, 

independentemente da área de aplicação. Eficácia e eficiência são dois termos de extrema importância 

aquando da resolução de um problema, seja ele a conceptualização e produção de algum componente 

como a manutenção de uma estrutura ou sistema previamente instalado.  

1.2 – Objetivos 

O objetivo deste trabalho é, usando os conhecimentos do subcapítulo anterior, assim como tudo o que é 

apresentado nesta dissertação, utilizar os procedimentos fornecidos pela legislação em vigor e recriar as 

condições que levam à certificação de uma aeronave. Este trabalho servirá para prever o comportamento 

de um assento aquando em situação de aterragem de emergência, assim como para verificar se, após o 

embate, o passageiro consegue evacuar a aeronave de forma rápida e segura. Tendo em conta que neste 

caso o elemento de estudo é apenas um assento, apenas as partes relevantes dessa legislação serão 

utilizadas.  

1.3 – Estrutura da Dissertação 

É necessário dividir toda a informação relativamente a este projeto de forma a que possa ser consultada 

com facilidade no futuro. Assim, aqui será explicada a estrutura da dissertação e o que abordam os vários 

capítulos. 

 

No capítulo 2 fala-se da evolução da legislação nos Estados Unidos, seguido da criação da agência 

responsável pela certificação de aeronaves na Europa. Excertos da legislação responsável pela sua criação 

                                                             
1 Crashworthiness – Capacidade que uma estrutura possui para proteger os seus ocupantes de lesões 
graves e fatais. 
2 CAD – Desenho Assistido por Computador 
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da agência são mostrados e a sua relevância a este trabalho explicada. A forma como os ensaios a assentos 

são efetuados, assim como valores e técnicas revelantes, serão clarificados na última parte deste capítulo. 

No capítulo 3 é dada uma pequena introdução histórica sobre a evolução das aeronaves de passageiros e 

sobre a evolução dos assentos, desde os primeiros modelos na história até a designs ainda não 

implementados. Serão apresentadas patentes em dispositivos de absorção de energia para assentos 

No capítulo 4, será apresentado o modelo tridimensional, os materiais utilizados na Indústria Aeronáutica 

e, em específico, na modelação do assento. O Método de Elementos Finitos, é explicado sucintamente, 

assim como a malha usada para modelar o assento. 

No capítulo 5 aborda-se o programa de elementos finitos utilizado, assim como as suas funcionalidades. 

São apresentadas as cargas aplicadas, constrangimentos, assim como os vários parâmetros que têm efeito 

na simulação. A parte final deste capítulo foca-se nos resultados das simulações e na sua análise. 

No capítulo 6 tiram-se conclusões sobre as análises e sobre as aproximações usadas. Por fim, são dados 

alguns conselhos de forma a gerar resultados mais fidedignos numa análise futura- 
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2 – Legislação 

2.1 – Pequena Introdução Histórica 

Em 1960, o Exército norte americano iniciou um programa para estudar todos os aspetos da segurança 

de aeronaves e a capacidade de sobrevivência dos passageiros. Neste programa, que incluía a análise de 

acidentes e teste de colisões, os problemas associados com a sobrevivência dos passageiros em colisões 

foram estudados para determinar relações entre as condições de impacto, falhas estruturais, incêndios e 

lesões. [1] 

Um dos problemas mais críticos na proteção dos ocupantes durante uma colisão é causado por forças 

verticais, cujos níveis podem exceder aqueles que o corpo humano consegue suportar sem lesões numa 

direção paralela à da coluna vertebral. Embora a estrutura abaixo do chão (subfloor structure) contribua 

para uma absorção de energia num impacto vertical, esta não possui profundidade suficiente para 

atenuar as cargas para níveis toleráveis. Assim, os assentos são essenciais em limitar estas forças.[1] 

Para aeronaves civis, os primeiros planos de assentos incluíam uma configuração em que as pernas da 

frente possuíam tubos de aço de parede fina, em forma em “S”. Estes tubos deformam-se de forma 

plástica, absorvendo energia do impacto. Outros planos consistam em pernas encastradas no chão, 

deformando-se assim em forma de paralelogramo, absorvendo energia através da rotação das pernas.[1, 

2] 

Em 1988 e 1989, a FAR (U S Federal Aviation Regulations) foi significativamente modificada com requisitos 

de desempenho para assentos e sistemas de constrangimento, ligação do assento à estrutura da aeronave 

e a forma de como estas iriam ser avaliadas. Dados de acidentes de aeronaves, níveis de tolerância 

humana e características estruturais da aeronave foram consideradas no desenvolvimento dos padrões 

corrigidos. Testes dinâmicos dos assentos e sistemas de constrangimento passaram a ser obrigatórios em 

aeronaves de transporte de passageiros.[1] 

2.2 – Regulamentação da Comunidade Europeia 

Citando o Regulamento (CE) Nº 1592/2002: [2] “É necessário garantir em permanência, na aviação civil, 

um nível de proteção elevado e uniforme dos cidadãos europeus, através da adoção de normas de 

segurança comuns e de medidas que assegurem que os produtos, as pessoas e as entidades na 

Comunidade obedecem a essas normas e às normas de proteção ambiental. Tal contribuirá para facilitar 

a livre circulação das mercadorias, das pessoas e das entidades no mercado interno.” Este é apenas o 

primeiro parágrafo de considerações, de um total de 23, pelo Parlamento Europeu que levou à criação da 

EASA (European Aviation Safety Agency, Agência Europeia para a Segurança da Aviação). Este 

regulamento passará a ser chamado de “Regulamento de Base” nos próximos regulamentos que serão 

apresentados. 
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De forma a separar os processos de certificação de aeronavegabilidade das aeronaves e os processos que 

asseguram a aeronavegabilidade permanente foram criados 2 regulamentos.[3, 4] Ambos os 

regulamentos começam com a seguinte consideração: “O regulamento de base estabelece os requisitos 

comuns essenciais à manutenção de um nível de segurança da aviação civil e de proteção ambiental 

elevado e uniforme; em conformidade com o regulamento, a Comissão é chamada a adotar as normas de 

execução necessárias para a sua aplicação uniforme; o regulamento cria a Agência Europeia para a 

Segurança da Aviação (a seguir denominada «Agência») com a missão de apoiar a Comissão na elaboração 

dessas normas de execução.”  

O Regulamento (CE) 1702/2003 [5] refere que “É necessário adotar requisitos técnicos e procedimentos 

administrativos comuns que assegurem a aeronavegabilidade e a compatibilidade ambiental dos 

produtos, das peças e dos equipamentos aeronáuticos”. As certificações criadas para assegurar que o 

conteúdo dos artigos é respeitado irão ser discutidas nos próximos capítulos. 

No caso do Regulamento (CE) 2042/2003 [6, 7]é indicado que “É necessário adotar requisitos técnicos e 

procedimentos administrativos comuns que assegurem a aeronavegabilidade permanente dos produtos, 

das peças e dos equipamentos aeronáuticos” e “As entidades e o pessoal envolvidos na manutenção dos 

produtos, peças e equipamentos deverão obedecer a certos requisitos técnicos, por forma a 

demonstrarem possuir as capacidades e os meios para desempenhar as obrigações e as tarefas 

relacionadas com as suas prerrogativas”. Este regulamento não irá ser discutido, pois o tema deste 

trabalho é a certificação das aeronaves, neste caso o assento em questão, e não a sua manutenção. 

2.3 – Introdução da EASA 

No subcapítulo 2.1 foi abordado o tema, de forma pouco extensiva, da evolução da regulamentação 

necessária para certificar assentos em aeronaves de passageiros, nos EUA. Seguidamente, iremos abordar 

a EASA, estabelecida em 2002, e as suas regulamentações em vigor para a certificação de aeronaves.  

As principais atividades da organização são a gestão de estratégia e segurança, a certificação de produtos 

de aviação, a fiscalização de organizações aprovadas e de Estados Membros da UE, entre outros. A 

Agência é composta por 700 peritos em aviação e administradores de todos os Estados Membros. A sede 

situa-se em Colónia (Alemanha) com um escritório em Bruxelas e 3 representantes internacionais 

permanentes em Washington (EUA), Montreal (Canada) e Pequim (China). 

A EASA possui autonomia técnica, financeira e legal de forma a garantir: 

 o mais alto nível de segurança e proteção para os cidadãos da UE em todo o mundo; 

 o mais alto nível de proteção ambiental; 

 a criação de um mercado de aviação interno na UE. 
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A EASA também desempenha um papel principal dentro da Política Externa de Aviação na UE: a Agência 

desempenha um papel semelhante a outras Autoridades de Aviação fora da UE (p.e. EUA, Canada, Brasil) 

e é um colaborador de grande importância para a exportação de padrões europeus para o resto do 

mundo. A EASA promove o livre movimento de produtos, gente profissional e serviços aeronáuticos 

europeus. [8] 

2.3.1 – Certificação de Aeronaves pela EASA 

Antes que um modelo novo de aeronave possa ser operado, tem que obter um certificado da autoridade 

regulatória responsável. Desde 2003, a EASA é responsável pela certificação de aeronaves na UE e de 

alguns países europeus que não pertençam à UE. Este certificado atesta que este tipo de aeronave cumpre 

os requisitos de segurança definidos pela União Europeia. 

Os 4 passos do processo certificação:[9] 

1 – Familiarização Técnica e Base de Certificação 

O fabricante de aeronaves apresenta o projeto à EASA quando se considera que se atingiu um certo grau 

de maturidade. A equipa de certificação e o conjunto de regras a usar vão ser selecionadas. 

2 – Estabelecimento do Programa de Certificação 

A EASA e o fabricante necessitam de definir e concordar com os meios usados para demonstrar o 

cumprimento do tipo de aeronave com os requisitos da Base de Certificação (Certification Basis). Este é o 

nível de envolvimento durante o processo de certificação pelo qual a EASA é conhecida. 

3 – Demonstração de Cumprimento 

O fabricante tem que demonstrar que o seu produto cumpre os requisitos regulatórios: estrutura, 

motores, sistemas de controlo, sistemas elétricos e desempenho de voo são analisados, utilizando a Base 

de Certificação. Esta demonstração de cumprimento é feita através de análise durante os testes de solo 

e durante os testes em voo. Os peritos da EASA levam a cabo exames detalhados desta demonstração de 

cumprimento através da revisão de documentos nos escritórios em Colónia e testemunhando algumas 

das demonstrações. Esta é a fase mais longa do processo de certificação. No caso de uma aeronave de 

grandes dimensões, o período para completar a demonstração é 5 anos, mas pode ser estendido, se 

necessário. 
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4 – Encerramento Técnico e aprovação 

Se ficar satisfeita com a demonstração de cumprimento pelo fabricante, a EASA fecha as investigações e 

emite o certificado. A EASA trata da certificação primária para modelos Europeus de aeronaves que 

também estão a ser validados simultaneamente por autoridades estrangeiras para a operação nos seus 

espaços aéreos, p.e. a FAA (Federal Aviation Administration) para os EUA ou a TCCA (Transport Canada 

Civil Aviation) para o Canadá. Por outro lado, a EASA valida a certificação da FAA de modelos norte 

americanos de aeronaves através de Acordos Bilaterais de Segurança na Aviação entre a UE e o terceiro 

país.  

2.4 – Certificação de entidades pela EASA 

De acordo com a Regulamentação (CE) 748/2012[10], organizações que: 

 concebam aeronaves; 

 alterem aeronaves; 

 efetuem reparações de aeronaves; 

 construam peças e equipamentos, 

precisam de cumprir os requisitos definidos no Anexo 1, chamado Parte 21. Essas organizações 

necessitam de demonstrar que possuem os procedimentos, competências e recursos necessários. 

Esta demonstração de capacidades pode ser feita através de: 

 possuindo uma Aprovação de Organização de Projeto (DOA, Design Organisation Approval); 

 possuindo procedimentos específicos chamados de Procedimentos Alternativos à DOA; 

 fornecendo à EASA um programa de certificação para um projeto específico.[11] 

Para organizações localizadas fora dos Estados Membros da EASA (Estados Membros da UE com a adição 

da Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça), derrogação à demonstração de capacidades é possível, 

através de acordos bilaterais ou do uso do artigo 8.2 do Regulamento (CE) 748/2012: 

“Em derrogação ao disposto no nº 1, uma entidade cujo local de atividade principal não esteja situado 

num dos Estados-Membros pode demonstrar a sua capacidade exibindo um certificado emitido pelo 

Estado em questão, desde que: 

a) esse seja o Estado do projeto; e 

b) Agência tenha concluído que o sistema desse Estado pratica o mesmo nível de autonomia de controlo 

da conformidade com os requisitos, tal como previsto pelo presente regula mento, seja através de um 

sistema equivalente de certificação das entidades, ou através da participação direta da autoridade 

competente desse Estado. “[10]  

2.4.1 – Entidades Portuguesas Certificadas pela EASA 
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Existem 4 empresas portuguesas com um DOA emitido pela EASA. 

 Albatroz Engenharia – Investigação, Desenvolvimento e Inovação S.A. 

 OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal. S.A. 

 Sofinare – Sociedade de Financiamentos e Representações, Lda 

 Transportes Aéreos Portugueses, S.A. TAP Maintenance & Engineering 

A TAP e a OGMA são as duas empresas de mais importância a nível nacional e internacional. As suas áreas 

de intervenção são as seguintes[12]: 

 

2.5 – Especificação de Certificação (Certification 

Specification) 

As Especificações de Certificação são um conjunto de normas e requisitos que determinado tipo de avião 

deve obedecer para pode entrar em operação. Existem vários CS como, por exemplo, o CS-25 que se 

destina a grandes aeronaves e o que se irá analisar em maior extensão, o CS-23 que se destina a 

planadores, o CS-27 e o CS-29 que se destinam, a helicópteros ou autogiros, sendo que o CS-27 usa-se 

para os de pequenas dimensões e o CS-29 para os de grandes dimensões.[13] 

2.5.1 – CS-25 

O CS-25 foi criado a 17 de outubro de 2003, tendo em conta os Regulamentos (CE) 1592/2002 e o (CE) 

1702/2003, mencionados anteriormente. Este trata de aeronaves de grandes dimensões.  

Os regulamentos mudam ao longo do tempo, logo, são necessárias retificações em alguns procedimentos, 

valores, etc. Para além de retificações, também poderão ser incluídos ou excluídos alguns artigos. A estas 

mudanças neste documento dá-se o nome de Emenda (Amendment). Desde da data do primeiro 

documento, a EASA já emitiu 18 emendas. Para este trabalho, será usada a Emenda 18, lançada a 22 junho 

de 2016.[13] Dois parágrafos de grande importância da Emenda referida anteriormente e que serão aqui 

discutidos mais à frente, pois serão os testes que se irão fazer ao modelo 3D, são o CS 25.561 e o CS 

25.562 que se encontram no capítulo Condições de Aterragem de Emergência. 

 CS 25.561  

TAP 

 Aviónica (aeronaves grandes) – 
Reparações, alterações e instalações; 

 Estrutura; 

 Sistemas hidromecânicos e elétricos; 

 Interiores de Cabines e cozinha; 

 Central elétrica; 

 Reversores e revestimento de motores 

OGMA 

 Aviónica (aeronaves grandes e 
pequenas) – Reparações, alterações e 
instalações; 

 Estrutura; 

 Sistemas elétricos; 

 Interiores de Cabines e cozinha; 
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Uma aeronave, embora possa estar danificada numa aterragem de emergência na água ou em terra, tem 

que estar construída de forma a proteger os passageiros nessas condições. A estrutura tem que oferecer 

a possibilidade aos passageiros de escaparem ilesos, ou apenas com lesões ligeiras num acidente ligeiro 

quando é feito o uso correto do cinto de segurança, o trem de aterragem está retraído e o ocupante está 

sobre o efeito das seguintes forças de inércia (que agem de forma independente da estrutura): 

 Para cima, 3g; 

 Para a frente, 9g; 

 Para o lado, 4g; 

 Para baixo, 6g; 

 Para trás, 1.5g; 

Os assentos não se devem de deformar quando sujeitos às forças acima descritas de tal forma que impeça 

a rápida evacuação dos passageiros.  

Outras restrições estão mencionadas neste parágrafo, como por exemplo, a carga transportada tem que 

ser posicionada de certa forma para que, no caso de se soltar, não seja provável causar lesões nos 

passageiros, penetrar tanques de combustível ou impedir a fuga dos ocupantes após a aterragem de 

emergência.[14] 

 CS 25.562 

Este parágrafo explica os requisitos que são necessários para os ensaios dinâmicos: variação de velocidade 

mínima, posicionamento do assento, tempo até pico de aceleração, peso do dummy3 e cargas máximas 

suportadas pelo dummy. 

 

Fig 2-1: Esquema dos ensaios dinâmicos [1] 

 

                                                             
3 Dummy – Aparelho antropomórfico com as proporções de massa e articulações para simular um ser 
humano com instrumentação para gravar comportamentos dinâmicos durante um impacto de teste.  
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Na figura 2-1 estão os dois ensaios dinâmicos 

representados. É de notar que a aceleração, nos 

dois casos, tem a mesma direção que a 

velocidade, mas com o sentido oposto. No 

segundo ensaio, os carris onde o assento está 

montado têm que estar desalinhados. Um dos 

carris apresenta um ângulo de rolamento de 10° 

e o outro um ângulo de picada de 10°. 

(Figura 2-2) 

 

 

 

Cada ocupante deve ser protegido de lesões graves na cabeça durante as condições especificadas para 

estes ensaios. Quando contacto entre a cabeça e o assento existe, a proteção tem que ser fornecida de 

forma a que esse impacto não ultrapasse um nível de Head Injury Criterion (HIC) de 1000 unidades. Este 

valor é calculado através da seguinte equação[15]: 

𝐻𝐼𝐶 =  {(𝑡2 − 𝑡1) [
1

(𝑡2−𝑡1)
∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
]

2.5

}
𝑚𝑎𝑥

                         (1) 

Onde: 

t1 – instante de tempo inicial, em segundos; 

t2 – instante de tempo final, sem segundos, 

a(t) – aceleração total, em unidades de g, no instante t, em segundos 

A tabela 2-1 mostra as diferenças entre ambos os ensaios.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 2-1: Requisitos para os ensaios dinâmicos 

 

Fig 2-2: Desalinhamento dos carris do assento [1] 
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 1ºEnsaio 2ºEnsaio 

Peso do dummy (Kg) 77 

∆v mínimo (m/s) 10.7 13.4 

Instante de desaceleração máxima (s) ≤0.08 ≤0.09 

Desaceleração máxima (g m/s2) ≥14 ≥16 

Cargas Máximas (Kg) 

Carga no Cinto de Segurança 794 

Carga compressiva entre a Pélvis e a Lombar 680 

Carga compressiva axial no Fémur 1021 

 HIC (Head Injury Criterion) 1000 

 

Durante este ensaio, todos os pontos de conexão têm que permanecer intactos, contudo, a estrutura 

pode ceder, isto é, a tensão nos seus constituintes ultrapassar a tensão de cedência, logo entrar em 

deformação plástica. Esta é necessária de forma a existir absorção de energia por parte da estrutura e 

proteger o passageiro das elevadas acelerações. No entanto, essa deformação plástica não pode ser tal 

que impeça a evacuação rápida dos ocupantes. [15] 
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3 – Enquadramento 

Este capítulo será dedicado à característica que está a ser avaliada neste trabalho, Crashworthiness. Esta 

foca-se na proteção dos ocupantes de forma a reduzir o número de lesões sérias e fatais nos mesmos. A 

evolução desta importante característica de uma aeronave (ou de qualquer outro tipo de veículo) é 

conseguida através do avanço da tecnologia e de programas de investigação, que permitem novas 

descobertas em materiais, equipamentos e procedimentos, que levam a testes mais fidedignos.  

As próximas secções são dedicadas à evolução dos interiores de aeronaves, mais especificamente dos 

assentos. Apresentar-se-ão as primeiras aeronaves de passageiros e a sua evolução ao longos dos tempos 

e, também, exemplos de aparelhos de absorção de energia e a novas tecnologias. 

3.1 – Introdução Histórica sobre Airliners4 e Evolução dos 

Assentos 

 

 Primeiros passageiros 

Para desenvolver o assunto sobre os assentos, primeiro é preciso introduzir o tema dos aviões de 

passageiros. Algumas fontes dizem que o primeiro passageiro foi Henri Farman, na aeronave Voisin-

Farman I (Figura 3-2) pilotada por Leon Delagrange, em 29 de março de 1908, enquanto que outras 

apontam para Charles Furnas, na aeronave 1905 Flyer 3 (Figura 3-1) pilotada por Wilbur Wright, em 14 

de maio do mesmo ano. [16, 17] 

  
Fig 3-1: 1905 Flyer 3 [16] Fig 3-2: Voisin-Farman I [18] 

 

 

 1910-1929 

Em 1914, o Ilya Muromets no. 107 (Figura 3-3) bateu o record para o número de passageiros, levando 16 

durante 5 horas em Moscovo. [19, 20] 

                                                             
4 Airliner – Avião de passageiros 
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Fig 3-3: Ilya Muromets no. 107 [20] 

 

O Handley Page Type W (1919) (Figura 3-4) foi a primeira aeronave de transporte civil criada pela empresa 

Handley Page Limited, primeira do Reino Unido a fabricar aeronaves. Possuía 15 lugares sentados e um 

cockpit aberto. [21] 

  
Fig 3-4: Handley Type W (esquerda); Imagem esquemática do seu Interior (direita) [22] 

 

Alfred Lawson, construiu o Lawson C-2 (ou L-2) (Figura 3-5), em 1919. Esta aeronave era capaz de 

transportar 26 passageiros e tinha um alcance de 640 km. [23] 

  
Fig 3-5: Lawson C-2. O interior está representado pela imagem da direita [23, 24] 

 

Uma das inovações da empresa Holandesa KLM foi a introdução de cabines aquecidas (Figura 3-6), em 

1926, para proporcionar um maior conforto aos passageiros. [25] 
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Fig 3-6: Cabina aquecida, KLM [25] 

 

 1930-1949 

Em 1930, a aeronave Fokker F-32 (Figura 3-7), construída pela empresa Fokker Aircraft Corporation of 

America, com uma capacidade para 32 passageiros, introduziu assentos reclináveis em pele de crocodilo, 

botões de chamada e luzes para leitura.  [26] 

  
Fig 3-7: Fokker F-32. O Interior está representado pela imagem à direita. [27, 28] 

 

No desenvolvimento do Boeing 247 (1933, Figura 3-8), o conforto dos passageiros para voos de longa 

duração estava em mente, logo a aeronave tinha apenas capacidade para 10 passageiros. A estrutura dos 

assentos foi construída em alumínio. Foi também introduzido um copiloto. [29] 

  
Fig 3-8: Boeing 247. O interior está representado pela imagem à direita. [30, 31] 

 

Em 1936, a Imperial Airways, uma empresa britânica de voos de longo alcance, oferecia serviços numa 

aeronave capaz de levantar voo e aterrar em água. Empire Flying Boat (Figura 3-9) era o nome desta 
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aeronave com uma capacidade de 17 passageiros. Possuíam compartimentos com camas para os 

passageiros dormirem durante as viagens noturnas. Estas aeronaves eram bastante luxuosas como se 

pode ver pelas seguintes imagens. [32] 

   

   
Fig 3-9: Empire Flying Boat. [32, 33] 

 

Em 1949, o Boeing 377 Stratocruiser (Figura 3-10), um dos símbolos da Golden age of aviation (Era 

dourada da aviação), fez o seu primeiro voo pela Pan American World Airways entre São Francisco, 

Califórnia e Honolulu, Havai. Os assentos possuíam um quadro em alumínio e eram reclináveis. Esta 

grande aeronave tinha capacidade para 100 passageiros, dois andares e uma cabina pressurizada, algo 

ainda relativamente novo nas aeronaves de transporte. [34] 

  

Fig 3-10: Boeing 377 Stratocruiser. Exterior (esquerda); Interiores (restantes imagens) [33-35] 
 

 

 

 

 1950-Atualidade 
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No inicio da década de 1950, a procura pela mobilidade estava a aumentar, então no ano 1952, a KLM 

introduziu o conceito de Classe Turística e em 1958, a Classe Económica. Estes serviços deram a 

oportunidade a mais pessoas de voarem a preços reduzidos. [36] 

Também em 1958, o Boeing 707-100 (Figura 3-11) é lançado, com os novos six-abreast seating (6 filas de 

assentos, separadas por um corredor no meio, 3+3), tabuleiro integrado para refeições na parte de trás 

do assento e luzes para ler a serem a norma. Apesar do 707 não ser o primeiro avião comercial a jato, foi 

o primeiro a ser comercialmente bem-sucedido. [37] 

  

Fig 3-11: Boeing 707-100 [38, 39] 

 

Em 1988, a empresa Airvision introduziu o primeiro sistema de video on demand e áudio nos assentos das 

aeronaves da Northwest Airlines (Figura 3-12 e Figura 3-13). Três anos mais tarde a Virgin Atlantic torna-

se a primeira companhia aérea a introduzir este tipo de entretenimento a todas as classes. [37] 

  

Fig 3-12: Boeing 767-300 [40] Fig 3-13: Boeing 757[41] 
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Em 1996, a British Airways, que se auto-titula “world’s favourite airline”, torna-se a primeira companhia 

aérea a introduzir luxuosos assentos que reclinam totalmente até uma posição horizontal na zona da 

primeira classe (Figura 3-14). [37] 

  

Fig 3-14: British Airways –  Assento totalmente reclinado (esquerda); disposição dos assentos na 
primeira classe (direita) British Airways. [42] 

 

Seis anos depois, a companhia aérea Australiana Qantas, investe 300 milhões de dólares num assento 

com um estilo inovador. Skybed (Figura 3-15)é o nome deste assento que se assemelha a um casulo, que 

permite aos passageiros transformar o assento numa cama. [37] 

 

Fig 3-15: Qantas Skybed nas suas duas configurações. [43] 
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Quando a companhia aérea Air New Zealand introduziu o seu primeiro Boeing 777-300, em 2010, 

introduziu também o Skycouch (Figura 3-16), 3 assentos comuns adjacentes na classe económica que se 

transformam em algo que se assemelha a uma cama, levantando o encosto das pernas. [44] 

   

Fig 3-16: Skycouch. Instruções (esquerda); Assentos no modo cama (direita). [45-47] 
 

Mais recentemente, em 2015, Qantas lança uma nova geração de assentos para a classe executiva (Figura 

3-17), com sinais que dizem “Do not disturb” (Não perturbar), televisões maiores, permissão para descolar 

e aterrar em posição reclinada e com cintos de segurança que são livres de desenrolar, exceto no caso de 

uma desaceleração brusca. [37] 

 

Fig 3-17: Assentos de classe executiva da companhia aérea Qantas. [48] 
 

 

 

 

 

3.2 – State of the Art 
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Nesta secção irão ser apresentados novos modelos de assentos inovadores, tanto para a classe económica 

como para a primeira classe, mas com mais enfâse na primeira, pois é nela em que este trabalho se inclui. 

Também na questão do crashworthiness, não só se apresentaram modelos de assentos, como também, 

dispositivos de absorção de energia e materiais modernos que, quando instalados em assentos, 

aumentam a segurança dos seus ocupantes, diminuindo o risco de lesões graves ou até fatais. 

Como este próximo tema será sobre design, mais especificamente sobre interiores, é necessário 

especificar que tipo de requisitos é que estes necessitam de cumprir. Um interior de uma aeronave é 

desenhado para cumprir os requisitos da FAA e outras agências regulatórias, das companhias aéreas, dos 

passageiros e tripulação e dos fabricantes de aeronaves. 

Todos estes grupos requerem um certo tipo de requisitos mínimos que juntos formam os critérios de 

projeto. As várias imposições encontram-se agrupadas da seguinte forma: [49] 

 

 

 

É de notar que, como dito anteriormente, os requisitos 

acima enumerados aplicam-se a qualquer interior da aeronave, como por exemplo, assentos, 

compartimento de bagagem, iluminação, entre outros. 

 

 

 

3.2.1 – Novos Designs de Assentos 

Após ter-se descrito a evolução das aeronaves de passageiros desde 1908, é essencial demonstrar os 

avanços no design dos assentos nos últimos anos, para se saber o que esperar das próximas gerações de 

Segurança contra incêndios 

 Inflamabilidade 

 Fumo 

 Toxicidade 

Desenho de Componentes 

 Resistência mecânica 

 Peso/massa 

 Aspeto visual 

 Conforto 

 Configuração 

 Arquitetura 

Operações das 

Companhias Aéreas 

 Facilidade de limpeza 

 Durabilidade 

 Facilidade de reparação 

 Personalização 
 

Fabrico 

 Disponibilidade de 
materiais 

 Infraestruturas e 
equipamento 

 Complexidade do 
processo 

 Fatores de instalação 

 Custo 
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aeronaves. O conforto é algo de extrema importância para os passageiros, no entanto, as companhias 

aéreas precisam de equilibrar custos com características luxuosas.  

 Meerkat Seat Concept 

Este design foi feito a pensar em viagens de longo alcance e melhora o conforto dos passageiros, 

minimizando o peso e os custos de manutenção e introduzindo inovação.  

O Meerkat oferece uma alternativa ao modo convencional de 

reclinação. A parte inferior do encosto de costas separa-se e 

permite que objetos como malas ou roupa sejam guardados, 

empurrando o encosto para a frente. Isso permite que esses 

bens não ocupem espaço no espaço para os pés e assim o 

passageiro poderá esticar as pernas ao usar todo o espaço 

disponível debaixo dos assentos. (Ver figura 3-18).   

Paperclip Armrest é um apoio patenteado para os braços que permite passageiros adjacentes que o 

partilhem devido a ter dois apoios. Este design é 

eficiente no uso do espaço pois oferece alguns 

centímetros extra aos passageiros e elimina a luta pelo 

apoio que é das maiores fontes de irritação e 

desconforto para muitos na classe económica. (ver 

figura 3-19) 

As pernas do assento e a caixa de componentes 

eletrónicos estão alinhados para formar superfícies que podem ser usadas como apoio de pés. Esta 

solução leve e que não necessita de manutenção oferece 

aos passageiros algum conforto num mundo em que o 

tradicional apoio de pés está a ser cortado pelas 

companhias aéreas de forma a poupar em custos e 

manutenção. (Ver figura 3-20) [50] 

 CozySuite 

 

Fig 3-19: Paperclip Armrest  

 

Fig 3-18: Vista laterial do Meerkat 

 

Fig 3-20: Apoio de pés 
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A inovadora e flexível solução que traz conforto e espaço aos passageiros da classe Económica tem o 

nome de CozySuite (Figura 3-21). Usando o seu principio de maximizar espaço de cabine para passageiros 

e companhias aéreas, a empresa Thompson consegue por em uso o seu design patenteado para oferecer 

um aumento de densidade e de conforto. O assento possui uma largura maior, apoios de braços 

individuais, uma área dedicada ao encosto da cabeça para dormir, um melhorado acesso ao corredor e 

um assento articulado em que os passageiros controlem o seu espaço. As costas são rígidas, e a cadeira 

reclina à medida que a base do assento desliza para a frente. [51] 

 DoveTail 

Este assento é destinado à gama alta da classe Executiva. Apesar da complexidade da disposição dos 

assentos, o espaço do passageiro é agradavelmente simples. Tem um espaço para os pés com uma 

dimensão de 53 cm de altura por 51cm de largura. Também há espaço para guardar bagagem de mão 

debaixo desse apoio de pés. Este design usa a sua simplicidade como maior vantagem, como uma mesa 

que desliza num braço único ou como o fato de usar apenas um atuador cinemático que é responsável 

pelas posições: sentado direito, lounge e cama (Figura 3-22).  

   

 

 

Fig 3-21: Diferentes ângulos do CozySuite (Em cima). Demonstração de como os assentos se iriam dispor 
num Boeing 777-300 (em baixo). [51] 
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Fig 3-22: Configuração DoveTail. [52, 53] 

 

Apesar do layout único do DoveTail, não é exótico o suficiente para causar problemas de certificação, pois 

tem vários elementos em comuns com outras configurações. [52] 

3.2.2 – Patentes em Componentes de Absorção de Energia 

Como a segurança dos passageiros não é apenas composta por assentos luxuosos, que maximizam 

eficiência, conforto e estética, debaixo dos estofos existem certos mecanismos e materiais escondidos do 

olhar dos passageiros que ajudam reduzir as lesões graves ou até fatais aquando de uma colisão. Nesta 

secção irão ser revistas algumas ideias que foram patenteados nos últimos anos. 

A listagem será feita com os títulos das patentes (em inglês) e depois o mecanismo será explicado, 

juntamente com algumas figuras. Toda a informação referente à patente (imagens, texto) foram retirados 

da patente referenciada. 

 Energy-Absorbing Aircraft Seat, 2003 

 

Uma estrutura que absorve energia deformando-se plasticamente 

quando sujeita a efeitos de aceleração ou desaceleração súbitas. Esta 

estrutura consiste numa camada de, por exemplo, material expandido 

que possui propriedades anisotrópicas e é montada nas costas e/ou 

na parte inferior do assento. As propriedades anisotrópicas da placa 

permitem que resista deformação para forças abaixo de um limite; 

acima desse limite o material absorve a força através de deformação 

plástica (Figura 3-22 e Figura 3-23).  

Fig 3-22: Ilustração do assento 
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M 

 

 

Fig 3-23: Corte da base do assento pelo plano de simetria. M é a placa de metal expandido.  
 

A camada de metal expandido é fabricada através do corte de uma 

placa, de forma a ficar com fendas paralelas e alternadas e, em 

seguida, parcialmente expandido, de forma a que o a placa fique 

com aberturas hexagonais. (Fig 3-24) 

O material escolhido para a placa referida anteriormente é uma 

liga de aço ou alumínio que permita uma grande deformação 

plástica antes da rotura. Ambas as ligas são leves, baratas, possuem resistência suficiente para suportar 

as forças desejadas e resistência ao fogo. [54] 

 Seat Device Comprising an Energy Absorption Unit, 2014 

Este aparelho é composto por, pelo menos, um elemento deformável removível e este é encaixado no 

espaço responsável pela reclinação das costas do assento. Sendo o elemento deformável removível, é 

possível recolher informações sobre as forças que atuaram durante a colisão e assim decidir se é 

necessário a substituição do assento ou se se pode reutilizar. O material utilizado no elemento deformável 

é aço inoxidável, pois este permite que grandes quantidades de energia sejam absorvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequenos orifícios dispostos paralelamente são necessários para introduzir uma direção de rutura 

predeterminada, no caso de uma segunda força atuar no assento, que acontece quando o valor de ajuste 

das costas excede o normal (Figura 3-25). 

 

Fig 3-24: Aberturas hexagonais 

 
Fig 3-25: Local de encaixe do aparelho (esquerda); Vista expandida do aparelho, 

orifícios arranjados de forma paralela estão marcados com a letra O (direita). 



23 
 

Esta invenção é utilizada em particular na prevenção de lesões na nuca em caso de colisões traseiras.[55] 

 Seat Energy Absorption Device, 2014 

Este aparelho é utilizado em assentos de aeronaves para absorver energia. É versátil pois pode absorver 

energia causada por acelerações em várias direções e em várias componentes do assento, pode ter várias 

unidades de absorção de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 3-26 apenas 

mostra um dos lados do 

assento. Existe outro 

aparelho do outro lado 

que funciona de igual forma. O aparelho está ligado ao quadro das costas do assento através orifício 

marcado com o numero 1 e está ligado à unidade de reforço transversal do assento com o número 2. 

Possui orifícios na zona central de forma a reduzir a massa.  

 

Fig 3-27: Aparelho de absorção de energia 
 

Aquando de um embate que cause uma aceleração numa direção longitudinal (uma direção paralela à 

orientação do aparelho na figura 4-26), o quadro das costas terá um movimento para a frente. Devido a 

isto e devido à ligação que o quadro das costas tem com a estrutura do assento (pintado a verde na figura 

 

Fig 3-26: Aparelho (a azul) montado num assento 
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4-26) o aparelho a azul irá movimentar-se para trás. Junto ao encaixe com número 2 existe uma fenda 

(número 3, figura 4-27) com uma largura menor que o seu diâmetro. Isto fará com que, no seu movimento 

para trás, este seja desacelerado através da deformação plástica da fenda, sendo absorvida energia neste 

processo. 

Nesta patente, o material não está especificado, para absorver grandes quantidades de energia.[56] 

 Integral Molded Seat Back for Composite Seat Frame and Method, 2015 

Formas de fabrico as costas de um assento consistem, tipicamente, em fazer um quadro em alumínio e, 

em separado, um diafragma com a forma de uma meia, i.e., um elemento de tecido com um fundo aberto. 

Este diafragma é então puxado de forma a encaixar no quadro de alumínio. Se o tecido estiver muito 

apertado, não irá servir no quadro ou irá rasgar pouco tempo depois do seu encaixe. Se estiver muito 

largo, irá ficar solto e o passageiro não terá o apoio das costas necessário. Ao moldar o diafragma à volta 

do quadro, apenas uma superfície será criada. Isto diminuirá o peso do assento e permitirá a criação de 

assentos mais confortáveis. 

 
 

 

Fig 3-28: Várias configurações possíveis para a aplicação do diafragma 
 

Uma das vantagens desta forma de construção é que é possível obter vários perfis para as costas. Como 

é possível observar na figura 4-28, o diafragma pode estar conectado com o quadro de alumínio na parte 

da frente e na parte traseira (figura 4-28b). Outra configuração possível, é durante a autoclave, elementos 



25 
 

de suporte (para 4-28d, lombar e para 4-28c, lombar e da cabeça) serem moldados no quadro. O material 

utilizado neste diafragma é fibra de carbono.[57] 
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4 – Modelo do Assento em Estudo 

 

Neste capítulo irá ser apresentado o modelo tridimensional em estudo, assim como a malha utilizada e 

os tipos de elementos que a compõem. O estudo de Elementos Finitos será descrito, assim como os 

cuidados a ter aquando da geração da malha.  

4.1 – Modelo 3D 

Usando o modelo de assento criado pelo aluno Ricardo Mesquita para a sua dissertação de Mestrado, foi 

possível criar uma versão simplificado do mesmo, consistindo apenas num assento. Alguns componentes 

não estruturais foram removidos, como é possível observar nas figuras seguintes. Estas edições ao modelo 

original foram feitas utilizando o software Autodesk Inventor Profissional 2016. 

  

Fig 4-1: Modelo Original do Ricardo Mesquita (esquerda); Modelo em estudo (direita) 
 

Após a finalização da edição do ficheiro com o modelo tridimensional, este foi exportado num formato 

universal, podendo ser aberto noutros programas de edição, neste caso, o Siemens NX10. Este processo 

foi necessário para criar a malha que será analisada mais à frente neste trabalho. 

 

4.2 – Materiais 
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Após termos o modelo 3D, é necessário saber que materiais escolher e como os modelar. Este capítulo 

será dedicado a descrever os materiais disponíveis no mercado e as suas aplicações na indústria. Os 

materiais utilizados na indústria aeroespacial, mais especificamente na estrutura/fuselagem, são 

selecionados através do preenchimento de alguns requisitos: 

-Baixa densidade; 

-Elevada resistência mecânica; 

-Grandes deformações, evitando assim a fratura frágil; 

-Resistência à corrosão; 

-Boa maquinabilidade e formabilidade; 

-Baixo custo. 

Obviamente, é necessário encontrar o equilíbrio entre os critérios acima listados, consoante a finalidade 

dos ditos materiais. 

4.2.1 – Pequena Introdução Histórica 

Os irmãos Wright construíram a primeira máquina voadora capaz de voo controlado em 1903. Utilizaram 

madeira e fios de aço para a estrutura, alumínio para o motor e um tipo de tecido. A madeira é um 

compósito natural e foi utilizada por ter um rácio de resistência mecânica-peso elevado, fácil de manusear 

com ferramentas limitadas e flexível. O aço foi utilizado para elevar rigidez sem aumentar 

significativamente a resistência do ar. [58] 

O seu sucesso deveu-se principalmente ao motor que ambos os irmãos desenharam. Alumínio era ainda 

um material recente e a maior parte dos motores em 1903 eram fabricados em ferro fundido, que tem 

sensivelmente o triplo da densidade do alumínio e estes, sendo maioritariamente a vapor, não possuíam 

a potência suficiente. 

Uma grande evolução nas estruturas das aeronaves foi a fuselagem ser construída de forma a suportar 

cargas, ou seja, a fazer parte da estrutura. Isto foi conseguido em 1916 através do uso do contraplacado, 

que consiste em várias camadas de madeira prensadas, com as fibras orientadas em direções diferentes. 

No entanto, 10 anos depois os metais ultrapassavam a madeira na estrutura da aeronave, incluindo 

assentos e fuselagens de aviões com construção Monocoque e Semi-Monocoque5. Aços inoxidáveis, ligas 

de alumínios e, mais tarde, titânio. [59] 

A fibra de vidro foi introduzida em 1942. É leve e tem grande resistência mecânica. Devido à sua 

capacidade de se deixar atravessar livremente por radiação eletromagnética, foi utilizada nos narizes das 

aeronaves, onde estão situados os aparelhos de comunicação. 

                                                             
5  Estruturas Monocoque são aquelas em que a fuselagem é composta apenas pela casca exterior, 
suportando esta todas as cargas. Semi-Monocoque indica que a fuselagem, para além da casca, também 
possui vigas estruturais que ajudam a suportar as cargas. 
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A fibra de carbono é mais resistente que a fibra de vidro, mas também mais cara e menos flexível.[60] 

Com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, as ligas de alumínio foram evoluindo, sendo introduzidos 

nas mesmas cobre, zinco, manganês, zircónio, ferro e lítio. Estes materiais têm como função aumentar a 

resistência mecânica, baixar a densidade, aumentar a resistência à corrosão e/ou aumentar a 

formabilidade. 

Nos subcapítulos seguintes serão descritos os materiais ou a grupo de materiais utilizados na estrutura 

do assento.  

4.2.2 – Ligas de Alumínio 

O alumínio é um metal leve, tem boa resistência à corrosão, é um bom condutor de calor e eletricidade, 

não é tóxico e é reciclável. 

Uma liga de alumínio é uma composição química em que outros elementos são adicionados ao alumínio 

puro de forma a melhorar as suas propriedades, como foi referido anteriormente. Estes elementos podem 

representar até cerca de 15% da massa da liga. Esta mistura de elementos é feita quando o alumínio se 

encontra na sua forma líquida. 

As ligas de alumínio estão identificadas por um sistema numérico que é administrado pela Associação do 

Alumínio (The Aluminum Association). As ligas estão divididas em oito grupos consoante o principal 

elemento da liga.[61] 

Tabela 4-1: Grupos de ligas de Alumínio  

Grupo da liga Elemento principal 

1xxx Alumínio Puro (99% mínimo) 

2xxx Cobre 

3xxx Manganês 

4xxx Silício 

5xxx Magnésio 

6xxx Magnésio e Silício 

7xxx Zinco 

8xxx Outros Elementos 

 

Os últimos dois dígitos no grupo 1xxx representam as duas primeiras casas decimais no valor de 

percentagem mínima da concentração de alumínio na liga (por exemplo, para a liga 1100, existe 99.00% 

no mínimo de alumínio; para a liga 1350, existe 99.50% no mínimo). 

Para os outros sete grupos, os últimos dois dígitos correspondem a uma sequência de números emitida 

pela Associação de Alumínio para assegurar que todas as ligas estão devidamente identificadas. 
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O segundo dígito de todos os grupos indica uma modificação menor na liga original (por exemplo, a liga 

5252 é a segunda modificação da liga 5025). 

As propriedades dos vários grupos de ligas de alumínio e as suas aplicações encontram-se na tabela 4-2  

Tabela 4-2: Propriedades e aplicações das ligas de alumínio [62] 

Liga Propriedades Aplicações 

Série 1xxx  Excelente resistência à corrosão; 

 Condutividade térmica e elétrica alta. 

 Instalações elétricas; 

 Embalagem de alimentos. 

Série 2xxx  Boa combinação entre tensão de rotura e 

rigidez; 

 Baixa resistência à corrosão. 

 Liga 2024 é uma das ligas mais 

utilizada na indústria 

aeronáutica. 

Série 3xxx  Ligas de fácil maquinabilidade; 

 

 Utensílios de cozinha; 

 Permutadores de calor. 

Série 4xxx  Baixa temperatura de fusão  Fio de solda; 

 Bom material de brasagem e 

soldagem. 

Série 5xxx  Média a alta resistência mecânica; 

 Resistência à corrosão em ambientes 

marinhos. 

 Tanques de pressão; 

 Aplicações marinhas. 

 

Série 6xxx  Versáteis, altamente enformáveis; 

 Alta resistência à corrosão; 

 Resistência mecânica moderadamente alta. 

 Aplicações estruturais; 

 Plataforma do chassis de 

automóveis. 

Série 7xxx  Alta tensão de rotura  Indústria aeronáutica 

 

 

 

 

Para além de um código de quatro números, uma liga também é identificada pelo tipo de têmpera a que 

foi submetida, pois esta tem uma grande importância nas propriedades mecânicas da liga. A têmpera é 

identificada com os códigos seguintes. 

-F – Como fabricado. Aplica-se a produtos de laminagem ou outros tipos de processos que consistem na 

alteração da forma da liga. Nestes produtos não existe um controlo especial sobre as propriedades 

mecânicas. Esta designação é normalmente usada para ligas num estado intermédio de produção. 

-H – Endurecido. Aplica-se a produtos forjados endurecidos através de trabalho a frio. 
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-O – Recozimento. Aplica-se a produtos forjados que foram aquecidos acima da temperatura de 

recristalização de forma a produzir uma liga no seu estado de resistência mecânica mínima. 

-T – Tratado termicamente. Ligas dos grupos 2xxx, 6xxx e 7xxx podem ser reforçadas através de 

tratamentos térmicos. Estes tratamentos consistem em arrefecer o material de certa forma após ter sido 

enformado. 

Tipos de Endurecimento (-Hxxx) 

 Primeiro dígito 

-H1xx – Endurecimento simples. Aplica-se a produtos que são endurecidos até se obter um nível de 

resistência mecânica desejável sem subsequentes tratamentos térmicos. 

-H2xx – Endurecimento e recozimento parcial. Aplica-se a produtos que são endurecidos até um valor 

superior de resistência mecânica desejável e um posterior recozimento para baixar o valor de resistência 

mecânica. 

-H3xx – Endurecimento e estabilização. Esta designação apenas se designa a ligas que contenham 

magnésio que após o endurecimento são arrefecidas à temperatura ambiente para amaciar a liga 

 Segundo dígito  

Indica o grau de endurecimento. Hx2 é um quarto do endurecimento e Hx8 é endurecimento total, em 

que todos os valores entre 2 e 8 representam valores intermédios. Hx9 representa endurecimento extra 

(excede o valor de tensão de rutura de Hx8 por pelo menos 13.8 MPa)  

 Terceiro dígito 

O último dígito é por vezes usado para indicar uma variação de um endurecimento Hxx. 

 

Tipos de tratamentos térmicos 

Algumas formas de tratamentos térmicos comuns são as seguintes: 

-T3 – Solubilização, trabalhado a frio e naturalmente envelhecido.  

-T4 – Solubilização e naturalmente envelhecido. Aplica-se quando a liga é arrefecida à temperatura 

ambiente. 

-T6 – Solubilização e artificialmente envelhecido. Aplica-se a produtos que são reaquecidos a uma 

temperatura baixa após o tratamento térmico de solubilização. [61] 
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Dígitos adicionais para estes tratamentos térmicos incluem: 

-T42 – Tratamento térmico de solubilização após fabricação (-F) ou após recozimento e recristalização (-

O) de forma a demonstrar a resposta a tratamentos térmicos e naturalmente envelhecido até um estado 

estável. 

-T62 – Igual a -T42, mas o envelhecimento é feito de forma artificial. 

-Txx510 – Reduzir cargas internas através de alongamento. Após o alongamento o material não ocorre 

nenhuma correção das suas dimensões. 

-Txx511 – Igual a -Txx510, mas após o alongamento do material este é sujeito a uma correção para estar 

de acordo com as tolerâncias propostas. 

-Txx512 – Reduzir cargas internas através de compressão.[63] 

4.2.3 – Aço 

Aços são ligas de ferro e carbono que podem conter concentrações consideráveis de outros elementos. 

As propriedades mecânicas variam consoante a concentração de carbono, que normalmente está abaixo 

de 1% em peso. Alguns dos aços mais comuns são classificados tendo em conta a concentração de 

carbono, nomeadamente em aços com uma concentração de carbono baixa, média e alta.  

Antes de descrevermos as propriedades dos grupos mencionados acima, irá ser dado uma introdução ao 

sistema de designação dos aços SAE-AISI (Society of Automotive Engineers – American Iron and Steel 

Institute).[64] 

 
Fig 4-2: Sistema de designação AISI / SAE [64] 

 

 

O primeiro digito indica o tipo de aço consoante o elemento de liga mais importante. O segundo dígito 

indica a concentração do maior elemento em percentagem (1 é 1%) e os dois últimos dígitos indicam a 

concentração do carbono (01 é 0.01%)  

Tabela 4-3: Ligas de Aço [64] 
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1ºDigito Elemento principal 

1 Carbono 

2 Níquel 

3 Níquel, Crómio 

4 Molibdénio 

5 Crómio 

6 Crómio, Vanádio 

7 Tungsténio, Crómio 

9 Silício, Manganês 

 

Exemplos de ligas de Aço: 

10xx – Aços-Carbono simples (contém no máximo 1% Manganês) 

11xx – Aços-Carbono Ressulfurados 

12xx – Aços-Carbono Ressulfurados e Refosforados 

SAE 5130 – Liga de Aço-Crómio, contém 1% de Crómio e 0.30% de Carbono. [64] 

 

 

 

 

 

Aços de baixa concentração em carbono (Low-Carbon Steels) 

Estas ligas são as mais produzidas dos três grupos. Geralmente, contêm menos que 0.25% em peso de 

Carbono. O aumento da resistência mecânica é feito através do trabalho a frio. Devido à sua 

microestrutura, estas ligas são macias, mas apresentam uma ductilidade e tenacidade bastante elevadas. 

A sua tensão de cedência é, tipicamente, 275 MPa e uma tensão de rotura entre 415 MPa e 550Mpa.  

Aplicações usuais para estas ligas são componentes de automóveis, componentes estruturais (p.e. I-

beams) entre outros. 

Aços de alta resistência (high-strength, low-alloy HSLA) contêm outros elementos como o cobre, o 

vanádio, níquel e molibdénio em concentrações combinadas no máximo de 10% do peso total da liga e 

possuem tensões de cedência e rotura superiores. Estes também são mais resistentes à corrosão que os 

aços comuns. 

Aços de média concentração em carbono (Medium-Carbon Steels) 

Estas ligas possuem uma concentração de carbono entre os 0.25% e os 0.60%. Estas ligas podem obter 

variados tratamentos térmicos de forma a melhorar as suas propriedades mecânicas. Adições de crómio, 

níquel e molibdénio às ligas melhoram a capacidade destas a serem tratadas mecanicamente, 
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aumentando as possíveis combinações de resistência mecânica e ductilidade. Estas ligas são mais 

resistentes que as de baixa concentração em carbono, mas com uma tenacidade mais baixa. 

Aplicações usuais para estas ligas são rodas de comboio e carris, engrenagens, cambotas entre outros. 

Aços de alta concentração em carbono (High-Carbon Steels) 

Estes aços possuem, normalmente, uma concentração entre os 0.60% e os 1.40% e são os mais duros, 

mais resistentes e com menos ductilidade dos aços. São quase sempre usados num estado de mais rigidez 

e temperado e, consequentemente, são bastante resistentes ao desgaste e capazes de reter uma lâmina 

afiada. Os aços usados em ferramentas possuem uma alta concentração em carbono e contêm, 

normalmente, crómio, vanádio, tungsténio e molibdénio. 

Aplicações usuais para estes aços são facas, serrotes, lâminas, molas, fio de alta resistência entre outros.  

Aços Inoxidáveis 

Este tipo de liga é extremamente resistente à corrosão em vários tipos de ambientes, especialmente à 

atmosfera ambiente. O seu elemento predominante na liga é o Crómio, com uma concentração de, pelo 

menos, 11% do peso total da liga. A resistência à corrosão também pode ser aumentada através da adição 

de níquel e molibdénio.  

Os aços inoxidáveis dividem-se em 3 grupos, consoante a fase predominante constituinte da 

microestrutura: martensíticos, ferríticos e austeníticos.  

Alguns aços inoxidáveis são utilizados a temperaturas elevadas e em ambientes severos porque resistem 

à oxidação e mantêm a sua integridade mecânica. Estes tipos de aços são usados em turbinas a gás, 

caldeiras a vapor, centrais nucleares entre outros.[65] 

4.2.4 – Polímeros 

Um polímero é uma macromolécula composta de repetições de subunidades, monómeros. Polimerização 

é o processo que combina vários monómeros para criar um polímero.  

Como os polímeros não são muito usados neste projeto, apenas irá ser apresentada uma tabela com os 

polímeros mais utilizados e algumas das suas propriedades. 

Tabela 4-4: Materiais poliméricos e suas propriedades [66] 

Material Tensão de Rotura (MPa) Módulo de Young (GPa) 

ABS 28-55 1.4-2.8 

Acrílicos 40-75 1.4-3.5 

Epoxies 35-140 3.5-17 

Nylon 55-83 1.4-2.8 

Policarbonatos 55-70 2.5-3 
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Poliéster 55 2 

Polietilenos 7-40 0.1-0.14 

Polipropilenos 20-35 0.7-1.2 

Poliestirenos 14-83 1.4-4 

 

Estes materiais têm versões reforçadas, cujos valores de tensão de rotura e módulo de Young são mais 

elevados. 

4.2.5 – Bronze 

Bronze é uma liga metálica, sendo o cobre o elemento mais abundante na sua constituição. Outro metal 

que é introduzido, usualmente, na liga é o estanho ocupando 12% do peso da liga. 

O Bronze é utilizado nas conexões nos tubos do óleo, engrenagens, rolamentos, entre outros. 

4.2.6 – Escolha dos Materiais para o Modelo 

Antes de se escolherem os materiais, é necessários explicar uma das aproximações feitas. O próximo 

gráfico ilustra a aproximação que foi feita para se encontrar a curva de engenharia dos materiais. Para se 

obter esta curva, utiliza-se a tensão de cedência e o encruamento do material, ambas propriedades 

encontradas na biblioteca do NX10. Esta será uma aproximação bilinear, definida por 3 pontos, como 

pode ser observado na figura 4-3. 

 

Fig 4-3: Aproximação bilinear 

 

Existem 3 pontos de interesse no gráfico: 

 O ponto A é apenas (0,0), representando o início da deformação elástica; 
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 O ponto B possui uma abcissa de valor igual à tensão de cedência do material em questão e a 

sua ordenada é calculada utilizando a expressão: 

𝜎 = 𝐸 × 𝜀                                                                    (4) 

 O ponto C obtém-se igualando εp a 0.1 e substituindo na expressão do encruamento. 

𝜎 = 𝐾 × 𝜀𝑝
𝑛                                                                  (5) 

Na equação (5), n e K variam consoante o material. Estes valores podem ser retirados da biblioteca do 

NX10 e encontram-se na tabela 4-5. 

O valor de extensão de 0.1 advém do facto da solução a usar no programa de elementos finitos apenas 

aceitar extensões até 10%, mas esta aproximação será explicada em mais detalhe no subcapítulo. 

Na tabela 4-5 encontram-se os materiais escolhidos para o modelo tridimensional, as suas propriedades 

mais relevantes e a cor que apresentam no modelo. A espessura escolhida para os elementos 

bidimensionais (com o material AISI 304 SS) foi de 1 mm. 

Tabela 4-5: Propriedades dos materiais usados no modelo 3D (Informação retirada do NX10) 

 Material Cor ρ (Kg/m3) E (GPa) σyield (MPa) n K 

Aços 
AISI 304 SS  7900 190 276 0.22 1008.4 

AISI 4340  7850 193 1176 0.22 2182 

Alumínios 

A365  2670 70 229 0.25 463 

2014  2794 73 394 0.21 827 

6061  2711 69 242 0.23 512 

Titânio Ti 6Al-4V  4430 121 805 0.2 1449 

Bronze Bronze  8852 103 260 0.19 629 

Polímero ABS  1050 2 40 - - 

 

Em que ρ é a densidade, E o módulo de Young e σyield é a tensão de cedência. 
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Fig 4-4: Vários ângulos do assento 

 

 

4.3 – Elementos Finitos 

A descrição das leis da física para problemas dependentes do espaço e do tempo, são usualmente 

expressas usando equações diferenciais parciais (chamadas daqui em diante de PDE, (Partial differential 

equations). Para a maioria das geometrias e problemas, não é possível resolver estas PDE de forma 

analítica. Então, uma aproximação das equações é construída, baseada em vários tipos de discretizações. 

Estas discretizações aproximam PDEs com modelos numéricos, que podem ser resolvidos utilizando 

métodos numéricos.  As soluções dos modelos numéricos são uma aproximação das soluções reais e o 

método de elementos finitos (FEM, Finite Element Method) são usados para computar essas soluções. 

No âmbito deste trabalho, o FEM é utilizado para aproximar a estrutura de um assento, dividindo-o em 

vários elementos que estão interligados através de nodos. Este processo resulta num conjunto de 

equações algébricas. Essas equações algébricas podem ser representadas sob a forma de uma equação 

matricial. 

[𝑀] ∙ �̈� + [𝐶] ∙ �̇� + [𝐾] ∙ 𝑢 = 𝑓                                                                    (2) 

[M], [C] e [K] são, respetivamente, a matriz de massa, de amortecimento e de rigidez. Não existe 

amortecimento neste modelo de assento, logo a equação pode ser escrita sem o termo com a matriz C. 

𝒖  é um vetor que contém os graus de liberdade dos elementos do assento. Ou seja, contêm os 

deslocamentos dos nodos dos elementos. 𝑓  é o vetor com o conjunto de componentes das forças 

aplicadas no modelo.  

No caso de 𝑓 ser 0 e não haver amortecimento, obtemos a seguinte equação: 
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[𝑀] ∙ �̈� + [𝐾] ∙ 𝑢 = 0                                                                    (3) 

As soluções para esta equação são os vários modos de vibração natural, neste caso, da estrutura do 

assento em estudo. 

4.4 – Criação e Estudo da Malha 

Vários parâmetros foram considerados aquando da geração da malha: Volume do componente, curvatura 

da superfície, crescimento dos elementos ao longo do volume e detalhes. 

Para a malha nos componentes tridimensionais, foram usados elementos do tipo CTETRA(4), que são 

elementos tetraédricos com 4 nodos, ou seja, lineares. Foram escolhidos elementos lineares em vez de 

quadráticos de forma a reduzir a carga computacional, diminuído o tempo necessário de computação 

para cada simulação. Para a base do assento, modelado através de uma superfície bidimensional, foram 

usados elementos do tipo CQUAD(4), que são elementos quadrilaterais lineares.  

 

Na tabela 4-6 apresentam-se os vários tipos de elementos utilizados assim como a sua quantidade. 

Tabela 4-6: Elementos na malha 

Elemento Quantidade 

CTETRA(4) 556280 

 

 

 

Fig 4-5: Malha utilizada nos vários componentes do assento 
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CQUAD(4) 6450 

Modelo Material Von Mises com endurecimento Isotrópico 

Midside Nodes Não incluídos 

 

Após a criação da malha, é necessário dotar estes elementos de propriedades físicas, como a densidade, 

módulo de Young, entre outros. Para isto, escolhe-se o material da biblioteca. Os materiais escolhidos e 

as suas propriedades encontram-se na tabela 4-5. 

4.5 – Modos de vibração 

Antes de se fazerem as análises estática e dinâmica previamente discutidas, foi efetuada uma análise de 

modos de vibração. Esta análise averigua se todas as ligações entre as malhas dos diversos componentes 

foram devidamente ligadas. Na figura 4-6 estão representados os três primeiros modos de vibração, 

utilizando ângulos apropriados. O modelo não deformado está a cinzento. 

   

Fig 4-6: Modos de Vibração; da esquerda para a direita – 1ºmodo (24.44 Hz), 2ºmodo (39.80 Hz), 
3ºmodo (77.80 Hz) 

 

Estes modos foram obtidos usando o constrangimento mostrado na seguinte figura. Este 

constrangimento é denominado de encastramento e impede a rotação e translação dos elementos das 

superfícies de contacto com o chão da aeronave. 
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Fig 4-7:  Constrangimento para a análise de modos de vibração 

 

 

5 – Simulação Numérica 

 

A integração dos fenómenos físicos na análise em Elementos Finitos do assento, os casos de estudo, os 

resultados das simulações e a sua análise serão explicados neste capítulo.  

5.1 – Escolha das soluções 

O programa utilizado para executar estas simulações é o NX10 e, como o pretendido são os resultados 

estruturais, o solver escolhido será o NX NASTRAN. O capítulo anterior apresentou os modos de vibração 

do assento, assim como as suas frequências naturais, tendo sido estes conseguidos, após a escolha da 

solução SOL 103 Real Eigenvalues6.  

Esta simulação não faz parte das especificações de certificação (CS-25, apresentado anteriormente no 

capítulo 2). 

O NX10 disponibiliza várias soluções e, após a discussão das capacidades que serão necessárias para este 

trabalho, serão escolhidos os que melhor se enquadram.  

                                                             
6 Eigenvalues – Valores próprios 
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Devido à natureza das simulações, como já foi esclarecido anteriormente, os componentes do assento 

irão entrar em deformação plástica, especialmente na análise dinâmica. Devido a isto, é imperativo que 

a solução suporte uma análise não linear. Nos ensaios de certificação de assentos já referidos é utilizada 

uma carga que varia no tempo.  

Foram feitas várias iterações na escolha da solução. Os deslocamentos encontrados em simulações 

prévias, para a análise estática não ultrapassavam os 10% e não existia a interpenetração dos diversos 

componentes, logo, não seria necessário a escolha de uma solução avançada, como a SOL 601,129 

Advanced Nonlinear Transient. Para a análise dinâmica, existiram deformações superiores, no entanto 

eram concentradas em certos componentes e não em toda a estrutura. A solução SOL 129 Nonlinear 

Transient Response é a melhor opção, pois possui todas as ferramentas essenciais como a modelação de 

comportamento plástico e forças e acelerações que variam no tempo. Esta solução tem as capacidades 

necessárias para determinar se o assento está de acordo com as normas da EASA. 
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5.2 – Propriedades Físicas e a sua Implementação 

Como já foi explicado previamente, é necessário haver a implementação de deformação plástica no 

modelo. Então, será usado o critério de Von Mises. Este diz um corpo entra em deformação plástica 

quando J2, segundo invariante do tensor de tensão desviador, atinge um valor crítico. 

 𝐽2 = 𝑘2                                                                    (6)  

  𝑘 =
𝜎𝑦

√3
                                                                     (7) 

σy – Tensão de cedência; 

Com alguma manipulação matemática chega-se à seguinte expressão: 

𝜎𝑦
2 =

[(𝜎11−𝜎22)2+(𝜎22−𝜎33)2+(𝜎33−𝜎11)2+6(𝜎23
2 +𝜎31

2 +𝜎12
2 )]

2
                     (8) 

 

Fig 5-1: Superfície de cedência de Von Mises [67] 
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5.3 – Casos de estudo 

Neste subcapítulo, contemplam-se os casos em estudo, utilizando todos os conhecimentos abordados nos 

capítulos anteriores. O modelo de Elementos Finitos, assim como suas condições iniciais, 

constrangimentos, forças aplicadas, entre outros, será aqui descrito. 

5.3.1 – Análise estática 

Para a análise estática, o passageiro está sujeito a uma aceleração vertical de cima para baixo, aplicando 

uma força descendente no assento. Na figura abaixo, a força está representada a vermelho e os 

constrangimentos do assento estão a azul. Estes constrangimentos eliminam todos os graus de liberdade 

das superfícies que estão em contacto com o chão (encastramento). 

Foi utilizada uma força que varia no tempo de forma a se obter alguma estabilidade computacional. 

 

 

Fig 5-2: Modelo para análise estática (à esquerda); pormenor da força aplicada (à direita) 
 

Como não é especificado pelo CS-25 a forma que a função da força deve assumir, foi utilizado uma 

pequena rampa, mostrando o carregamento, seguido de 0.03s de força constante (Figura 5-3). O intervalo 

 

Fig 5-3: Valor da função da força aplicada ao longo do tempo 
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de tempo presente na figura acima é [0,0.05] s. O valor máximo da força aplicada é igual a 6 ×

9.81 𝑚. 𝑠−1 × 77 𝐾𝑔 = 4532.22 𝑁 (pág 8, 6g para baixo). Este valor foi aplicado na zona de elementos 

bidimensionais do assento, como se pode ver pela figura acima. A área da superfície onde a força é 

aplicada é de 0.1085 𝑚2 , logo o valor de tensão é de 4532.22 𝑁/0.1058 𝑚2 = 42837.62 𝑃𝑎 . As 

propriedades da malha e dos elementos que a constituem estão listados na tabela 4-6, página 39. Os 

restantes parâmetros utilizados na simulação estão descritos abaixo. 

Tabela 5-1: Parâmetros da análise estática 

Duração da análise 0.05 s 

Número de Time Steps 100 

Interval for Output 1 

Iterações máximas por Time Step 20 

Time Step Skip Factor 2 

Critério de convergência Deslocamento – 0.001 

 

Para além dos parâmetros enumerados na tabela 5-1, foram feitas algumas simplificações. Estas 

simplificações diminuem a quantidade de memória usada, assim como o tempo necessário para a 

simulação. O modelo é apenas formado por componentes estruturais, não se consideram as espumas e 

alguns dos elementos metálicos foram removidos. A força, como indicado anteriormente, é aplicada de 

forma uniforme na chapa do assento. Por último, as superfícies partilhadas por 2 componentes agem 

como soldaduras.  

5.3.2 – Análise Dinâmica 

Foram feitas duas simulações para este ensaio, uma com toda a estrutura e outra em que o assento e os 

seus apoios foram removidos. Na primeira simulação, o programa apenas mostrou resultados até aos 

0.083s, três milésimas de segundo após o pico de aceleração. Isto deveu-se ao facto das tensões nos 

elementos da placa que estavam conectados aos apoios, terem valores excessivos. Sem a placa do 

assento, é possível fazer uma análise ao resto da estrutura para toda a duração da simulação. 

Os parâmetros e aproximações aqui descritos aplicam-se a ambas as simulações. 

 

Para este ensaio, o passageiro e o assento possuem velocidade inicial horizontal e sofrem uma 

desaceleração brusca, aquando do choque com um obstáculo. Esta desaceleração é a única razão das 

cargas sentidas pela estrutura. Quando se considera um referencial fixo no assento, no instante inicial, o 

assento e o passageiro possuem uma velocidade igual a zero. Após a colisão com o objeto, a velocidade 

do passageiro em relação ao assento aumenta bruscamente. Como o passageiro está constrangido pelo 
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cinto de segurança, este exerce uma força no assento. É este caso que vai ser aproximado na simulação. 

O passageiro e o cinto serão simplificados usando uma massa que estará ligada ao assento, como se pode 

ver na figura 5-4. Isto simulará o cinto a ser puxado para a frente aquando da desaceleração.  

   
Fig 5-4: Modelo para a análise dinâmica; Simulação com a estrutura completa (esquerda); Vista 

lateral (centro); Simulação sem a placa e os apoios (direita) 
 

O elemento com o contorno a laranja, na figura 5-4, simula o passageiro a ser constrangido ao assento, 

através de um cinto de segurança. Assim, ao aplicar uma aceleração a este componente, cargas irão ser 

criadas no assento. Esse elemento é composto por 1049 elementos do tipo CTETRA(4), com um Módulo 

de Young superior aos dos outros componentes do assento, de forma a não entrar em deformação 

plástica. Possui uma densidade elevada, de forma a ter 77 Kg, simulando a massa de um passageiro. 

A função de desaceleração que será aplicada está representada na figura seguinte. Esta forma triangular 

é especificada pelo International Journal of Crashworthiness, num artigo escrito em 1996.[68] A 

aceleração faz um ângulo de 60° com o plano horizontal, simulando uma aceleração horizontal num 

assento inclinado. [15] 
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Fig 5-5: Função de desaceleração 
 

Como requerido pela legislação e indicado na Tabela 2-1, o intervalo de tempo desde o início da 

aceleração e do pico é 0.08s e este tem o valor de 14 g (Figura 5-5).  

Tal como para a análise estática, segue-se a tabela 5-2 com os parâmetros usados na simulação. 

Tabela 5-2: Parâmetros da análise dinâmica 

Duração da análise 0.16 s 

Time Step inicial 0.0005 s 

Número de Time Steps 320 

Interval for output 2 

Número máximo de iterações por Time Step 20 

Time Step Skip Factor 2 

Critério de convergência Deslocamento – 0.001 

 

As simplificações utilizadas nesta simulação são semelhantes, com algumas exceções. Nesta análise, não 

existe a força distribuída, mas sim uma aceleração aplicada num componente que simula um ser humano 

a ser constrangido ao assento por um cinto de segurança. O elemento criado está apenas conectado 

através pelos dois orifícios nos “braços” do assento, não havendo cargas diretamente aplicadas na placa.  
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5.4 – Análise dos Resultados 

Este capítulo é dedicado a analisar os resultados criados pelas simulações dos casos de estudo 

apresentados no capítulo anterior. Isto significa que, estes resultados servirão para a certificação do 

assento, utilizando os requisitos enumerados no capítulo 2, relativamente ao ensaio estático e ao ensaio 

dinâmico. 

5.4.1 – Simulação Estática 

Inicia-se a análise aos resultados do ensaio estático, mais precisamente o estado de deslocamentos na 

estrutura. Na figura 5-9, é possível observar que a peça que sofre mais deformação é a placa do assento, 

onde a força foi aplicada. Este é o campo de deformações do assento no instante de tempo 0.04s, 

imediatamente antes do valor da força começar a baixar.  

  

Fig 5-6: Estado de deslocamentos no instante 0.04s 
 

O local de deformação máximo neste instante é, obviamente, como se pode observar na figura 5-6, na 

placa onde a força é aplicada. Após terem-se retirado os elementos bidimensionais, alterou-se a escala e, 

agora, o ponto de maior deformação encontra-se nos apoios da placa do assento, mais precisamente, nos 

apoios da frente. 



48 
 

 
Fig 5-7: Estado de tensões na placa 2D no instante 0.04s 

 

A figura 5-7 diz respeito ao estado de tensões na placa assento no instante 0.04s, que é onde se verificam 

os valores mais elevados de tensão. Estes valores podem ser encontrados nos elementos a vermelho. No 

entanto, este valor é irrealista pois 1367.29 MPa é bastante superior a 276 MPa, tensão de cedência do 

material utilizado. Esse valor é devido a uma singularidade de tensão, causada pelos constrangimentos 

que foram previamente feitos às malhas dos diversos componentes. 
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Fig 5-8: Estado de tensões nos apoios da placa no instante 0.04s Escala 0-150 MPa (cima); 
Escala 0-265.68 MPa (baixo) 

 

Existem outros elementos onde se verifica concentrações de tensões. Estes encontram-se nos apoios que 

se encontram por baixo da placa. 

Após a análise do modelo num todo, é necessário saber como é que as tensões se transmitem ao longo 

de certos componentes. O primeiro componente em estudo será uma das pernas traseiras. Foi escolhido 



50 
 

um caminho ao longo da perna e cinco elementos que fazem parte desse caminho. Estudaram-se as 

tensões durante os 0.05s de simulação e obtiveram-se gráficos para todos os pontos. 

 

 

Fig 5-9: Escolha dos elementos (cima); Distribuição de tensões em 6 elementos ao longo da perna traseira (baixo) 
 

As funções da figura 5-9 oscilam durante todo o ensaio. Isto deve-se ao facto das tensões nestes 

elementos não ser suficiente para entrarem em deformação plástica. Assim, a perna, apenas em 

deformação elástica, vibra durante a simulação e no fim volta ao estado inicial. 

 

Foi feita uma análise longitudinal à perna traseira do assento e agora irá ser feita uma análise transversal. 

Para se obterem as próximas imagens, foi escolhido um caminho e quatro elementos que se encontram 
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nesse caminho (Figura 5-10). Na imagem superior, encontram-se a localização dos elementos escolhidos, 

e na imagem inferior, encontram-se os gráficos que contêm as tensões nesses pontos ao longo de toda a 

simulação. 

 

 

Fig 5-10: Escolha dos elementos (cima); Distribuição de tensões em 5 elementos no centro da perna traseira, 
transversalmente (baixo) 

 

Como na análise longitudinal, observam-se oscilações periódicas nos valores de tensão ao longo do tempo 

de simulação. Os elementos mais externos apresentam tensões mais elevadas. 

5.4.2 – Simulação Dinâmica 
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Neste ensaio, as tensões são mais elevadas, pois o corpo que simula um passageiro constrangido pelo 

cinto de segurança possui uma aceleração que atinge os 14g em apenas 0.08s.  

Não serão analisadas as deformações e tensões no corpo criado para simular o ser humano, pois estas 

não têm relevância para o problema em questão. 

A figura 5-11 contém as deformações da estrutura no instante 0.08s, quando a aceleração é máxima, para 

a simulação sem a placa e os apoios e no instante 0.083s, imediatamente antes de o programa dar erro, 

para a análise completa da estrutura. 

  
Fig 5-11: Estado de deslocamentos. Assento completo (esquerda); Sem a placa e os apoios 

(direita) 
 

Como é possível observar na figura 5-11, ambos os deslocamentos são idênticos. A diferença de 0.4 mm 

no deslocamento máximo é devido à diferença de instantes utilizados. Esta diferença de instantes deve-

se ao facto de, para a simulação com a estrutura completa, não existir o instante 0.08s nos resultados. 

Os próximos resultados foram retirados da primeira simulação, a que apenas atingiu os 0.083s. 
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Fig 5-12: Tensões na estrutura, escala logarítmica (esquerda); Detalhe do braço esquerdo do 

assento (direita) 
 

Na Fig 5-12, a imagem da esquerda representa o campo de tensões na estrutura. A escala utilizada é a 

logarítmica, pois existem algumas zonas com uma tensão muito elevada, no entanto, a maioria dos 

componentes está sujeito a tensões baixas. 

Na imagem da direita, é possível observar 2 zonas críticas: O orifício no braço identificado com a letra A o 

componente que une o braço com a viga, identificado com a letra B. A tensão de cedência do braço é 394 

MPa e a tensão máxima neste componente, neste instante é de 455.46 MPa. O componente identificado 

com a letra B está sujeito a uma tensão máxima de 820.48 MPa, no entanto, o seu material é o aço AISI 

4340 e a sua tensão de cedência é 1176 MPa. 

Na figura 5-13 segue-se a localização dos elementos que falharam e a sua distribuição de tensão durante 

os 0.083s de simulação. 

  
Fig 5-13: Distribuição de tensões na placa 
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A tensão nos elementos em destaque na figura 5-13 vai aumentando à medida que a aceleração aplicada 

também aumenta. No instante 0.083, a tensão desses elementos sobe bruscamente, fazendo com que o 

programa consiga processar mais time steps. A tensão nestes elementos não chega à tensão de cedência, 

no entanto, caso a simulação continuasse, a tensão continuaria a subir. 

Os próximos resultados foram conseguidos através da segunda simulação, onde a placa e os seus apoios 

foram suprimidos. 

   
Fig 5-14: Distribuição de tensão e localização dos elementos em estudo 

 

O componente mostrado na figura anterior faz ligação entre o braço e o suporte das costas do assento. O 

seu material é um aço AISI 304 SS, com uma tensão de cedência de 276 MPa. Alguns elementos deste 

componente ultrapassam este valor, entrando, assim, em deformação plástica. Observa-se, na parte final 

da simulação, que os estados de tensão são mais elevados do que no início. 

Os próximos componentes a estudar serão zonas de risco junto às pernas. Analisam-se as suas 

distribuições de tensão ao longo do tempo. 

  
Fig. 5-15: Distribuição de tensões em zonas de risco junto às pernas 
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Os elementos assinalados na figura 5-18 fazem parte de componentes, de material é Alumínio A365, cuja 

tensão de cedência é 229 MPa. Nos gráficos, é possível observar que todos os elementos escolhidos 

atingem esse valor, ultrapassando-o ligeiramente, no entanto, a deformação plástica resultante é 

bastante baixa. 

Nos gráficos das figuras 5-14 e 5-15, após o pico de aceleração (aos 0.08s), as tensões diminuem durante, 

aproximadamente 0.03s. Após essa descida, os valores de tensão oscilam ligeiramente. Este 

comportamento deve-se à introdução do componente que modela um passageiro. Devido ao seu grande 

Módulo de Young (100GPa), quando a aceleração que lhe é imposta diminui, o componente oscila. 
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6 – Conclusões 

 

Segundo as simulações feitas, a maior parte da estrutura sofre apenas deformação elástica, tanto na 

simulação estática, como na dinâmica. Após o carregamento, os componentes voltam, em grande parte, 

ao estado inicial. Destes resultados, assume-se que o assento não impede a rápida e segura evacuação 

após o impacto.  

Para se obterem resultados no programa de elementos finitos, NX10, foi necessário simplificar os modelos 

tridimensionais, assim como os modelos físicos a modelar. Estas simplificações tornam os ensaios físicos 

necessários na certificação da aeronave, pois os resultados são definitivos. No entanto, estas simulações 

conseguem prever os pontos fracos da estrutura e dar uma noção de como irá ser o comportamento do 

assento sob as condições estudadas neste trabalho. 

Por fim, ficam umas notas sobre como melhorar este estudo para um trabalho futuro: 

-Para a análise dinâmica, utilizar time steps mais pequenos, animar a estrutura com uma velocidade inicial 

e, após uns instantes, colidir com um objeto; 

-Utilizar um dummy nas simulações, utilizando contactos entre o dummy e a estrutura; 

-Modelar os “carris”, onde o assento encaixa, podendo estes ser torcidos, de forma a ser possível efetuar 

a segunda análise dinâmica, como é mencionado no documento de certificação CS-25.  
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