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RESUMO 

Esta dissertação centra-se na influência do airbag na causa e mitigação de lesões provocadas por 

acidentes rodoviários. Também serão abordadas as questões da fiabilidade do velocímetro e dos dados Crash 

Data Retrieval (CDR), gravados no Event Data Recorder (EDR) dos veículos.  

A pertinência do tema prende-se com o enorme problema global que a sinistralidade rodoviária 

representa. Além de medidas e campanhas de prevenção, é fundamental a melhoria contínua dos sistemas de 

retenção, particularmente do airbag, e dos sistemas de registo de informação, como o EDR e o velocímetro. 

Neste âmbito, foram reconstituídos computacionalmente seis acidentes reais, com o auxílio do software PC-

Crash, e analisados gráficos multibody dos ocupantes, documentos CDR e valores residuais de velocímetros. 

A partir das análises realizadas, conclui-se que a abertura do airbag pode estar diretamente associada 

à causa de lesões graves, principalmente em crianças; a sua não abertura pode implicar a morte do ocupante e 

a sua abertura seletiva pode originar desequilíbrios de tensões e amplitudes no corpo humano, causando 

também lesões.  Relativamente aos dados CDR, concluiu-se que a informação gravada, por vezes incompleta, 

torna a investigação pouco fiável e um registo completo, isoladamente, não permite distinguir a ação humana 

de uma eventual anomalia do sistema, nem qual a causa da mesma. Finalmente, a comparação entre as leituras 

residuais dos velocímetros e os valores de referência revelou coincidência em 50% dos casos.  

A identificação dos fatores lesivos e circunstâncias inerentes à abertura do airbag, das falhas no 

documento CDR e dos motivos para a discrepância entre os valores residuais no velocímetro e os valores reais 

traria consequências altamente benéficas na diminuição da sinistralidade rodoviária e nas investigações. 

 

 

 

Palavras-chave: PC-Crash, Reconstituição de Acidentes, Sistema de Segurança Passiva, Airbag, Dados 

CDR, Velocímetro. 
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ABSTRACT 

This dissertation will focus in the influence of the airbag in the cause and mitigation of injuries caused 

by road accidents. The  reliability of Crash Data Retrieval (CDR), recorded in the Event Data Recorder (EDR) of 

vehicles, and  speedometers will also be addressed.  

The relevance of the issue is due to the enormous global problem that road fatality represents. In 

addition to preventive measures and campaigns, continuous improvement of restraint systems, particularly 

airbags, and information recording systems, such as EDRs and speedometers, are essential. Therefore, six real 

accidents were reconstructed, with the help of PC-Crash software, and occupants' multibody graphics, CDR 

documents and residual speedometer values were analyzed. 

Based on this analysis, it was concluded that the opening of the airbag may be directly associated with 

the cause of serious injuries, especially in children; its non-opening can imply the death of the occupant and its 

selective opening may cause imbalanced tensions and amplitudes in the human body, also causing injuries. 

Regarding the CDR data, it was concluded that the information collected, which is sometimes incomplete, makes 

the investigation unreliable and a complete registration, exclusively, doesn’t allow the distinction between 

human action and a possible system malfunction, or the cause of such. Finally, comparing the residual readings 

of the speedometers with the reference values, it was revealed a coincidence in 50% of the cases. 

The identification of the damaging factors and circumstances related to the airbag opening, the defects 

in the CDR document and the reasons for the discrepancy between the residual values in the speedometer and 

the reference values would have highly beneficial consequences in reducing road fatality and injuries and 

improving the investigations. 

 

 

 

Keywords: PC-Crash, Accident Reconstruction, Passive Security System, Airbag, CDR Data, Speedometer. 
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horas e que não venha a falecer nos 30 dias após o acidente. 
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Morte devido a sequelas - Morte ocorrida após um período igual ou superior a um ano. 

 

Morto (no local) - Vítima cujo óbito ocorra no local do acidente ou durante o percurso até à unidade de saúde. 

Morto a 30 dias1 - Vítima cujo óbito ocorra no período de 30 dias após o acidente. 
 
Parque Automóvel - Conjunto de veículos em circulação. 

Passageiro - Pessoa afeta a um veículo na via pública e que não seja condutora. 

PC-Crash - Programa informático utilizado na reconstituição de acidentes. 

Peão - Pessoa que transita na via pública a pé ou que conduza à mão velocípedes de duas rodas sem veículo 

atrelado, veículos de crianças ou de pessoas com deficiência motora, veículos de mão ou que utilize patins, 

trotinetes ou outros meios de circulação análogos, sem motor, cadeiras de rodas equipadas com motor elétrico 

ou ainda as crianças até aos 10 anos de idade que conduzam velocípedes nos passeios. 

Pilar A - Pilar de tejadilho dianteiro, que forma os suportes verticais que suportam o para-brisas. 

Pilar B - Pilar de suporte do tejadilho situado na secção intermédia do automóvel, entre os pilares A e C. 

Pilar C - Terceiro pilar do tejadilho. 

Ponto negro - Lanço de estrada com o máximo de 200 metros de extensão, no qual se registaram, pelo menos, 

5 acidentes com vítimas, no ano em análise, e cuja soma de indicadores de gravidade é superior a 20. 

Recall - Forma pela qual um fornecedor vem a público informar que os seus produtos ou serviços apresentam 

riscos para os consumidores. 

Sequela - "Efeitos tardios", um ano ou mais após o evento original.  

Sistema Multibody - Sistema desenvolvido para o estudo do comportamento dinâmico de corpos rígidos ou 

flexíveis interligados, sujeitos a deslocamentos translacionais e rotacionais. 

Sistema Multiple - Point - Sistema de pontos múltiplos, com sensores satélites. 

Sistema Single - Point - Sistema de ponto único, com ECU. 

Tacómetro - Instrumento de medição do número de rotações (geralmente por minuto, RPM) de um motor ou 

outra máquina. 

                                                      
1 O número de Mortos a 30 dias apenas assume carácter definitivo no prazo de seis meses após a ocorrência do acidente. 
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Takata - Empresa japonesa, ex-fornecedora internacional de produtos e sistemas de segurança automóvel. 

Velocímetro – Instrumento de medida da velocidade instantânea de um corpo em movimento. 

Vítima - Ser humano que, em consequência de acidente, sofra danos corporais. 
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I  -  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo começa por se esclarecer a motivação que levou ao desenvolvimento desta dissertação. 

Seguidamente, na revisão bibliográfica, serão expostas informações presentes na literatura, relativas aos 

assuntos que serão discutidos. Por fim, definir-se-ão os objetivos a concretizar com este trabalho, bem como a 

sua organização. 

I.1 - Motivação  

Em pleno século XXI, a indústria automóvel e as redes de transportes nunca estiveram tão evoluídas. 

Nos países desenvolvidos, os veículos automóveis são o meio mais utilizado para as deslocações, sendo 

considerados pela maioria dos utilizadores como indispensáveis e insubstituíveis.  

Apesar do avanço tecnológico, a sinistralidade rodoviária representa ainda um enorme problema a 

resolver. Mortes e lesões na estrada têm um impacto extremamente negativo nas comunidades e países. Esta 

situação acarreta enormes custos para os sistemas de saúde já sobrecarregados, ocupa camas de hospital, 

consome recursos e resulta em perdas significativas de produtividade, com repercussões profundas a nível 

socioeconómico.  

O decréscimo futuro da sinistralidade rodoviária depende, não só da continuação da aplicação de 

medidas e campanhas de prevenção, como também do desenvolvimento e melhoria progressiva dos dispositivos 

que tentam diminuir ao máximo as consequências inerentes aos acidentes na estrada. Um desses dispositivos é 

o airbag.  

Os airbags estão entre os produtos de segurança automóvel mais importantes, uma vez que o conceito 

de insuflamento é aplicável, hoje em dia, a todos os tipos de impactos, para proteger diferentes ocupantes e 

diferentes partes do corpo humano. Os airbags são classificados como “Dispositivos de Segurança Passiva” (para 

mitigação de lesões) ao contrário dos “Dispositivos de Segurança Ativa” (para prevenção de acidentes). Esta 

tecnologia, em conjugação com o cinto de segurança, tem vindo a salvar inúmeras vidas em todas as partes do 

mundo. No entanto o sistema do airbag é falível e a sua abertura pode nem sempre representar um benefício. 

O ser humano é um sistema frágil e, na estrada, encontra-se à mercê da agressividade que um acidente 

pode acarretar. As lesões corporais associadas a um acidente rodoviário são de natureza diversa, dependendo 

do tipo de veículo, do tipo de acidente, das características físicas do ocupante, entre vários outros parâmetros. 

Em casos extremos, as lesões podem ser incapacitantes ou mesmo mortais.  

A investigação de acidentes pode ajudar a melhorar as condições de circulação e a corrigir problemas 

relacionados com os mais variados aspetos do mundo rodoviário. Os registos do velocímetro e do Event Data 

Recorder (EDR) proporcionam informações úteis para as investigações, sempre que constituam recursos fiáveis.  

Na secção seguinte será feita uma revisão bibliográfica acerca das tecnologias mencionadas. 
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I.2 - Revisão Bibliográfica 

I.2.1 Lesões e Mortes Associadas ao Airbag 

A indústria automóvel tem vindo a tornar-se progressivamente mais segura. Um estudo sueco de M. 

Krafft et al. (2002) comparou modelos de veículos introduzidos no mercado entre 1980-1984 com modelos 

introduzidos entre 1995-1999 e verificou que a proporção de lesões graves (AIS3+) diminuiu em 80% e que o 

risco relativo de incapacidade permanente e fatalidade diminuiu em 29% [1]. 

Apesar do airbag se tratar de um dispositivo de segurança, alguns especialistas começaram a 

questionar-se se este poderia vir a causar problemas, quando a Ford e a General Motors começaram a instalar 

airbags nos seus veículos, durante a década de 1970. 

Um estudo de R. Antosia et al. (1995) sobre lesões associadas à abertura do airbag analisou 618 lesões 

e concluiu que a esmagadora maioria foi classificada como menor (96.1%), relatando que o tipo mais comum de 

lesão é a abrasão cutânea (64%), seguida pela contusão (38%), laceração (18%), queimaduras (8%), fraturas 

(3.2%) e descolamento da retina (1.8%). Este estudo menciona também que as áreas do corpo mais afetadas 

foram a cara (42%), punho (17%), antebraço (16%) e peito (10%) e que 95.7% dos ocupantes afetados 

encontravam-se no lugar do condutor [2]. O facto de 96.1 % dos ferimentos terem sido leves mostra que, embora 

os airbags possam causar lesões, tais lesões devem ser vistas no contexto das lesões mais graves que impedem. 

 No entanto, a mortalidade infantil nos EUA (e não só), com a 1ª geração de airbags, era bastante 

preocupante. A verdade é que, quando os airbags são despoletados, podem atingir pessoas de menor estatura 

e maior fragilidade, em particular, crianças, com força suficiente para as deixar seriamente feridas ou mesmo 

mortas [3]. As lesões mais graves (na cabeça e coluna cervical) e a maior taxa de mortalidade associada a airbags 

são verificadas em crianças, tendo chegado a ocorrer casos de decapitação [4]. A NHTSA (National Highway 

Traffic Security Adminisration) estima que entre 1990-2008, mais de 290 mortes foram causadas devido ao 

despoletamento do airbag frontal, em colisões de baixa velocidade, nos EUA, e que quase 90% das mortes 

ocorreram em veículos fabricados antes de 1998. Aproximadamente 68% das pessoas fatalmente feridas por 

airbags frontais foram não condutores. Dessa percentagem, mais de 90% eram crianças ou bebés, a maioria dos 

quais não usava cinto de segurança ou se encontrava em Sistemas de Retenção Infantil (CRS) voltadas para trás, 

no banco da frente. O Instituto de Segurança Rodoviária Americano afirma que as mortes infantis associadas à 

abertura do airbag por 100 milhões de veículos matriculados, por ano, diminuíram de mais de 50, durante 1996-

1997, para menos de 1 em 2008-2009 e sustenta que o fator mais importante nesta conquista foi o esforço 

público-privado para educar os pais (ou outros condutores) a reter adequadamente as crianças até aos 12 anos 

nos assentos traseiros. Em 1996, 78% dos país acreditava que era seguro para crianças de 8 anos ou menos andar 

no banco da frente de veículos equipados com airbags frontais, passando este valor para apenas 18%, em 2002 

[5]. Além disso, outro fator veio a contribuir para a redução do número de mortes (de todas as faixas etárias): 

em 1997, o governo americano modificou certas regras em relação à redução da energia de despoletamento dos 

airbags frontais (“Depowering”), que passaram a ser cumpridas a partir de 1998 [6].  

Sabe-se que, ocasionalmente, a energia necessária para insuflar rapidamente os airbags pode causar 

ferimentos em ocupantes sentados ou projetados para muito perto do airbag antes deste despoletar ou no 
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decorrer do insuflamento. Esta foi uma preocupação séria com as primeiras gerações de airbags frontais, 

despoletados com maior força e com menos restrições. Pode confirmar-se, com a Figura 1 a) e b), que a medida 

federal tomada causou uma redução evidente no número de mortes, quando os valores eram já preocupantes.  

 

A população com menos de 13 anos (bem como a população adulta) verificou uma redução na 

mortalidade com a instalação dos airbags “depowered” em comparação com os dispositivos anteriores [7]. Um 

estudo da NHTSA de 2015 veio confirmar que os airbags redesenhados reduziram o risco de fatalidade para 

crianças em 45%, em comparação com os anteriores a 1998, sem reduzir os benefícios para adultos [8]. D. Durbin 

et al. (2005) concluiram que o risco de lesões graves associadas à segunda geração de airbags frontais (1998-

2004) para crianças, dos 3-15 anos, no banco da frente direito, foi de 9.9%, comparado com 14.9% para uma 

amostra semelhante de crianças expostas à primeira geração deste tipo de airbags (1994-97) [9]. M. Scerbo et 

al. (2008) confirmam os resultados e, nas mesmas condições, para crianças com idades de 0 a 4 anos, verificaram 

uma redução no risco de fatalidade de 65% [10].  

Além das medidas governamentais tomadas, o facto do uso do cinto de segurança nos EUA ter 

aumentado de cerca de 60% no início dos anos 90 para 84% em 2010 contribuiu para a diminuição de mortes 

associadas ao airbag [5]. 

Na literatura existem diversos casos de lesões específicas associadas ao airbag. Contudo, estas são raras 

e pontuais, e é preciso ter em conta que muitas delas ocorreram nas primeiras gerações de airbags.  

Um conjunto de 325 casos, feito por D. Huelke et al. (1995) sustenta que a maioria das lesões registadas 

nos membros superiores são lesões menores, localizadas na mão, punho ou antebraço (contusões, abrasões e 

entorses). Os autores detetaram também fraturas da mão, dos ossos do antebraço, do punho, do polegar e 

dedos, todas em casos isolados. Grande parte destas fraturas devem-se à proximidade do antebraço à porta do 

módulo do airbag, forçadamente aberta devido ao despoletamento do mesmo. O insuflamento pode arremessar 

o antebraço contra o painel frontal, espelho retrovisor ou pára-brisas, causando variados tipos de lesão [11].  

A nível de lesões óticas, existem relatos de laceração da esclera (causando visão turva temporária), de 

vasta abrasão pontilhada na córnea ou mesmo casos mais graves de laceração nestes locais, sendo ainda 

verificáveis situações de fratura de ossos na órbita [135]-[138]. Na literatura, encontram-se também relatos de 

casos perigosos de queratite alcalina, presumivelmente causada pela libertação de compostos de sódio aquando 

a) b) 

Figura 1 - a) Mortes associadas à abertura de airbags frontais nos EUA de 1990 a 2008 e b) 1990 a 2001, segundo a 
natureza dos ocupantes [242]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huelke%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7723083
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do insuflamento. Esta condição, que se reflete num pH de excreção ocular igual ou superior a 8, é uma ameaça 

potencialmente grave à visão que requer tratamento específico [16]. 

As lesões associadas ao despoletamento do airbag podem ser também na pele. Estas acontecem 

principalmente na cara, pescoço, peito e extremidades superiores. Foram já reportados diversos tipos de lesões 

cutâneas, nomeadamente casos de dermatite, onde se incluem eritemas, abrasões, dermatite de contacto, 

contusões e queimaduras [17]. G. Hallock et al. (1997) classifica as queimaduras de airbag em 3 tipos: térmicas, 

de fricção e químicas [18]. As queimaduras térmicas, mais comuns, são resultado da ventilação de gases quentes 

através dos orifícios de ventilação. Estas lesões ocorrem frequentemente nas mãos do condutor, próximas dos 

ditos orifícios, e têm a aparência de pequenas queimaduras de cigarro, podendo estar associadas a flictenas de 

grande dimensão [17]. As queimaduras de fricção resultam do deslizamento da pele ao longo da superfície do 

airbag. As queimaduras químicas são as mais raras pois o hidróxido de sódio, carbonato de sódio ou outros óxidos 

metálicos potencialmente corrosivos têm de entrar na solução, via suor ou lágrimas, para que as reações possam 

ocorrer. No entanto, são descritas por H. Ingraham et al. (1991), queimaduras químicas no rosto e pálpebras 

[19]. 

Para a maioria das pessoas, o único efeito que o pó que resulta do insuflamento (normalmente de talco, 

lubrificante de superfície) pode produzir é uma pequena irritação na garganta e nos olhos, que ocorre quando o 

ocupante permanece no veículo por vários minutos com as janelas fechadas e sem ventilação. Sabe-se que o 

azoteto de sódio reage com as enzimas citocromo oxidases, impedindo que as células usem oxigénio, o que 

estará relacionado com ataques asmáticos verificados [20]. Uma experiência realizada por K. Gross et al. (1994), 

que consistiu na exposição de 24 pacientes com asma ao conteúdo do airbag despoletado, durante 20 minutos, 

com as janelas fechadas, verificou que 10 dos 24 asmáticos tiveram reações broncospásmicas significativas, com 

um aumento médio da resistência específica das vias aéreas de 202% e uma diminuição média do FEV1 (Volume 

Expiratório Forçado em 1 segundo) de 24%, o que não ocorreu com uma máscara protetora. Os autores 

concluíram que o carbonato e o bicarbonado de sódio são, em grande parte, a causa dos ataques asmáticos 

observados. Estes pós são de sedimentação lenta e permanecem no compartimento dos passageiros durante 

horas. Sendo altamente respiráveis, uma vez inalados, penetram no pulmão [21].  

Quando os airbags são abertos, a rápida geração de um volume de gás cria uma onda de pressão breve 

(durante menos de 100 ms) e intensa (150 a 170 dB) que se propaga pelo compartimento dos passageiros. 

Embora casos de perda auditiva permanente sejam raros, perdas temporárias (ou limitadas por determinados 

limiares de frequência) são mais comuns. São também recorrentes casos de acufeno e de desequilíbrio [145]-

[148]. 

A abertura tardia do airbag constitui uma fonte de lesões. A. Sances et al. (2003) chegam à conclusão 

que, para a mesma mudança de velocidade (28 km/h), utilizando um modelo feminino no percentil 5, o valor de 

Nij (critério de lesão no pescoço) associado à abertura tardia (100 ms) é de 2 (acima dos valores críticos) e 

associado à abertura “normal” é de 0.4, sendo que os valores de tensão e extensão no pescoço são 

aproximadamente 4 e 5 vezes maiores [26]. Russell Frieder at al. (2007), chegam a uma conclusão semelhante 

quanto ao Nij para modelos masculinos nos percentis 50 e 95 e encontram aumentos significativos no HIC36  

(critério de lesão na cabeça) e na aceleração angular da cabeça [27]. 
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Outra grave disfuncionalidade técnica é a desagregação de componentes internos, como o envolvente 

metálico do combustível, que constituem verdadeiros “mísseis”, capazes de causar danos como, por exemplo, a 

fratura de costelas [28]. 

 Há que ter em conta que alguns dos casos mais graves se verificaram em ocupantes que já tinham 

história pregressa de comorbilidades associadas, como é o caso, por exemplo, da disseção da artéria carótida 

num indivíduo com displasia muscular [29]. 

Graças aos requisitos governamentais em relação à adoção de tecnologias de retenção avançadas e 

inteligentes, lesões graves atribuídas ao airbag estão a tornar-se um assunto passado [6]. A NHTSA estima que, 

devido à sua alta viabilidade, os sistemas inteligentes eliminaram 95% das fatalidades associadas à abertura do 

airbag, em colisões de baixa velocidade [30]. Todavia, não se podem descartar as situações de recalls, bastante 

recentes, e das quais se falará a seguir. 

I.2.1.1- Recalls 

Uma Recall é a forma pela qual um fornecedor vem a público informar que os seus produtos ou serviços 

apresentam riscos para os consumidores. Simultaneamente, recolhe produtos, esclarece factos e apresenta 

soluções [31].  

A empresa automóvel com maior historial de recalls é a Toyota, devido ao seu enorme ritmo de 

crescimento desde 1995, estimando-se despesas na ordem dos 6 biliões de dólares entre 2004 e 2010, com mais 

de 20 milhões de veículos afetados, de mais de 30 modelos diferentes [32]. Em 2009, uma investigação por parte 

da NHTSA associou um total de 37 mortes ao problema de aceleração não intencionada da Toyota em cerca de 

9 milhões de veículos. Este número continuou a aumentar e o assunto da aceleração não intencionada será 

abordado novamente no capítulo III. Em 2012, a Toyota recolhe 7.4 milhões de automóveis devido a um 

problema de potencial incêndio associado a interruptores de janela defeituosos [33]. Mais recentemente, foram 

identificadas lacunas nos módulos dos airbags que estavam a causar a sua abertura acidental e a sua não 

abertura [34]. Em 2017, cerca 2.9 milhões de veículos Toyota padeciam desta condição de recall e necessitavam 

de substituição do módulo do airbag, dos quais 7009 em Portugal.  

Outra empresa com historial problemático foi a TAKATA. O principal problema desta ex-fornecedora 

assentou no uso de nitrato de amónio como combustível. Este produto químico pode degradar-se, se exposto a 

calor e humidade elevados, resultando em explosões que levam o airbag a romper o invólucro de metal, 

provocando uma abertura indevida, com projeção de fragmentos metálicos para o exterior. No fim de 2017,  

tinham já sido verificadas, pelo menos, 23 mortes e mais de 230 feridos devido a esta falha [33];[35]. 

I.2.2 Eficácia do Airbag 

Na literatura, os estudos de eficácia focam-se especificamente na combinação de airbags e cintos de 

segurança (do tipo “lap-shoulder”), apenas cinto de segurança e apenas airbag. 

A maioria dos testes de colisão continua a concentrar-se em colisões frontais (normalmente 

consideradas entre -30º a 30º), em parte, porque estas constituem 50-65% de todos os acidentes [36].  
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Na primeira geração (modelos de 1985 a 1993), já se estimava que o airbag frontal, aliado ao cinto de 

segurança, prevenisse 24% das mortes em colisões frontais, comparativamente ao uso exclusivo de cinto de 

segurança, e 16% para todos os tipos de colisão, também em relação ao uso isolado de cinto (S. Ferguson et al. 

1995) [37]. Já para modelos entre 1992 e 1995, segundo E. Braver et al. (1997), o risco de morte por colisão 

frontal para os passageiros do banco da frente (não condutores) em veículos com airbags frontais foi reduzido 

em 14% para aqueles com cinto de segurança e em 23% para aqueles sem cinto de segurança, devido ao airbag 

[38].  

Em 1996, a NHTSA associava o airbag a uma redução da fatalidade de 31%, em colisões frontais, e em 

relação à redução global, para lesões graves, afirmava que o airbag, combinado com o cinto de segurança, 

proporcionava uma redução de 60% do risco de lesões [39]. 

Relativamente à prevenção de lesões, atente-se no estudo de D. Cox et al. (2004) sobre acidentes de 

colisão frontal nos EUA, para diferenças de velocidade  iguais ou superiores a 15 km/h, entre 1991 e 2000, que 

verificou uma redução significativa dos danos faciais e fraturas maxilares, com o uso de airbag conjugado com o 

cinto de segurança [40]. Esta conclusão é confirmada por M. Major et al. (2000) [41]. Para a Europa, R. Frampton 

et al. (2000) compararam a taxa de lesões de gravidade igual ou superior a AIS2, em colisões frontais, em veículos 

equipados com airbags frontais contra não-equipados (ambas as situações com cinto de segurança), e 

encontraram uma redução de 24% para 29% (p = 0.02) [39]. Já R. Cuerden et al.(2001), recolhendo dados sobre 

acidentes graves com veículos motores de 4 rodas, de 1989 a 2000, chegam a valores de redução de lesões 

MAIS2+ e MAIS3+ de 41% e 25%, respetivamente, quando compararam a proteção oferecida pelo airbag 

europeu e cinto com a proteção isolada do cinto. Constataram, além disso, uma redução de 42% e 70% em lesões 

cranianas e faciais AIS2+, respetivamente [42].  

Segundo a NHTSA, os airbags frontais salvaram, nos EUA, 2 756 vidas em 2016 e 47 648 vidas entre 1987 

e 2016 [43]. Já o Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)  afirma que os airbags frontais reduzem a fatalidade 

em 29% para os condutores, em colisões frontais e em 32% para passageiros dos bancos dianteiros, com 13 anos 

ou mais [44]. De acordo com a Autoliv, em colisões frontais, os airbags frontais do condutor reduzem, 

atualmente, ferimentos graves na cabeça em mais de 60% [45]. 

 

Um estudo de A. McCartt et al. (2007)  sobre a eficácia dos airbags laterais para condutores de veículos 

ligeiros, médios e SUVs (impactos na dianteira e na traseira) concluiu que, para colisões “near-side”,  a fatalidade 

é reduzida em 37% com airbags laterais encefálicos (exclusivamente) e em 26% com airbags laterais torácicos 

(exclusivamente), em veículos ligeiros e, respetivamente, em 52% e 30% em SUVs [46].  

Já C. Kahane (2014), para passageiros frontais (condutor e lado direito) de veículos, camiões leves e 

caravanas, em colisões laterais próximas (“near-side”), associou uma redução de fatalidade de: 31.3% aos airbags 

torácicos e de cortina separadamente; 24.8% aos airbags torácicos e de cortina combinados; 16.4% apenas ao 

airbag de cortina e 7.8% apenas ao airbag torácico. O autor acrescenta ainda que os airbags de cortina eclodidos 

em situações de capotamento têm uma redução de fatalidade estimada de 41.3% [47].  

No entanto, especial atenção precisa de ser prestada aos impactos laterais “far-side” pois, segundo a 

Autoliv, este tipo de  impactos  representa mais de 40% das colisões que resultam em lesões sérias [45]. No 

entanto, segundo H. Gabler et al., 76% das fatalidades por colisões laterais devem-se a colisões “near-side”, 
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devendo-se 24% a colisões “far-side”. Os autores informam ainda que, em colisões “far-side”, a região corporal 

com maior percentagem de lesões AIS3+ é o peito (33.7%), seguindo-se a cabeça (27.4%), e que a probabilidade 

de contrair algumas lesões nestes locais aumenta drasticamente a partir de valores de ∆𝑣  (variação de 

velocidade) superiores a 20 km/h (do veículo intruso) [48]. 

Sem fazer distinção entre colisões “far side” e “near side”, R. Griffin et al. (2012) concluem que o airbag 

lateral encefálico permite uma redução de 30% das lesões cranianas de gravidade AIS2+ [49] e um estudo 

australiano de A. D’Elia et al. (2013) revelou que os airbags laterais duplos céfalo-toráxicos reduzem o risco de 

morte ou lesão do condutor em 41% [50]. Por último, a Autoliv estima que os airbags laterais reduzam as lesões 

graves no peito em colisões de impacto lateral em aproximadamente 25% e que os airbags laterais de cortina 

reduzam o risco de ferimentos na cabeça com risco de vida, em colisões laterais, em aproximadamente 50% [45]. 

 

A análise computacional de modelos de airbag de joelho de B. Nie et al. (2017), usando o modelo do 

ocupante masculino no percentil 50, concluiu que a presença do airbag de joelho tem uma influência significativa 

na cinemática das extremidades inferiores, favorecendo uma retenção precoce e uma distribuição da força de 

contacto nas pernas durante o insuflamento. Para ocupantes em posição correta (IP), o airbag de joelho tende a 

diminuir as cargas da tíbia e para ocupantes fora da posição correta (OOP), sentados mais para a frente, a força 

axial e o momento fletor na tíbia aumentam significativamente e o contacto entre as pernas e o airbag é 

antecipado, resultando numa maior abdução dos membros. Mesmo neste caso desfavorável, o dispositivo tende 

a proporcionar uma redução da carga axial no fémur [51].  

I.2.3 Fiabilidade do Velocímetro 

Em caso de acidente, é de esperar que, para velocímetros mecânicos e elétricos, a agulha retorne a zero. 

No entanto, se a mola ficar danificada,  esta não retornará a zero, movendo-se livremente. 

Para velocímetros eletrónicos, quando o acidente acontece, o sinal de velocidade final será zero e o 

motor passo-a-passo, regulado pelo sinal de controlo, forçará a agulha a voltar para o ponto zero. Todavia, estes 

motores requerem energia para conduzir a agulha para qualquer posição indicada, incluindo para zero e, 

portanto, se não houver energia para mover a agulha, esta permanecerá imobilizada na posição correspondente 

ao momento em que a energia foi perdida, indicando uma velocidade possivelmente diferente da velocidade de 

colisão. A referida perda de energia pode ser resultado dos danos em algumas partes do circuito de controlo, 

que impedem o motor passo-a-passo de obter o sinal para retornar a zero [52]. 

Q. Yuan et al.  (2012) verificaram uma boa correlação entre a leitura residual de 13 velocímetros 

eletrónicos e a  velocidade do veículo no momento da colisão. Além disso, os autores perceberam que, se a 

velocidade da colisão for superior a 40 km/h, os danos envolvidos espalham-se pelo circuito, fazendo com que  

o nível de confiança na velocidade residual aumente. Este facto confirma a hipótese já referida, que diz respeito 

à marcação da velocidade no momento em que se dá o corte no sistema, o que significa que a velocidade que 

fica registada pode não ser a velocidade que o velocímetro marcava no instante da colisão, mas sim uma 

velocidade inferior a esse valor, uma vez que o veículo perde velocidade a partir do instante inicial de colisão 

[53]. Esta questão será de extrema importância para a análise dos casos de estudo que se seguem. No que 
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respeita aos velocímetros mecânicos e elétricos, os autores não encontraram correlação entre a velocidade 

residual e a velocidade real no momento da colisão [53].  

Os mesmos autores, num novo estudo de 2015, corroboraram a boa correlação encontrada, através da 

análise de 28 casos de velocímetros eletrónicos (e de um elétrico e um mecânico, não conclusivos), afirmando 

que a leitura residual pode constituir um método eficaz complementar para a reconstituição de acidentes e para 

a estimativa da velocidade do veículo de impacto 

Os resultados obtidos  vieram também a demonstrar que as melhores correlações coincidem com os 

casos de grande deformação plástica e severos danos em componentes frontais do veículo, (especialmente no 

circuito e componentes relacionados). Os resultados do estudo estão ilustrados na Figura 2 [54].  

 

Também A. Kuranowski tinha já concluído, em 2009,  que a leitura residual é, regra geral, confiável, 

indicando uma velocidade perto ou não muito menor que a velocidade de impacto, sendo que a confiança na 

leitura aumenta quando os medidores de nível de combustível e de temperatura também funcionam com base 

em motores passo-a-passo e mostram valores reais (medidos) [55]. 

Por outro lado, um estudo de R. Anderson (2010), por comparação com os resultados obtidos através 

de técnicas tradicionais de reconstituição de acidentes,  demonstrou que a leitura residual pode ou não coincidir 

com a velocidade aproximada do veículo no momento do impacto. Nos casos de estudo analisados pelo autor, a 

leitura residual do velocímetro geralmente não representava a velocidade real, o que levava a crer que fatores 

externos como a vibração ou mudanças bruscas de orientação poderiam facilmente alterar a indicação da agulha, 

não sendo recomendado que as leituras do velocímetro pós-colisão sejam incluídas em reconstituições como 

prova da velocidade do veículo, na maioria dos casos. No entanto, alguns veículos são equipados com 

instrumentos cujas agulhas indicadoras demonstram uma maior resistência ao movimento perante mudanças 

de orientação, vibrações e acelerações elevadas. Com esses veículos, a leitura do velocímetro residual poderia 

ser usada como prova corroborativa em algumas circunstâncias de acidentes [56]. 

É de salientar que, para poderem ser reconstituídos acidentes com base em leituras residuais do 

velocímetro, é conveniente o conhecimento acerca de alguma informação específica, na qual se inclui o tipo de 

veículo, a forma de transmissão, o tipo de motor, o tipo de engrenagem e especificações do pneu. 

Quando não se verifica o bloqueamento da agulha, existem técnicas que possibilitam estimar o valor da 

velocidade de colisão. Um estudo de 2015 de C. Andrade et al., centrado na análise de painéis de veículos e 

Figura 2 - Comparação entre velocidades calculadas e leituras do velocímetro do estudo de Quan Yuan [54]. 
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motociclos envolvidos em colisões frontais, averiguou diversos métodos alternativos para a reconstituição de 

acidentes a partir da leitura do velocímetro. Nesta perspetiva, é focado um conceito interessante denominado 

efeito “Needle Slap”, no qual é feita uma marca (exemplo pormenorizado na Figura 3 a)), por parte da agulha, na 

face do mostrador do velocímetro, no momento do impacto.  

Ora, este efeito pode ser identificado com recurso a técnicas, das quais se destacam a espectroscopia 

Raman (para provar a transferência de material entre a face do painel e a agulha); a comparação de vídeo 

espectral (procura marcas luminescentes e de fricção da agulha no painel do velocímetro); a microscopia ótica 

(investiga alterações das características morfológicas no mostrador do velocímetro). Devido à impossibilidade de 

remoção do painel de instrumentos para análise laboratorial, em alguns casos, é recorrente um outro método 

que se baseia na combinação de um conjunto de luzes (lanternas) com vários filtros (oculares) na cena do  

acidente.  

O efeito “Needle Slap” tem algumas limitações, nomeadamente o facto de não poder ser utilizado 

quando as rodas são bloqueadas ou em veículos equipados com velocímetros digitais [57]. 

Com vista a verificar a fiabilidade deste método, D. Tao et al. (2012) efetuaram uma análise estatística 

baseada em 2 grupos isolados: registo das marcas do ponteiro na plataforma de visualização e registo de valores 

de velocidade por outros métodos. O autor chega a resultados práticos observáveis na Figura 3 b) e refere que, 

com a desaceleração imposta pela colisão, os materiais da placa do medidor e as direções de colisão são fatores 

determinantes na formação das marcas do ponteiro. O gráfico apresentado confirma que este método é mais 

preciso relativamente aos métodos tradicionais. Uma das conclusões desta experiência aponta para dois locais 

possíveis das marcas de agulha - na ponta e no meio - podendo as marcas aparecer num único local ou de forma 

conjunta, dependendo das situações de colisão.  

 

Outra conclusão importante relata a maior probabilidade do aparecimento de marcas em impactos 

frontais, relativamente aos outros tipos de colisão e a não diferença óbvia entre a formação de marcas a baixa 

velocidade e a alta velocidade [58]. 

Como se pôde constatar, os resultados obtidos pelos diferentes autores relativamente à fiabilidade do 

velocímetro eletrónico foram díspares. Importa, a partir dos quatro  casos de estudo que serão analisados nesta 

dissertação, discutir o grau de confiança destes sistemas de registo.         

 

Figura 3 - a) Marca resultante do efeito “Needle Slap” [57]; b) Resultados obtidos por D. Tao [58]. 

c) 

a) b) 
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I.3 - Objetivos e Organização 

Nesta tese propõe-se uma abordagem do papel do airbag enquanto causador ou mitigador de lesões e 

da fiabilidade dos sistemas de registo pós-acidente, nomeadamente do documento Crash Data Retrieval e do 

velocímetro. 

No que toca ao airbag, pretende-se estudar a cinemática do ocupante, através de simulações multibody, 

possíveis devido ao software PC-Crash e, com isso, aferir o seu potencial lesivo, o seu potencial mitigador e se a 

sua abertura seletiva poderá ser prejudicial.  

Com o intuito de testar a fiabilidade dos dados CDR, sugere-se a análise de dois documentos CDR, a 

partir dos quais se procura verificar a sua compatibilidade com o cenário dinâmico de referência e descobrir a 

causa de eventuais anomalias, caso existam.  

Com o objetivo de verificar a fiabilidade do registo residual do velocímetro propõe-se uma comparação 

destes registos com os valores de referência obtidos a partir do PC-Crash. 

A estrutura desta dissertação é constituída por quatro capítulos. Primeiramente, no capítulo I, serão 

apresentadas a motivação que levou ao desenvolvimento do presente trabalho, a revisão da literatura referente 

aos objetivos supracitados e, por fim, a presente secção. 

No Capítulo II, é feito um enquadramento teórico acerca da sinistralidade rodoviária mundial e nacional, 

dos componentes e funcionamento do airbag, e dos critérios de avaliação dos principais testes de colisão 

europeus. Além disso, introduzem-se brevemente os conceitos de EDR e velocímetro. 

No capítulo III são analisados e discutidos dez casos de estudo, após reconstituição computacional, na 

ótica das lesões dos ocupantes, do documento CDR e do velocímetro dos veículos alvos de estudo, envolvidos 

nos respetivos acidentes. 

No capítulo IV, expõe-se as principais conclusões desta dissertação e sugerem-se algumas ideias cujo 

desenvolvimento poderá ser levado a cabo num futuro próximo. 
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I I  -  ENQUADRAMENTO T EÓRICO 

Neste capítulo começar-se-á por contextualizar nacional e internacionalmente a sinistralidade 

rodoviária, através de informações da Associação Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), respetivamente. Seguidamente será introduzida a temática do airbag, aprofundando-

se a sua constituição e funcionamento. Também será abordado o tema dos testes de colisão da Euro NCAP, 

segundo os quais é classificada a segurança dos veículos europeus. Por fim, explicar-se-ão no que consistem o 

gravador de eventos (EDR) e dados CDR e o velocímetro.  

II.1 - Contextualização da Sinistralidade Rodoviária 

De acordo com a OMS morrem 1.25 milhões de pessoas anualmente na estrada (segundo dados de 

2013). Este número estabilizou em 2007 após um progressivo aumento até essa data, apesar do aumento 

mundial da população e do número de veículos. A população aumentou 4% entre 2010 e 2013 e houve um 

aumento de 16% no número de veículos no mesmo período. Estes factos sugerem que as intervenções dos 

últimos anos, com vista a melhorar a segurança no trânsito a nível mundial, têm vindo a salvar vidas [59]. 

Desde 2010, houve um aumento no número de mortes na estrada em 68 países, dos quais 84% são 

países em desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento. Por outro lado, 79 países assistiram a um 

decréscimo do número de mortes na estrada, dos quais 56% são países em desenvolvimento ou em vias de 

desenvolvimento. Se a tendência se mantiver, prevê-se que, em 2030, o número anual de mortes por acidente 

rodoviário aumente para 1.9 milhões de pessoas, passando esta causa a constituir a sétima causa de morte a 

nível mundial (em 2015 representava a décima causa de morte) [2];[3]. 

Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas (GAUN) adotou uma meta e estabeleceu a “Década de 

Ação para a Segurança Rodoviária” (de 2011 até 2020), com o objetivo de, até 2020, reduzir e estabilizar o 

número de mortes na estrada a nível mundial. Além disso, esta entidade desenvolveu ainda um plano global para 

esta década cujo quadro geral de ação promove propostas economicamente rentáveis que melhoram a 

segurança rodoviária [62]. Cinco soluções prestam especial atenção aos seguintes aspetos: gestão da segurança 

rodoviária; construção e remodelação de estradas mais seguras; utilização de veículos mais seguros; criação de 

condições de segurança melhores para todos os utilizadores das estradas (incluindo peões e ciclistas) e melhoria 

da resposta de emergência e dos cuidados hospitalares em situações de pós-colisão. Além disso, um dos 

“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (ODS) é a redução, em 50%, do número total de mortes e lesões 

relacionadas com o trânsito a nível mundial, até 2020 [59]. O reconhecimento do problema grave que a 

sinistralidade rodoviária representa é já um enorme progresso.  

Com a Figura 4 a) é possível verificar que o aumento do número de mortes rodoviárias ao longo dos 

anos tem vindo a estagnar. Esta estagnação deve-se, entre outros fatores, ao constante desenvolvimento e 

melhoria das condições de segurança, nomeadamente das vias, dos veículos e das leis de cada país. Apesar disso, 
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motivo de grande preocupação é o facto dos acidentes rodoviários serem a principal causa de morte entre os 

jovens dos 15 aos 29 anos (Figura 4 b)) [3].  

 

A idade é uma variável importante quando se fala em mortes na estrada, uma vez que, dependendo do 

grau de desenvolvimento do país em questão, a proporção de mortes varia muito de faixa etária para faixa etária, 

como podemos observar na Figura 5 a) [63].  

Por outro lado, discriminando apenas o grau de desenvolvimento, sabe-se que o risco de morrer como 

resultado de um acidente na estrada apresenta uma grande disparidade entre os diferentes continentes, sendo 

esta taxa superior em mais do dobro nos países não-desenvolvidos, em relação à taxa dos países desenvolvidos. 

Apesar da taxa global ser de 17.4 por cada 100 000 pessoas, o continente africano continua a ter a taxa mais alta 

(26.6) e a Europa apresenta uma taxa muito baixa (9.3) em relação à média mundial (Figura 5 b)) [64]. 

 

Quase metade de todas as mortes na estrada (49%) em todo o mundo são de ciclistas, motociclistas ou 

peões (amostra menos protegida). Tendo em conta que os acidentes na estrada não são todos do mesmo tipo, 

a probabilidade de morrer num acidente de veículo, de motociclo, de bicicleta ou por atropelamento também 

varia consoante a zona do mundo (Figura 6) [64]. 

As discrepâncias claras refletem, em parte, as medidas de segurança adotadas para proteger os 

diferentes utilizadores das vias e as formas mais comuns de mobilidade nas diferentes regiões.  

Figura 4 - a) Mortes na estrada no mundo, 2001-2013; b) 10 principais causas de morte em jovens dos 15-29 anos (2012) 
[3]. 

a) b) 

Figura 5 - a) Proporção de mortes na estrada por faixa etária, por grau de desenvolvimento (2009); b) Número de mortes 
na estrada por cada 100 000 pessoas, por região do mundo (2013) [64]. 

a) b) 
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De todas as mortes na estrada, a nível mundial, 90% ocorrem nos países em desenvolvimento ou em 

vias de desenvolvimento. Estes países contam com 82% de toda a população mundial e apresentam um número 

altamente desproporcional de mortes em relação ao número de veículos que neles circulam (54% de todos os 

veículos registados). Este desequilíbrio é fruto, parcialmente, da má legislação, da má conceção das vias e de 

infraestruturas pouco seguras, por parte destes países (vias de automóveis, mas também de bicicletas e peões), 

juntamente com a aplicação de más políticas que não foram capazes de acompanhar o rápido crescimento do 

cenário rodoviário, da economia emergente e da urbanização nestas regiões. Além disso, os serviços de urgência 

e a fraca qualidade de tratamento no local do acidente, nestes mesmos países, representa também um fator 

importante [64]. O balanço entre a percentagem de população, mortes por acidentes de trânsito e veículos 

registados nas zonas desenvolvidas, em vias de desenvolvimento e subdesenvolvidas é ilustrado nos três gráficos 

da Figura 7. 

 

Importa salientar que, segundo a OMS, os dados recolhidos para análise, que resultaram na construção 

dos gráficos acima apresentados, não são 100% fiáveis. Nem todos os países têm sistema de registo oficial das 

causas de morte. Em 2009, apenas 34 países eram capazes de providenciar dados de “alta qualidade” 

relativamente às causas de morte, enquanto que 85 países providenciavam informação de “baixa qualidade” e 

74 países não geraram qualquer tipo de informação. Constata-se, no entanto, que a maioria dos países ainda não 

tem uma definição consistente para a “morte na estrada”. Em 2015, 100 países usavam a definição a 30 dias para 

os seus dados oficiais de mortes rodoviárias (o que representa um progresso em relação aos 92 países que, em 

Figura 7 - População, fatalidade e veículos registados segundo o nível de desenvolvimento, (2013) [64]. 

Figura 6 - Taxa de mortes na estrada segundo o meio de locomoção, por região do mundo (2013) [64].  
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2010, aplicavam esta definição aos seus dados). Isto significa que é feito um acompanhamento da vítima, após o 

acidente, durante 30 dias, sendo que se esta falecer após este período, a sua morte não é contabilizada como 

“morte na estrada”. Apesar de ser uma política que aponta na direção correta, continua a não corresponder 

totalmente à verdade.  A combinação de outros registos, nomeadamente por parte da polícia, seguros ou registos 

vitais, constitui uma mais valia nas estimativas oficiais de mortes rodoviárias, mas não é amplamente adotada 

(apenas 25 países adotam o uso de dados combinados). 

Os cinco principais fatores de risco no campo dos acidentes rodoviários são o excesso de velocidade, a 

condução sob o efeito de álcool e a não utilização de capacetes (por parte dos motociclistas), de cintos de 

segurança e de sistemas de retenção de crianças. A legislação de cada país revela-se um elemento fulcral, uma 

vez que pode ajudar a moderar ou a combater estes fatores. A aplicação rigorosa e continuada das leis terá um 

impacto positivo na mudança comportamental dos cidadãos. De 2011 até 2014 foram registados progressos em 

17 países (que abrangem 409 milhões de pessoas), no que toca a alteração das suas leis relacionadas com um ou 

mais destes fatores de risco [65].  

A velocidade excessiva ou inapropriada contribui para uma em cada três mortes na estrada, em todo o 

mundo. Apenas 28 países apresentam uma “boa” aplicação das leis de limites de velocidade. A mesma 

classificação é atribuída apenas a 46 países no que  diz respeito ao cumprimento da legislação acerca da 

condução sob efeito de álcool. Só 34 países (2.1 biliões de pessoas) têm leis referentes ao álcool. Acrescenta-se 

ainda que apenas 17 países possuem leis acerca do uso de capacetes, somente 53 países apresentam normas 

relacionadas com os CRSs e que, relativamente ao cinto de segurança, apenas 105 países (67% da população 

mundial) regulamentam o seu uso [4]. 

Em 2015, 150 países tinham uma estratégia nacional de segurança rodoviária, dos quais 131 são 

parcialmente ou totalmente subsidiados [2]. Estima-se que, nos países em desenvolvimento, os acidentes na 

estrada custem entre 3 a 5% do PIB [66].  

 

Tal como em todo o mundo, Portugal não é exceção quando se fala de sinistralidade rodoviária. Apesar 

disso, sendo um país Europeu, encontra-se numa situação favorável em comparação com os países pertencentes 

aos restantes continentes. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano de 2015, registaram-se no 

nosso país um total de 818 mortes devido a acidentes de transporte e sequelas, sendo que 655 foram de homens, 

163 de mulheres e a idade média de óbito foi de 53.5 anos [67];[68]. De todos os acidentes rodoviários ocorridos 

em 2013, 3% resultaram em deficiência permanente das vítimas [63]. 

Falar-se-á da situação rodoviária de Portugal no ano de 2016 (atualização mais recente), bem como da 

sua evolução e oscilações estatísticas verificadas desde 1981. Para isso, recorreu-se à base de dados de 2016 da 

ANSR de vítimas a 30 dias [69]. As vítimas a 30 dias só assumem carácter definitivo no prazo de seis meses após 

a ocorrência do acidente, o que justifica, em parte, o facto da informação mais atualizada corresponder ao ano 

de 2016.  

Portugal possui legislação e sistema de penalização em relação aos cinco fatores de risco, ou seja, tem 

estabelecidos limites de velocidade variáveis consoante o tipo de infraestrutura e controla e penaliza a condução 

sob o efeito de álcool e o não uso de capacete, de cinto de segurança e de CRS. Todos os cinco fatores estão 

classificados com a pontuação 7 e 8, numa escala de 0 a 10 (“bom”), exceto o uso de capacete que apresenta 
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classificação 9. Além disso, existem ainda leis relativamente ao uso de telemóvel aquando da condução [70]. 

Acresce ainda o facto de Portugal cumprir os standards de serviços pós-acidente, nomeadamente no que diz 

respeito à disponibilidade de um número nacional de emergência, bem como de ambulâncias (transporte de 

mais de 75% dos feridos graves em 2013), profissionais treinados e um sistema de cuidados pré-hospitalares 

público disponível [63]. De todas as informações relevantes da Figura A.1, do Anexo A, é de salientar que, no ano 

de 2013, 96% dos passageiros da frente e 75% dos passageiros de trás, envolvidos em acidentes rodoviários, 

usaram cinto de segurança. Além disso, os CRSs foram aplicados em 85% dos casos em estradas urbanas e em 

88% dos casos em autoestradas e que 31% das mortes na estrada foram  atribuídas ao álcool [70]. Em 2017, as 

principais causas de acidente continuam a ser o excesso de velocidade e a condução sobre o efeito do álcool 

[71]. A fadiga é responsável por 20% dos acidentes rodoviários no nosso país (dados de 2015) [72]. 

Portugal tem vindo a implementar medidas e a desenvolver campanhas de prevenção de modo a 

sensibilizar e educar os utentes das estradas nacionais e a diminuir a sinistralidade.  Em 2008, segundo o perfil 

de Portugal, traçado pela OMS, foi definida uma meta que consistia na redução, até 2015, de 6.2 mortes por  

milhão de pessoas, o que correspondia a um decréscimo de 31.9% [70]. Como se poderá constatar a seguir, este 

objetivo foi cumprido uma vez que,  no período em questão, houve uma redução de aproximadamente 20 mortes 

por cada milhão de habitantes (de 80 para 60 - Figura 9).  

Atente-se a Figura 8 que, no seu conjunto, reflete a evolução da sinistralidade nacional ao longo dos 

anos, desde 1981 até 2010, por 100 000 pessoas [63];[73].  

 

Apesar de irregular na década de 80 e 90, a mortalidade era claramente superior à que se veio a verificar 

no século XXI. Verifica-se um decréscimo acentuado desde metade da década de 90. Se olharmos para o gráfico 

Figura 9 - Evolução do número de mortes na estrada em Portugal de 2010 - 2016 [69]. 

Figura 8 - Evolução do nº de mortes em Portugal por 100 000 de pessoas: a) de 1981- 2006  e b) de 2001 - 2010 [63];[73].  

a) b) 
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da direita percebemos que, finda essa redução, por volta de 2006, há uma tendência para a estagnação. Para a 

análise do gráfico da Figura 9, considera-se uma população nacional de 10 milhões de pessoas. 

Por observação da figura, é óbvio que o número de mortes desde 2010 diminuiu ainda mais para um 

outro patamar de estagnação de cerca de 6 mortes por 100 000 pessoas, por volta de 2013, valor que permanece 

mais ou menos constante até 2016. 

Aprofundem-se agora alguns fatores segundo os quais pode variar o número de mortes e como se 

distribui a mortalidade segundo esses mesmos fatores. Será focada apenas a informação relativa às vítimas 

mortais.  

 A Figura 10 a) retrata a percentagem de mortos em função da categoria do veículo. Havendo maior 

número de veículos ligeiros a circular em Portugal, é compreensível que a fração correspondente seja a maior 

[74]. Já na Figura 10 b) é feita uma discriminação segundo a natureza do acidente. Pode confirmar-se que, em 

Portugal, há uma distribuição relativamente equilibrada entre a percentagem de mortes devido colisão e 

despiste (rondando os 40%), sendo que as mortes devido a atropelamento representam aproximadamente 

metade da fração das duas causas referidas. 

 

No entanto, com consulta da Tabela A.1, do Anexo A, constata-se que o número de vítimas (mortais e 

não mortais) devido a colisões é quase o dobro do número de vítimas devido a despiste. Efetivamente, a 

percentagem de mortes é semelhante devido ao facto de, em caso de colisão, 9% das vítimas totais serem 

mortais e, em caso de despiste, essa percentagem aumentar para mais do dobro, uma vez que, em 2016, de 

todas as vítimas de um acidente com despiste, 18.3% morreram. Calculou-se, além de tudo, que 2.15% de todos 

os atropelamentos em Portugal resultam em morte.  

Relevante, também, será saber a percentagem de mortos segundo a idade dos veículos. A Figura 11 a) 

apresenta resultados a esse respeito, para os veículos ligeiros. 

Como já foi referido nesta dissertação, a evolução tecnológica e regulamentar não só dos Airbags, como 

dos demais sistemas de segurança passivos (bem como dos ativos), desempenhou, certamente, um papel na 

prevenção e redução das mortes na estrada. Assim, como seria expectável, o gráfico da Figura 11 a) mostra que, 

em veículos mais recentes, o número de mortes é menor, tendendo a aumentar com a idade do veículo. A 

mortalidade volta a reduzir para veículos com mais de 20 anos, provavelmente por já existir pouca quantidade 

de veículos nesta gama em circulação. Realisticamente, o facto de haver menos veículos com idade entre 1-4 

anos a circular em Portugal, em comparação com os restantes intervalos de idade, contribuirá para o menor 

valor de mortes no primeiro intervalo. No entanto, sabe-se que essa diferença não é proporcional, o que leva a 

Figura 10 - Percentagem de Mortes segundo a a) categoria de veículo e b) natureza do acidente, em Portugal (2016) [69]. 

a) b) 
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crer que veículos mais modernos estão melhor preparados. De acordo com a Associação do Comércio Automóvel 

de Portugal (ACAP), a percentagem de veículos ligeiros em circulação com idade compreendida entre 5-10, 10-

15 e 15-20 anos é similar (22.27%, 24.09% e 24.19% respetivamente). Apesar disso, o facto de ser notório um 

progressivo aumento na mortalidade com o acumular dos anos (Figura 11 a)), corrobora o argumento da 

evolução tecnológico-regulamentar [75]. 

Discriminando o número de mortes por 100 000 habitantes, em 2015, segundo o sexo e a faixa etária, o 

INE disponibiliza o gráfico da Figura 11 b). Note-se que estes dados dizem respeito ao número de vítimas mortais 

por acidentes de transporte e sequelas, o que significa que neste caso, ao contrário de todos os outros gráficos 

nesta secção (discriminados a 30 dias), contabilizam-se as mortes ocorridas passado um período igual ou superior 

a um ano [76]. 

 

Uma abordagem pertinente passa por analisar a distribuição de vítimas mortais nos diferentes distritos 

do país, por milhão de habitantes, em 2015 e 2016, o que pode ser feito por meio da Figura A.2, do Anexo A. A 

mortalidade foi maior nos grandes distritos (Lisboa e Porto), que são distritos com elevado grau de urbanização 

e maior movimento rodoviário, tendo ambos o maior parque e tráfego do país (cerca de um milhão de veículos 

em circulação). Repare-se que os distritos de Aveiro e Setúbal têm taxas de mortalidade quase igualmente 

elevadas provavelmente devido ao elevado número de veículos que circularam nestes distritos em 2016 (em 

ambos os casos superior a 400.000) [75]. Este raciocínio vai de encontro ao que é exposto na Figura A.3, do Anexo 

A, em que a percentagem de acidentes com vítimas, vítimas mortais e feridos graves, em Portugal, no ano de 

2016, foi superior dentro das localidades. Sabe-se ainda que, no mesmo ano, a mortalidade nacional foi maior 

em arruamentos e estradas nacionais, onde foram atingidos os valores de 35.9% e 35.2% das mortes totais, 

respetivamente (Figura A.4). Por último, ainda no Anexo A, constam gráficos discriminatórios da mortalidade 

rodoviária nacional segundo as condições atmosféricas (Figura A.5)  e de luminosidade (Figura A.6), no ano de 

2016 e uma discriminação temporal da mortalidade em meses, dias da semana e períodos do dia, para esse ano 

(Figura A.7, A.8 e A.9). Destacam-se na Tabela 1, de todos os pontos negros de Potugal, em 2016 (Anexo A, Figura 

A.10), os dois principais.  
 

Figura 11 - a) Percentagem de veículos ligeiros em acidentes mortais segundo a sua idade, em Portugal (2016) [69]; b) 
Vítimas mortais por acidentes de transporte e sequelas, por 100 000 habitantes, por sexo e faixa etária (2015) [76]. 

Veículos Ligeiros a) b) 



 

18 
 

Tabela 1 - Principais pontos negros em Portugal (2016) [69].  

 

Via 

 

Km 

Inicial 

 

Km 

Final 

 

Nº de 

Acidentes 

 

Nº de 

Veículos 

 

Nº de 

Mortos 

 

Nº de Feridos 

Graves 

 

Nº de Feridos 

Leves 

 

Indicador de 
Gravidade 

A8 68.780 68.900 5 5 1 0 7 121 

EN206 27.700 27.900 6 11 1 1 8 134 
 

Entre 1996 e 2010, o valor gasto com acidentes rodoviários foi de 37 549 milhões de euros, o que 

corresponde a uma média anual de 2.5 mil milhões de euros - 1.54% do PIB português de 2010  [72];[77]. 

II.2 - Airbag  

Nesta secção serão introduzidos alguns aspetos importantes relacionados com o airbag e seus 

componentes, designadamente as suas variantes, constituição e funcionamento. 

             II.2.1 Materiais e Design 

A tarefa de otimizar a interface entre o gás de alta pressão, a centenas ou mesmo milhares de graus, e 

os ocupantes do veículo, não é fácil. A seleção do material deve cumprir rigorosos requisitos e constitui um dos 

elementos fulcrais para o sucesso e eficácia do airbag. Procura-se um material suficientemente flexível para 

poder ser dobrado e armazenado em pequenos compartimentos e, ao mesmo tempo, suficientemente forte para 

suportar o insuflamento a alta velocidade e a receção do passageiro [78]. 

O material de eleição no fabrico de airbags é o Nylon, nomeadamente o Nylon 6.6, uma vez que oferece 

diversas vantagens em relação a outros materiais e possui excelentes propriedades de resistência específica, 

resistência à abrasão, resistência térmica, tenacidade e estabilidade sob condições adversas [79]. Além de tudo 

isto, demonstra não perder as propriedades (em escala importante) com o avançar dos anos e exibe uma 

excelente relação tensão/extensão/peso a um preço económico [80];[81]. Este polímero possui inúmeras 

variantes (consoante a massa por unidade de comprimento) sendo que, na primeira geração de airbags,  

abundava o Nylon 840 mas, desde essa altura, predomina o Nylon 420 [82].  

Termodinamicamente, o Nylon tem calor específico, ponto de fusão e entalpia de fusão bastante 

elevados [79]. Além de tudo isto, é capaz de absorver 2-4% de água (em peso), o que ajuda a prevenir 

queimaduras por parte de partículas quentes provenientes do insuflador e que acabarão por encher o airbag. A 

reduzida densidade do Nylon resulta num airbag de menor massa, diminuindo a energia cinética transmitida ao 

ocupante. Este facto é especialmente importante em situações de “fora de posição”. A Tabela 2 demonstra 

algumas das propriedades do Nylon 6.6. [79] 

 

Tabela 2 - Propriedades do Nylon 6.6 [79]. 
 

 

                             

 

 

 

Na conceção de um airbag, outra característica fundamental é a permeabilidade do ar. Após a abertura, 

o esvaziamento deve ser controlado através de aberturas, costuras e poros no tecido, com vista à minimização 

Massa Volúmica (Kg/m3) 1140 

Calor Específico (KJ/Kg/K) 1.67 

Temperatura de Fusão (°C) 260 

Temperatura de Amolecimento (°C) 220 

Entalpia de Fusão (KJ/Kg) 589 
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de lesões no ocupante [83]. O Nylon possui níveis de permeabilidade do ar extremamente favoráveis mas, ao 

mesmo tempo, um “decitex” (densidade de fibras) suficientemente elevado para proporcionar uma cobertura 

de fabrico adequada e, com isso, oferecer uma dinâmica de insuflamento previsível e boa resistência a tensões, 

características desejáveis  quando se pretende fabricar um airbag [79].  

Sendo o controlo térmico uma das maiores preocupações no fabrico do airbag, para amenizar as altas 

temperaturas são adotadas várias estratégias das quais se destacam a implementação de multicamadas de 

tecidos em redor do insuflador, o aumento da quantidade ou a alteração do tipo de fios de Nylon do tecido e o 

uso de revestimentos [79]. Podem distinguir-se duas categorias de airbag: os revestidos e os não revestidos. O 

revestimento aumenta o coeficiente de deslizamento do tecido, para proporcionar um insuflamento suave e 

rápido. Tipicamente, os revestimentos são elastoméricos, ou seja, esticam ao longo das três dimensões.  

Do lado do passageiro, dado o superior afastamento do ocupante ao painel, o volume do airbag é maior, 

o tempo de enchimento é maior, a pressão é menor e o gás percorre maior distância e cobre maior área, sendo 

a temperatura de contacto menor. Justifica-se, assim, a comum ausência de revestimento em airbags do lado do 

passageiro, alcançando-se, com isto, um empacotamento melhorado e uma redução de custo e peso [81];[84]. 

Por outro lado, e pelas razões inversas, no lado do condutor e em todos os tipos de airbag lateral, o airbag é 

comumente revestido.  

Os dois tipos de revestimentos mais usados são borrachas de Silicone e o Neoprene [85].  

II.2.2 Tipos de Airbag 

Nesta secção serão abordados os tipos de airbag, dando-se ênfase às variantes que irão ser importantes 

na discussão prática desta dissertação, nomeadamente os airbags  frontal, lateral e o de joelho. Apesar disso, é 

importante referir que em muitos dos veículos atualmente comercializados já se encontram instalados 

importantes sistemas de segurança passiva, que não serão aprofundados nesta secção, dos quais se destacam: 

o airbag do peão, armazenado no capô, que ajuda a prevenir lesões cranianas [86]; o airbag central, para 

proteção dos ocupantes em impactos com acentuada componente lateral, prevenindo danos graves induzidos 

na coluna e no pescoço, causados pela exagerada curvatura que estas estruturas sofrem com a desaceleração 

(movimento “em chicote”), evitando o embate entre o condutor e o passageiro e ainda atenuando o contacto 

do ocupante com o corpo intruso, se se tratar de uma colisão “far side” [53]-[55]); o airbag de assento (“seat 

cushion”), que evita o movimento de avanço (submersão) do ocupante [89]; o airbag de teto, especialmente 

importante em situações de capotamento [92];[93]; os airbags tubulares (variante dos airbags laterais) [92]; e 

os cintos insufláveis, que distribuem as tensões na zona do peito [6].  

Figura 12 - a) Airbag frontal do condutor e passageiro antes de despoletar (a e b) e aberto (c) [45]. 

a) b) c) 
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Os airbags frontais (Figura 12) localizam-se no volante e no painel frontal para proteção do condutor e 

do passageiro da frente, respetivamente, e são concebidos para despoletar em menos de 50 ms. Este tipo de 

airbag encontra-se totalmente desinsuflado aproximadamente 1 segundo após a colisão (alguns até em dois 

décimos de segundo [45];[93].  

O airbag frontal do lado do condutor encontra-se dobrado e compactado no interior do volante, na 

parte central, encerrado pela cobertura exterior do mesmo [94]. Do lado do passageiro, no painel frontal, o 

airbag encontra-se coberto por uma estrutura rígida de plástico (guarnição), configurada para abrir quando o 

airbag dispara. Estas coberturas são delineadas por uma linha com uma certa profundidade e não se soltam 

totalmente no momento do despoletamento, uma vez que isso poderia provocar lesões nos ocupantes. 

 Os airbags frontais apresentam, normalmente, elevada espessura e área para serem capazes de resistir 

à força e fornecer a desaceleração necessária. Esta variante está programada para despoletar na direção dos 

ocupantes da frente [93]. Como o espaço entre o passageiro e o painel frontal é superior ao espaço existente 

entre o volante e o condutor, o primeiro tem cerca do dobro da área exterior do segundo, 3 m2 e 1.5 m2, 

respetivamente. O airbag do condutor, feito para proteger um ocupante adulto, tem um volume entre 30 e 60 L 

e dimensões que rondam os 700 mm de diâmetro e os 150 mm de profundidade.  Já o airbag do passageiro tem 

um volume que varia entre 90 e 150 L [81]. Consoante o modelo de veículo, existe variação dos valores referidos. 

Em alguns veículos, já existem airbags instalados no Pilar A para proteger os ocupantes, em caso de colisão 

oblíqua [93]. 

 

Os airbags laterais servem para proteger os ocupantes do impacto lateral [95]. É obrigatório que os 

airbags laterais estejam completamente insuflados 15 ms após a colisão [45]. Uma vez que o espaço entre a 

porta e o ocupante é muito reduzido, as velocidades de acionamento e  abertura do airbag lateral são as maiores, 

entre todos os tipos de airbag. Estes sistemas de segurança passiva são normalmente instalados na parte lateral 

dos assentos, mas alguns podem estar contidos noutros locais adjacentes, como nas portas, e pretende-se que 

protejam o tronco (abdómen e peito), a pelvis e a cabeça do condutor [64]-[66];[94]. A vantagem do airbag ser 

instalado no assento é que, deste modo, acompanhará o movimento do mesmo, adaptando-se melhor ao 

movimento e posição do ocupante [99]. Com a necessidade de expansão em tão pouco tempo e de proteção de 

tantas zonas do corpo humano, surge a necessidade de criar variantes do airbag lateral [100]. Destacam-se os 

airbags de cortina e  laterais torácico, cefalo-torácico e toraco-pélvico [101];[102]. 

 

Os airbags de cortina são usualmente montados na porta (por cima das janelas laterais) ou mesmo no 

tejadilho do veículo e pretende-se que diminuam o risco de lesões cranianas por impacto em objetos rígidos, 

como o próprio veículo (janela, Pilar A ou B) ou corpos intrusos [99];[103]. Ao contrário dos outros tipos de airbag 

laterais, os airbags de cortina devem permanecer insuflados durante alguns segundos (10 ou mais), devido a 

eventuais situações de capotamento que duram para além da colisão, impedindo trauma crânio-cefálico ou 

mesmo que o ocupante seja expelido do veículo. Estas tecnologias são especificamente desenhadas consoante 

a forma da janela dos diferentes modelos rodoviários [94];[104]. 

O airbag lateral torácico tem um volume reduzido (8 a 12 L) e os modelos da fornecedora Autoliv 

enchem-se totalmente em 12 ms  (4 vezes mais rápido que o airbag frontal) [45];[105]. 
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Os airbags laterais céfalo-torácicos combinam, num único dispositivo, a proteção da cabeça e do tórax, 

alcançando zonas que os airbags de cortina, por vezes, não conseguem abranger ou simplesmente devido ao 

facto destes não poderem ser montados (como acontece, por exemplo, em veículos descapotáveis) [45];[106].  

Os airbags toraco-pélvicos são geralmente instalados no encosto lateral do banco. A Autoliv foi mais 

além no desenvolvimento desta tecnologia e, por meio da adição de uma célula que se enche a maior pressão, 

conseguiu distribuir a força que se faz sentir no ocupante de modo eficaz. Assim, a região do tórax, crítica por 

conter órgãos vitais (coração e pulmões), será sujeita a pressões inferiores comparativamente à zona da pelvis, 

capaz de sofrer maior impacto [107]. As variantes explicitadas podem ser visualizadas na Figura 13. 

                                                                                   

Os airbags de joelho localizam-se debaixo do painel de controlo, do lado do condutor, e debaixo do 

porta luvas, do lado do passageiro. Durante uma colisão, é preenchido o espaço entre as pernas do ocupante e 

a superfície frontal, rígida. Além de proteger os joelhos e pernas, ao reduzir a quantidade de movimento, o airbag 

de joelho, em conjugação com o airbag frontal, minimiza a força a que a pelvis e as costas são sujeitas, auxiliando 

na fixação do ocupante.  Isto possibilita um melhor amparo do peito e da cabeça, uma vez que estas regiões se 

encontrarão numa posição mais favorável para receber a proteção do airbag frontal e do cinto de segurança, 

verificando-se uma absorção de energia mais eficiente [52];[54];[108]. 

Este tipo de airbags tem entre 16 e 20 L de volume e tem uma distribuição interna de ar não uniforme, 

de modo a maximizar o contacto com os joelhos (parte superior, mais volumosa) ao invés das tíbias (parte 

inferior, menos volumosa) [109]. Na Figura 14 visualiza-se um exemplo de airbag de joelho.  

II.2.3 Funcionamento 

O objetivo de um airbag é retardar o movimento do ocupante, em frações de segundo, num cenário de 

colisão, permitindo uma desaceleração segura e eficiente do corpo e evitando o contacto com objetos intrusos 

ou superfícies internas do veículo [45];[110]. Esta desaceleração é conseguida através da deformação das fibras 

elásticas e do fluxo de gás controlado pelos elementos estruturais do airbag, tais como costuras e aberturas, que 

permitem a libertação do ar através do tecido [102]. Além da referida libertação progressiva de gás, que leva a 

a) b) c) d) 

Figura 13 - Airbags laterais a) Céfalo-Torácico; b) De Cortina; c) Toraco-Pélvico e d) Toráxico [6];[45];[239]. 

Figura 14 - Airbag de Joelho 
[240]. 

a
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uma dissipação eficiente da energia cinética do corpo, o airbag oferece ao ocupante uma melhor distribuição 

das forças de retenção, quando comparado, por exemplo, com o cinto de segurança [111]. 

Para que se tenha uma ideia, as desacelerações sentidas no compartimento do passageiro, numa colisão 

frontal entre dois veículos ligeiros, a 40 km/h são da ordem dos 20 a 30 g [111]. Segundo a NHTSA, uma colisão 

“moderada a grave” equivale ao embate numa barreira sólida e fixa, a uma velocidade de 13 a 22.5 km/h ou 

superior, o que por sua vez é equivalente a embater num veículo parado a uma velocidade de 26 a 45 km/h [43]. 

O limite de acionamento, vulgarmente denominado "deployment threshold" (DT) varia de veículo para veículo e 

é regido pelos regulamentos de construção dos veículos nos mercados específicos. 

À exceção dos EUA, que estabelece valores fixos para o DT, em praticamente todo o mundo a 

regulamentação é baseada no desempenho, querendo isto dizer que o DT tem em conta o design e 

“comportamento” de cada modelo de veículo [99].  

 O mecanismo genérico de abertura do airbag é composto pela seguinte sequência de ações: 

   1 - A colisão frontal, lateral ou oblíqua ativa uma série de sensores no veículo (acelerómetros, sensores de 

impacto, sensores laterais de pressão, entre outros) que enviam sinais a um microprocessador (MP) que se 

encontra na “Electronic Control Unit” (ECU), que determina a gravidade da colisão [78]; 

   2 - Se a gravidade da colisão exceder um limite predeterminado (DT), que tem em conta a desaceleração e a 

duração do pulso,  é enviado um impulso elétrico (diferença de potencial) ao insuflador [102]; 

   3 - O calor gerado pelos impulsos voltaicos faz com que o dispositivo de ignição, contido no insuflador, entre 

em combustão; 

   4 - A chama do dispositivo de ignição penetra na câmara que contém o combustível; 

   5 - O combustível arde, produzindo um gás inerte, normalmente Azoto (N2), a altas temperaturas; 

   6 - O gás passa por um filtro e enche o airbag, em milésimos ou poucos centésimos de segundo [43]; 

   7 - O airbag sai do local onde foi instalado e amortece o impacto do ocupante pneumaticamente [81];  

   8 - Assim que o volume máximo é atingido, o esvaziamento começa imediatamente (à exceção dos airbags 

laterais), à medida que o gás escapa através dos orifícios de ventilação do tecido [45]. 

Idealmente, o corpo do ocupante deve atingir o airbag exatamente após o enchimento do mesmo, pois 

a  pressão no interior do airbag, no decorrer do processo de enchimento, cria uma superfície extremamente 

dura [112]. Assim, deve haver um trabalho conjunto entre o airbag e o cinto de segurança. Este último, com pré-

tensionador, deve fixar o ocupante no assento, garantindo a trajetória do mesmo em direção ao airbag, no 

tempo devido e a uma distância mínima de segurança, para que este possa despoletar com sucesso [98].  

A eficácia dos airbags depende, não só da correta implementação dos sistemas, mas também da 

duração de cada evento que levará à sua abertura total. A Tabela 3 expõe a duração típica dos eventos principais 

na ativação e abertura dos airbags frontal e lateral [113].  
 

Tabela 3 - Sequência de eventos na ativação e abertura dos airbags lateral e frontal, no tempo [108]. 

Evento Tempo da Retenção Frontal (ms) Tempo da Retenção Lateral (ms) 

Colisão começa t0 t0 

Sensor é ativado 5-50 desde t0 2-5 desde t0 

Airbag totalmente cheio 30-100 desde t0 10-20 desde t0 

Airbag vazio 100-200 desde t0 30-50 desde t0 
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II.2.4 Insuflador e Reação Química 

Os insufladores são usados para encher o airbag durante um acidente, produzindo uma determinada 

quantidade de gás, com uma certa composição e temperatura, a uma taxa controlada. 

Podem distinguir-se três categorias de insufladores: pirotécnicos, de gás comprimido e híbridos [45]. Os 

insufladores pirotécnicos dependem exclusivamente da combustão para produzir o gás de enchimento [114]. 

Este gás é forçado a passar através de filtros que o irão arrefecer e que servem também para remover partículas. 

O insuflador de gás comprimido recorre apenas à pirotecnia necessária para abrir a câmara, que liberta o gás 

outrora comprimido [115]. Os insufladores híbridos combinam a combustão com o armazenamento de gás 

comprimido e, em contraste com os pirotécnicos, são de temperatura amena ao tato [108];[114];[116]. A 

necessidade de proteção adaptada a ocupantes “fora de posição” levou ao desenvolvimento de insufladores 

“multi-stage”, que têm a capacidade de providenciar um maior ou menor volume de gás, consoante a informação 

do sistema de sensores [79];[108];[117]. 

Na sua maioria, os insufladores pirotécnicos são unidades com invólucro de alumínio que contêm um 

dispositivo de ignição (“squib”), cilindros (“pellets”) ou discos (“wafers”)  de combustível adequado e filtros para 

reter os produtos de combustão [118]. 

O dispositivo de ignição é composto por dois pequenos componentes essenciais no processo de ignição, 

que fazem com que o airbag seja acionado. São eles o Iniciador e o Micro Gerador de Gás (MGG) [45]. Numa 

situação de colisão, o MP central transmite ao insuflador, por meio de um filamento que os liga, um sinal elétrico 

que irá gerar uma descarga no iniciador. Este, por sua vez, assegurará que o MGG inflama rapidamente as 

partículas combustíveis na câmara de ar, gerando o gás que sairá, através dos orifícios de ventilação, para insuflar 

o airbag [80];[81]. O referido gás enche o airbag a uma velocidade de 67 a 112 m/s [98];[112]. É de notar que, 

quanto maior for o airbag, maior terá de ser a sua velocidade de enchimento [121].  A Figura 15 ilustra os 

principais componentes e subcomponentes responsáveis por todo o processo de ignição. [122] 

 

Os gases resultantes devem ser não tóxicos, estáveis e inodoros e devem estar a uma temperatura 

adequada, que não cause quaisquer queimaduras nos ocupantes. Nos veículos modernos, os dois gases mais 

comuns são o Azoto (N2) e o Dióxido de Carbono (CO2), os insufladores mais comuns são os pirotécnicos e o 

combustível mais comum é o Azoteto de Sódio (NaN3),  juntamente com óxidos de metal (nitrato de potássio, 

KNO3, e dióxido de silício SiO2) [99]. O NaN3  é o combustível mais comum devido à  baixa temperatura da chama 

que provoca, devido à sua baixa taxa de combustão e devido aos produtos que da sua reação resultam, 
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Figura 15 - Insuflador a) Pirotécnico; b) Pirotécnicos e Híbridos; c) Disp. de Ignição Híbrido [45]; [122];[241]. 
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maioritariamente azoto gasoso, inofensivo [120]. No entanto, além do azoto que produz, o azoteto também gera 

quantidades consideráveis de resíduos de fase condensada, que devem ser removidos dos produtos antes de 

poderem entrar no airbag [123]. Esta substância combustível é tóxica e muito reativa, pelo que requer alguns 

cuidados e controlo no seu manuseamento. Quando em contacto com o organismo, pode causar hipotensão, 

náusea, vómito, diarreia, cefaleia, tontura, dispneia, palpitações, perda temporária de visão ou de consciência e, 

em casos mais graves, convulsão, arritmia, coma, taquipneia, edema pulmonar, acidose metabólica e até 

paragem cardiorrespiratória [124]. O airbag frontal do condutor contém entre 50 e 80 g de NaN3 e o airbag 

frontal do lado do passageiro, maior, contém cerca de 250 g desta substância [125]. 

Um conjunto de três equações químicas decorrem na câmara de combustão do insuflador, quando as 

“pellets” de azoteto de sódio atingem, aproximadamente, os 300°C: 

 

   𝟐 𝑵𝒂𝑵𝟑  →  𝟐 𝑵𝒂 +  𝟑 𝑵𝟐 (𝒈)                                                           (1) 

         (Decomposição do NaN3) 
 

𝟏𝟎 𝑵𝒂 +  𝟐 𝑲𝑵𝑶𝟑  →  𝑲𝟐𝑶 +  𝟓 𝑵𝒂𝟐𝑶 + 𝑵𝟐 (𝒈)                                        (2) 

   (Remoção de Na e Produção do Azoto) 
 

𝑲𝟐𝑶 +  𝑵𝒂𝟐𝑶 +  𝟐 𝑺𝒊𝑶𝟐  →  𝑲𝟐𝑶𝟑𝑺𝒊 +  𝑵𝒂𝟐𝑶𝟑𝑺                                            (3) 

    (Remoção dos Óxidos)  
                     

As Eq. (1) e Eq. (2) levam à formação do Azoto. Com a equação 2, verifica-se que o sódio metálico é 

removido pelo KNO3, uma vez que se trata de um metal altamente reativo e potencialmente explosivo. A equação 

3 ocorre pois os óxidos metálicos K2O e Na2O são altamente reativos e não podem ser deixados como produto 

da reação e expelidos para o interior do airbag. O resultado desta reação química são silicatos alcalinos 

[112];[125]. 

Como já foi mencionado, outro tipo comum de airbag é o de Dióxido de Carbono, que tem por base 

uma mistura de bicarbonato de sódio (NaHCO3) e uma solução aquosa de ácido acético (CHCOOH) para produzir 

CO2 gasoso [99], regendo-se pela equação 4: 

 

𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶𝟑 + 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯 →  𝑪𝑶𝟐  +  𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂 +  𝑯𝟐𝑶                                       (4) 
 

A pirotecnia dos insufladores tem vindo a mudar ao longo dos últimos anos e já é recorrente a 

substituição do azoteto de sódio por combustíveis orgânicos, a fim de minimizar o impacto ambiental e aumentar 

a eficiência [102]. Dois exemplos deste tipo de combustíveis são as substâncias à base de nitrocelulose e de 

amido carbónico, que produzem menos resíduos mas ardem a temperaturas mais elevadas que os azotetos e 

cujos produtos de reação incluem N2, CO2 e H2O (mas também, em menor quantidade, CO e NOx) [123];[126]. A 

busca por sistemas de insuflação mais limpos e flexíveis levou ao aparecimento do insuflador a hélio [108]. 

Quase todos os airbags são projetados para serem acionados automaticamente em caso de incêndio do 

veículo, quando a temperatura interna atinge os 150-200°C. Este recurso de segurança, conhecido como 

autoignição, acontece para garantir que tais temperaturas não causem a explosão de todo o módulo do airbag 

[99]. 
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II.2.5 Sensores e ECU 

Nesta secção aprofundam-se os sistemas sensoriais e controladores do airbag, desde o seu surgimento 

até aos dias de hoje. Esta evolução pode ser acompanhada através da Figura B.1 e Tabela B.1 do Anexo B. 

 Os sensores são componentes críticos, que determinam o desempenho em qualquer sistema de 

controlo, sendo isto especialmente verdade para aplicações de sistemas de controlo em automóveis [127]. A 

finalidade de um sistema de sensores de colisão é perceber se um acidente está a decorrer e se este é de 

gravidade suficiente que exija a abertura do airbag. Os sensores de colisão funcionam todos de modo 

semelhante, a diferença significativa encontra-se no sistema. Atualmente, existem várias conceções quanto ao 

design do sistema e à localização dos sensores, sendo que, se estes aspetos, juntamente com a calibração dos 

sensores, não forem adequados, graves adversidades podem surgir. Os problemas mais graves envolvem a 

abertura tardia ou precoce e, ou mesmo a não abertura do airbag.  

Nos airbags, podem distinguir-se três tipos distintos de sensores: eletromecânicos, eletrónicos e 

mecânicos [128]. Originalmente, os sistemas de airbag eram compostos por diversos sensores mecânicos, em 

vários pontos do veículo, com a função de detetar a colisão e de ativar o airbag (com um gatilho que permite a 

ignição), baseando-se no movimento relativo de uma massa inercial, que fecha o circuito elétrico se o pulso de 

desaceleração for de magnitude suficiente. No entanto, este tipo de sensores tem uma aplicabilidade limitada 

no que toca aos vários tipos de embate, muito devido ao facto de serem incapazes de processar qualquer 

informação sobre o acidente, demonstrando imprecisão na interpretação de colisões menores [108];[129]. As 

três variantes mais conhecidas de sensores mecânicos são os sensores "Ball-in-Tube”; "Spring-Mass” e 

“Rollamite” (Figura 16 a)) [128];[130]. 

Mais tarde, na primeira geração (fim dos anos 80-princípio dos anos 90), a deteção dos acidentes é feita 

por sensores eletromecânicos (tipicamente 3), localizados na parte da frente do veículo, projetados para efetuar 

a discriminação entre eventos “must-deploy” e “must-not-deploy”, ou seja, os airbags são obrigados a despoletar 

se o DT for igualado ou excedido [108];[131]. Os acelerómetros eletromecânicos (Figura 16 b) convertem o 

deslocamento mecânico dos micro feixes que o constituem, ao longo de um eixo de sensibilidade, num sinal 

elétrico, usando o efeito piezoresistivo. Este tipo de sensores funciona a partir do movimento de uma massa 

ancorada em relação ao corpo do sensor, devido à aceleração sentida no acidente, fazendo com que uma placa 

presa a essa mesma massa se aproxime de uma outra placa estacionária [132]. A variação na distância entre as 

placas afeta a capacitância do sensor. Essa mudança na capacitância é convertida numa variação de tensão, 

diretamente proporcional à força que causou a aceleração. O próprio sensor recetor avalia a informação e ordena 

o acionamento do airbag, se tal se justificar. Nesta geração predominava o sistema “Multiple-Point”, ou seja, 

vários sensores satélite em locais estratégicos do veículo. 

Na segunda geração de airbags (fim dos anos 90) verifica-se uma expansão drástica do domínio digital 

e do conteúdo eletrónico. O principal avanço foi a implementação de uma ECU (Figura 16 d)) [111]. Com este 

método de funcionamento, as funções de deteção, reconhecimento e acionamento do airbag são realizadas 

separadamente [108]. A ECU detém funções sofisticadas de filtragem, monitorização, processamento e controlo 

de todos os componentes. Na sua construção típica, contém vários filtros, módulos de memória, circuitos 

programáveis, processadores e controladores que atuam como o “cérebro” do  sistema global de retenção [108]. 
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Alguns veículos desta geração incorporam os designados sistemas de ponto único (“Single-Point”), os quais não 

abrangem quaisquer sensores satélite, encontrando-se todos os sensores no interior da ECU, numa localização 

central do automóvel (volante ou túnel), colocados lado a lado com outros circuitos de processamento e com o 

próprio MP [133];[134].   

 

No entanto, numa situação de colisão frontal, a Crush Zone (CZ) começa a desacelerar antes do resto do 

veículo e, portanto, se o sistema apenas incorporasse um único acelerómetro na ECU, o impulso seria alterado 

antes de ser recebido pelo mesmo, o que levaria a informação insuficiente no resto do veículo (Non Crush Zone). 

Devido a essa realidade, o que acontece é que, além do sistema “Single - Point”, são necessários sensores 

(normalmente mecânicos) na CZ [108]. Por esta razão, já em alguns veículos da segunda geração, além dos 

sensores na ECU,  são instalados sensores satélite, ligados remotamente à mesma [110]. Cada componente 

satélite é agora ligado por um par de fios elétricos à unidade central (sistema CAN Bus). 

Os sistemas eletrónicos da segunda geração, ao contrário dos sistemas da primeira geração, baseiam-

se na magnitude e duração dos impulsos recolhidos, efetuando uma distinção entre impactos de menor 

velocidade e maior duração (airbag não necessário) e eventos de maior velocidade e menor duração (airbag 

necessário) [108].  

Devido à resposta mais rápida que é exigida em cenários de colisão lateral, neste tipo de colisões 

recorre-se a um tipo específico de sensores: os sensores de pressão (Figura 16 c)). Estes dispositivos são 

constituídos por duas camadas de silicone, com uma cavidade em vácuo entre elas e, através de resistências 

incorporadas, providenciam informação ao MP relativamente à variação de pressão sofrida. São capazes de 

responder em cerca de 4 ms, estimando-se uma rapidez aproximadamente três vezes superior à dos 

acelerómetros [95]-[97]. 

II.2.6 Sistemas Inteligentes 

Os sistemas de retenção inteligentes usam toda a informação disponível sobre a colisão e o estado no 

interior do veículo de modo a assegurar que a proteção é otimizada e adaptada a cada evento. A decisão de 

acionamento e o tempo, quantidade e taxa de insuflamento são determinados segundo a natureza (presença, 

peso, tamanho) e posição do ocupante e a gravidade da colisão. Com a informação recolhida, pode justificar-se 

Figura 16 - a) Sensor Mecânico "Rollamite"; b) MEMS (Microelectromechanical Sensor); c) Sensor de Pressão e d) ECU  
[142];[242]. 

a) b) c) d) 
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a abertura do airbag com uma força menor ou mesmo a não abertura de certos airbags [130]. É possível, até, 

que o airbag abra mais do que uma vez, em situações de múltiplos embates [138].  

Os sistemas de retenção inteligentes emergem no mercado quando se torna evidente a necessidade de 

proteger os ocupantes corretamente, uma vez que eram já recorrentes, por exemplo, situações de ausência ou 

colocação imprópria do cinto de segurança em crianças e situações de ocupantes “fora de posição”, demasiado 

perto do volante, ou ainda situações de deteção atrasada de colisões “suaves” [111];[139].  

Num acidente a baixa velocidade, de longa duração e com um ocupante leve, o airbag deve encher-se 

lentamente, com uma quantidade relativamente pequena de gás e o fluxo de saída controlado de forma a que 

um valor mínimo de pressão constante seja mantido e o ocupante apenas contacte com o interior do veículo no 

final do acidente. Do mesmo modo, para uma colisão a alta velocidade, com um ocupante de peso elevado, o 

airbag deve ser acionado rapidamente e com elevada pressão interna, com o fluxo de saída controlado para que 

essa pressão se mantenha. Ou seja, situações diferentes exigem fluxos significativamente diferentes para dentro 

e para fora do airbag [138]. Existem disponíveis no mercado diversos insufladores “multi-stage”, usados para 

ativar diferentes níveis de insuflação do airbag, oferecendo flexibilidade quanto às necessidades de proteção, 

sob várias condições de colisão, com vista a acomodar todo o tipo de ocupante e minimizar as cargas nos mesmos 

[108];[109]. Há muitas maneiras de controlar o enchimento do airbag e várias estão ainda a ser desenvolvidas. 

Uma das formas é dividir o airbag em parcelas, de modo a enchê-las independentemente, em função do tempo. 

Outra alternativa consiste em controlar a quantidade de ar que entra no airbag, libertando o ar não necessário 

para o exterior, antes sequer de este poder entrar. Uma terceira tática será colocar todo o gás no airbag, mas 

controlar o fluxo de saída através de uma válvula de ventilação [138].  

No princípio dos anos 2000 (3ª geração) ocorre uma transição tecnológica a vários níveis e, enquanto os 

blocos funcionais internos passam por uma transformação digital, os requisitos de saída dos sistemas de 

retenção passam de uma simples decisão “must” ou “must-not-deploy” para um controlo gradual e 

personalizado. As ECUs tornam-se mais sofisticadas devido aos avanços nos algoritmos de reconhecimento de 

falhas e diferenciação e também devido ao número crescente de dispositivos de entrada e saída [111]. A atual 

ECU desenvolvida pela TKJP Corporation (antiga TAKATA) é capaz de determinar a magnitude de um impacto em 

aproximadamente 10 ms [142].  

 Existem inúmeros tipos de sensores de deteção de ocupantes, entre eles os de peso, os 

eletromagnéticos (infravermelhos ativos e passivos, radar e óticos), ultrassónicos e capacitivos [138];[143]. Estes 

dispositivos determinam se existe ocupante e, se sim, qual o seu peso, tamanho e posição. A ECU, utilizando a 

informação recolhida, toma uma decisão, contrabalançando os riscos da posição inadequada do passageiro e a 

proteção global oferecida [108]. 

Também importantes neste trabalho conjunto são os sensores de antecipação que avaliam o ambiente 

envolvente, no exterior do veículo, e fornecem entradas adicionais à ECU, para permitir o acionamento 

antecipado, se necessário. Entre os equipamentos mais comuns destacam-se os radares, dispositivos a laser ou 

câmaras [112]-[114];[130]. 

Nasce, assim, um conceito de “rede” de sensores, que inclui os sensores do ocupante, de capotamento, 

de “estado” do veículo e de antecipação, que terão de disponibilizar os “inputs” necessários à ECU, culminando 
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numa avaliação acerca do estado do veículo, do seu interior, das condições de colisão iminentes e, por fim, numa 

“decisão inteligente” [111];[147]. 

Na Tabela B.2 do Anexo B é possível encontrar o conjunto dos principais sensores inteligentes, 

categorizados e devidamente tabelados. 

Na 4ª geração verificou-se essencialmente uma evolução e crescimento dos sistemas de segurança ativa 

(assistência de travagem, adaptative cruise control, deteção de peões, etc). Combinando os diferentes elementos 

sensoriais inteligentes passivos e ativos atinge-se uma prevenção e minimização de riscos otimizada [148]. 

II.2.7 Algoritmo 

Um algoritmo traduz uma série de etapas projetadas para realizar uma tarefa específica [149]. Os 

algoritmos atuais, processados no MP, garantem a decisão executável a partir de três sistemas de deteção: 

sistema de peso, de deteção visual e de colisão [130]. 

Para determinar a gravidade da falha, os sensores satélite do sistema de colisão do veículo detetam a 

ocorrência de um evento e os sinais de saída são enviados ao MP para estipular se o evento de colisão requer ou 

não acionamento, qual será o tipo de insuflamento e quais os airbags a despoletar. Esta discriminação é efetuada 

aplicando um algoritmo aos sinais recebidos, que se baseia numa ou mais variáveis cinemáticas [149];[150]. A 

Tabela 4 resume os principais parâmetros avaliados pelos algoritmos de disparo (TA - “Triggering Algorithm”) 

para determinação da gravidade da colisão.  

 

Tabela 4 - Variáveis cinemáticas dos TA [149]. 

 

Podem distinguir-se três categorias de variáveis: as dependentes da força, as dependentes da energia e 

a combinação das duas. Pela segunda Lei de Newton (Eq. (5)), percebe-se que na primeira categoria se encontram 

a aceleração e a derivada da aceleração (jerk). Uma vez que, durante um acidente, a energia cinética do veículo 

é transformada em trabalho para o deformar plasticamente, a variação de velocidade e o quadrado da variação 

de velocidade inserem-se na segunda categoria. Já a potência, a densidade de potência e a variação da densidade 

de potência são uma combinação das duas categorias [113]. 

Variável Expressão Unidades 
 

Aceleração 𝑎 =  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

 

𝑚/𝑠2 

Somatório do valor Absoluto da Variação 

da Aceleração 
∑|∆𝑎| 

 

𝑚/𝑠2 

 

Variação de Velocidade  𝛥𝑣 =  ∫ 𝑎𝑑𝑡 =
𝑑𝑡

𝑑𝑥
 

 

𝑚/𝑠 

 

Deslocamento 𝛥𝑥 =  ∫ 𝑣𝑑𝑡 = ∫ ∫ 𝑎𝑑𝑡𝑑𝑡 
 

𝑚 

 

Jerk 𝑗 =  
𝑑𝑎

𝑑𝑡
 

 

𝑚/𝑠3 

 

Densidade de Energia 𝑒 =  ∫ 𝑎𝑑𝑥 =  ∫ 𝑣𝑑𝑣 =  
1

2

𝑣

𝑣0

𝑥

𝑥0

(𝑣2 −  𝑣0
2) 

 

(𝑚/𝑠)2  

Energia 𝐸 =  
1

2
𝑚(𝑣2 −  𝑣0

2),               𝑚: 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚. 𝐾𝑔 

Potência �̅� =  
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 𝑚𝑣𝑎  𝑚. 𝐾𝑔/𝑠 

 

Densidade de Potência 𝑝 =  
�̅�

𝑚
= 𝑣𝑎 

 

𝑚2/𝑠3 

 

Variação da Densidade de Potência 𝑝′ =  
𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 𝑣𝑗 + 𝑎2 

 

(𝑚/𝑠2)2 
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𝑭 = 𝑚a                                                                                        (5) 

 

Para classificar a gravidade da colisão, os dados da aceleração são utilizados para diferentes fins. Se, por 

um lado, a sua integração simples dá a velocidade instantânea de um corpo livre relativamente ao veículo 

desacelerado, a sua dupla integração fornece um valor aproximado do deslocamento da cabeça do passageiro 

em relação ao veículo. Esses recursos são utilizados para determinar o instante em que o airbag deve abrir mas, 

por si só, não são suficientes para determinar se este é necessário ou não [134]. Alguns parâmetros são 

convenientes para determinar a gravidade de um determinado tipo de colisão, por exemplo, a variação brusca 

de velocidade do veículo é um bom parâmetro para decidir se o airbag deve ou não ser disparado durante uma 

colisão frontal. No entanto, esta variável, isoladamente, não representa um bom parâmetro para colisões 

angulares ou contra postes (“pole collisions”) [129]. Não há abordagens infalíveis no que toca a algoritmos. 

Enquanto que muitos se apropriam, por exemplo, do jerk, ∆𝑣 e ∆𝑥, outros contam, além disso, com a energia e 

ainda outros, em vez do jerk, incluem a própria aceleração [119]-[122].  

A  Tabela 5 diz respeito aos resultados obtidos ao testar um algoritmo sob diferentes condições [155]. 
 

Tabela 5 - Teste do algoritmo para diferentes condições [155]. 

 

Durante uma colisão, o sinal do acelerómetro designa-se 𝑠(𝑡) e contém informação vital acerca da 

colisão. Assume-se que 𝑠(𝑡) tem dois termos e pode escrever-se como visto na Eq. (6), onde 𝑎(𝑡) é o termo da 

aceleração do veículo (negativa) e 𝑛(𝑡) é o termo do ruído, que depende de vários fatores como a localização do 

acelerómetro, a vibração e deformação do veículo durante a colisão [154].       
 

𝒔(𝒕) =  𝒂(𝒕) + 𝒏(𝒕)                                                                         (6) 
 

Outra variável importante é o comprimento da curva  𝑎(𝑡) entre 𝑡 e 𝑡 + 𝛥𝑡 (Figura 17 a)), determinado 

pela Eq. (7), e o comprimento da curva de 0 a 𝑡, 𝐿, determinado pela Eq. (8).  

 

                     𝜟𝑳 =  √[∆𝒂(𝒕)]𝟐 + (∆𝒕)𝟐 =  (√(
∆𝒂(𝒕)

∆𝒕
)

𝟐

+ 𝟏) ∆𝒕                                               (7) 

𝑳 = ∫ (√(
𝒅𝒂(𝒕)

𝒅𝒕
)

𝟐

+ 𝟏)
𝒕

𝟎
                                                                         (8) 

O parâmetro 𝐿 confere uma medida quantitativa das oscilações do sinal filtrado do acelerómetro.  Pode 

ser importante para o desenvolvimento do TA, pois certos tipos de colisão geram uma curva mais oscilante ou 

com maior amplitude [129]. Como se confirma pela Figura 17 b), retirada de um estudo de T. Park et al. (2006), 

a curva da aceleração é mais oscilante e tem maior comprimento em colisões com postes (“pole”) [113]. 

 

Tipo de Colisão 
 

Tempo até Despoletar (ms) 
 

Gravidade 

Frontal a 90 km/h 8  Grave 

Poste deslocado (“Offset Pole”) a 25 km/h 26  Moderada 

Poste Centrado (“Centre Pole”) a 43 km/h 30  Grave 

Frontal a 21 km/h 35  Leve 

Veículo com Veículo a 51 km/h 27  Grave 

Queda vertical a 21 km/h 21 Moderada 
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Por outro lado, um parâmetro fundamental para discriminar todos os tipos de colisões é a variação de 

energia, ∆𝐸, calculada através da Eq. (9), onde 𝑣(𝑡) se traduz pela Eq. (10), sendo 𝑚 a massa e 𝑣0 a velocidade 

antes do impacto [129].  

 

∆𝑬 =  ∫ 𝒎. 𝒔(𝒕). 𝒗(𝒕) 𝒅𝒕                                                                 (9) 

   𝒗(𝒕) =  ∫ 𝒔(𝒕)𝒅𝒕 + 𝒗𝟎                                                                 (10) 

  

Aquando da deteção da colisão, se ∆𝑣 for maior ou igual ao valor limite, 𝑣𝑡ℎ, o TA indica que se deve 

ativar o airbag [154]. De acordo com a NHTSA, o despoletamento do airbag é justificada se a força de colisão for 

equivalente à força sentida numa colisão frontal com uma barreira fixa a uma velocidade de 22.54 km/h [156]. 

Isto, claro, se os restantes sistemas de deteção não o impedirem, tal como já foi referido. Há que salientar que 

já existem sistemas adaptativos com mais de 10 limiares de acionamento, desencadeando mais de 10 tipos 

diferentes de insuflamento [113].  

 A maioria dos sistemas de peso do presente determinam com precisão o peso do ocupante e recorrem 

ao cálculo centroidal do peso para verificar se o ocupante está ou não em posição adequada (Figura 18) [157]. 

 

A distância do centroide do ocupante ao centro do assento na direção y é representada por Fy e calcula-

se pela soma dos pesos (F1, F2, F3, F4), medidos por cada sensor, multiplicada por y, que representa a distância 

dos sensores ao centro do assento na direção y, a dividir pela força total (soma das forças sentidas pelos 4 

sensores). A posição horizontal, Fx, pode ser calculada da mesma forma [158].  As equações são as seguintes:  

 

  𝑭𝒙 = 𝒙
(−𝑭𝟏+𝑭𝟐−𝑭𝟑+𝑭𝟒)

(𝑭𝟏+𝑭𝟐+𝑭𝟑+𝑭𝟒)
                                                                              (11) 

          𝑭𝒚 = 𝒚
(𝑭𝟏+𝑭𝟐−𝑭𝟑−𝑭𝟒)

(𝑭𝟏+𝑭𝟐+𝑭𝟑+𝑭𝟒)
                                                                               (12) 

Figura 17 - a) Comprimento ΔL da curva de a(t); b) Sinais de Desaceleração Filtrados numa colisão Frontal (F), Oblíqua 
(O) e com um Poste (CTP) [113]. 

a) b) 

Figura 18 - Cálculo Centroidal da Posição do Ocupante [158]. 
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Quanto ao sistema de deteção visual, a captação das imagens pode ser feita de diferentes modos, com 

recurso a diferentes dispositivos, mas as entradas e decisões do algoritmo são semelhantes às utilizadas e obtidas 

por M.  Hannan et al. (2011), apresentadas na Tabela 6 [130]. 

 

Tabela 6 - Decisão de acionamento para Diferentes Casos através de Deteção Visual [130]. 

Imagem Detetada Classe Detetada Posição Detetada Colisão Detetada Decisão 

Cara Adulto Boa Não ND 

Cara Adulto Boa Sim AAD 

Cara Adulto Má Sim ND 

Cara Criança Boa Sim CAD 

Cara Criança Má Sim ND 

NB Vazio - Sim ND 

NB Vazio - Sim ND 

NH Objeto - Sim ND 

 

Os termos ND, AAD, CAD, NB e NH significam, respetivamente, “Não Despoletado”, “Airbag Adulto 

Despoletado”, “Airbag de Criança Despoletado”, “Vazio” e “Não Humano”. Este estudo em específico, testou 253 

caras humanas e 112 objetos não humanos, verificando uma taxa de sucesso de 97.63% em relação aos primeiros 

e 96.42% em relação aos segundos. 

A decisão de despoletar ou não o airbag, que airbag despoletar e qual a taxa, pressão e grau de 

insuflamento do mesmo, é tomada processando o algoritmo de decisão, que incorpora a fusão de decisões 

lógicas individuais IF/THEN relativas à deteção de colisão, de ocupação, de posição e de antecipação, levando, 

portanto, ao desempenho ideal do sistema de retenção [159]. 

Quando se desenvolve um TA, o timing de todo o processo é fundamental e existem algumas 

dificuldades, como a adaptação do algoritmo a uma variedade de veículos diferentes. Importante, também, é ter 

em conta o tempo de “delay”, ou seja, o tempo entre a ignição e a expansão completa do airbag e a certificação 

de que o ocupante chega à superfície do airbag no momento em que a expansão estiver concluída pois, caso 

contrário, a sua efetividade é condicionada [160]. Existe uma referência de auxílio, para acidentes graves, para 

determinar o tempo exigido até o airbag ter de ser despoletado, RTTF (“Required Time to Fire”), que assenta no 

conhecido critério dos 125 mm - 30 ms. Este critério que dita que os airbags frontais devem abrir antes que o 

ocupante (modelo masculino no percentil 50, na posição média entre as distâncias mínima e máxima ao volante) 

se tenha movido 125 mm para a frente ou que tenham decorrido, no máximo, 30 ms [113];[161]. Ou seja, o 

tempo até despoletar (“Time to Fire”- TTF) deve ser menor que o RTTF. Para que se tenha uma noção, num teste 

de colisão frontal (barreira rígida) a  48 km/h, o ponto 125 mm é alcançado 26 ms após a ocorrência da colisão 

[129].  

Um acidente pode ser detetado através de mudanças de velocidade (por acelerómetros) ou através da 

quantidade de deformação (sensores de colisão). Imaginem-se duas situações opostas: na primeira, a gravidade 

do acidente é determinada no final do impacto, e na segunda, no início. A primeira situação está longe de ser a 

ideal, uma vez que o airbag abre muito tarde e, na segunda situação, o airbag será eficaz na proteção do 

ocupante se a colisão for severa mas, como nenhuma informação sobre a gravidade do impacto está ainda 

disponível, este será acionado em todas as colisões, mesmo quando não é necessário [160]. No seguimento deste 

raciocínio, imagine-se que o sistema de segurança ativo é alargado ao sistema de airbag. Nesse caso, muita 



 

32 
 

informação útil pode ser usada, antecipadamente, para acelerar o reconhecimento de colisões iminentes, por 

parte do TA, permitindo que este último tome decisões mais rápidas. Neste âmbito, é comum, atualmente, o 

desenvolvimento de algoritmos de pré-colisão (“Pre-crash”) [105];[122]. Estes constroem dados úteis para o TA, 

melhorando o seu desempenho. Os sensores de antecipação frontais do veículo podem ter alcances de mais de 

30 metros [145] e têm a tarefa de calcular: 

   1 - A probabilidade de colisão, prevista estimando a posição do objeto frontal; 

   2 - O tempo até colidir, calculado usando a velocidade e distância relativa entre o veículo e o alvo; 

   3 - O tipo de colisão, discriminado com base no ângulo entre os eixos dos dois veículos e na posição do objeto 

frontal. 

A Figura 19 ilustra o diagrama de blocos de um algoritmo de pré-colisão, no qual os sensores de 

antecipação são sensores radar. Na Figura B.2 do Anexo B pode ser observado o fluxograma de um TA, com nível 

duplo de insuflamento (“Dual Stage”), que integra um Algoritmo de Pré-Colisão, projetado por K. Cho et al. [163]. 

 

A ECU, usada independentemente nos algoritmos de pré-colisão e colisão, serve de interface entre os 

dois algoritmos [164].  

II.3 - Testes de Colisão  

Nesta secção abordam-se os métodos e critérios de avaliação da segurança dos veículos europeus, 

nomeadamente o tipo de testes efetuados, os critérios de lesão, a cinemática dos modelos humanos (“dummies” 

ou “Anthropomorphic Test Device” - ATD) e os critérios de classificação de segurança.  Importante será sublinhar 

que todos os ATDs utilizados nos diferentes testes têm o cinto de segurança colocado no momento do impacto. 

Três fatores são tidos em conta pelos engenheiros para determinar a classificação dos veículos nos diferentes 

testes: desempenho estrutural dos veículos, medidas de lesão e cinemática dos ATDs. 

Na Europa, os testes de colisão são realizados pela European New Car Assessment Programme (Euro 

NCAP) [165]. Segundo esta entidade, as colisões frontais são responsáveis por mais mortes e ferimentos graves 

do que qualquer outro tipo de colisão. Um cenário típico é o de uma colisão frontal entre dois veículos que se 

aproximam a velocidades moderadamente altas. Na maioria dos impactos deste tipo, apenas uma parte da frente 

Figura 19 - Diagrama de Blocos de um Algoritmo de Pré-Colisão [148]. 

Entradas Algoritmo de Pré-Colisão Algoritmo de Colisão - TA 
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do veículo é envolvida, isto é, os dois veículos embatem descentradamente. O teste frontal offset do Euro NCAP 

tenta reproduzir uma colisão entre dois veículos do mesmo peso, ambos viajando a uma velocidade de 50 km/h, 

pondo à prova a estrutura do veículo. Para isso, o embate é efetuado a 64 km/h contra uma barreira deformável. 

As forças aplicadas devem ser direcionadas eficientemente para partes do veículo onde a energia pode ser 

absorvida de forma eficiente e segura. A parte frontal do veículo deve deformar de forma controlada, deixando 

o compartimento de passageiros tão indeformado quanto possível. O movimento para a retaguarda do volante 

e dos pedais deve ser limitado para que sejam evitados ferimentos graves.  

Outro teste de colisão frontal efetuado pelo Euro NCAP, desde 2015, é o de sobreposição completa 

(100%) contra uma barreira rígida, a 50 km/h. Nesta prova, a rigidez da estrutura colidida gera desacelerações 

extremamente elevadas, que devem ser controladas pelos sistemas de retenção, sendo que apenas os melhores 

sistemas obtêm pontuação elevada neste teste. A Figura 20 ilustra os testes frontais referidos. 

    

A seguir ao impacto frontal, o segundo teste mais importante a ser realizado é o de colisão lateral, uma 

vez que estas são a segunda maior causa de morte e ferimentos graves. Em impactos laterais, há muito pouco 

espaço no interior do veículo para absorver energia, comparativamente ao impacto frontal, sendo comuns lesões 

graves na cabeça e no peito. A Euro NCAP simula a colisão lateral veículo-com-veículo com a ajuda de uma 

barreira móvel deformável (MDB) que atinge a porta do condutor. Este teste impulsionou o reforço das 

estruturas dos veículos em torno do Pilar B e a instalação de airbags laterais nos veículos, mas também o 

desenvolvimento de estruturas de absorção de energia menos óbvias nos bancos e nos painéis das portas. O 

tempo de insuflamento e o posicionamento dos airbags devem ser cuidadosamente calculados para garantir que 

estes ofereçam a maior proteção possível.  

Alguns impactos laterais envolvem um veículo que se desloca lateralmente em direção a objetos rígidos 

na estrada, como árvores ou postes, muitas vezes resultado de uma perda de controlo do condutor, devido a 

excesso de velocidade, má perceção de esquinas ou devido a derrapagens em condições escorregadias. Estes 

acidentes são graves e a frequência de morte ou ferimentos graves associados é elevada. Tornou-se, assim, 

obrigatório desde 2009 o teste “Side Pole” da Euro NCAP, consistindo no impulsionamento lateral do veículo, a 

32 km/h, alinhado perpendicularmente à direção do movimento, contra um poste rígido, sendo também 

testadas, desde 2015, colisões a 75°. O teste em questão é bastante destrutivo e invasivo, uma vez que o 

carregamento é extremamente localizado, o que resulta numa grande deformação, podendo levar a uma 

Figura 20 - Testes de Colisão Frontais da Euro NCAP com sobreposição de a) 40% e b) 100% [182]. 
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penetração profunda no compartimento dos passageiros. O papel de todos os tipos de airbags laterais é 

fundamental neste tipo de acidentes. Os dois testes laterais explicitados encontram-se ilustrados na Figura 21. 

 

Também os impactos traseiros são testados pela Euro NCAP, a baixa velocidade. Vulgarmente 

conhecidos como “whiplash”, estes testes têm o intuito de prevenir as lesões por efeito “chicote”, associadas à 

distorção rápida e excessiva da coluna. Ainda no âmbito da segurança passiva, a Euro NCAP preocupa-se em pôr 

à prova sistemas de proteção de peões. Os dois últimos tipos de provas mencionados não serão aprofundados.  

Os testes atualmente desenvolvidos, na Europa e em todo o mundo, demonstram limitações ao nível da 

compatibilidade, uma vez que apenas testam colisões entre automóveis de massa e características semelhantes, 

condições que nem sempre se verificam no mundo real. Os problemas de compatibilidade incluem diferenças, 

não só na massa do veículo, como também na “agressividade” da CZ, ou seja, rigidez, altura, tamanho, forma, 

estrutura, design e geometria da mesma, fortemente afetada pela idade dos modelos automóveis envolvidos. 

Um exemplo acentuadamente contrastante será o de uma colisão entre uma  SUV americana ou um jipe alto,  

rígido e comprido (grande CZ) e um veículo de passageiros baixo, macio e compacto (pequena CZ) [166]. Alturas 

muito discrepantes são propícias a perigosas situações de submersão, “underride collisions” (UC). Já uma elevada 

discrepância na rigidez leva a um esmagamento do veículo menos rígido por parte do veículo mais rígido. Como 

os veículos mais pesados passam pelos mesmos requisitos que os veículos mais leves, em testes de colisão, as 

suas estruturas precisam de ser suficientemente rígidas para manter o desempenho, precisando de ser 

construídas com maior rigidez . Esta compensação pode comprometer a segurança de um veículo mais leve.  

Apesar do que foi dito, a influência da massa parece desempenhar um papel mais importante que a 

rigidez nos danos pós-colisão. Segundo A. Kullgren et al. (2010), a influência da agressividade no risco de lesão é 

muito menor que a influência da massa [167] e resultados experimentais de D. Wood et al. (2005) demonstram 

que aumentar a massa do veículo de 1200 para 1600 kg reduz as lesão globais AIS3+ nos condutores em 4%, 

enquanto que diminuir a massa do veículo de 1200 para 800 kg aumenta o risco global em 15% [168].  

A Tabela C.1 do Anexo C  resume e explicita os principais testes de colisão efetuados pela Euro NCAP. 

II.3.1 ATDs, Medidas e Critérios de Lesão 

Os critérios de lesão são usados como referência para avaliar a interação entre o ATD e o airbag ou 

estrutura interna do veículo.  

Os ATDs usados em testes de colisão são representações antropometricamente corretas de um 

ocupante e são projetados para simular a resposta humana em acidentes típicos. Estes modelos são feitos de 

plástico, borracha e componentes metálicos e são regularmente recalibrados e mantidos sob determinadas 

Figura 21 - a) Testes de Colisão Laterais da Euro NCAP; a) MBD e b) "Side Pole" [182]. 

a) b) 
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condições de temperatura e humidade para garantir um comportamento consistente ao longo do tempo. Dados 

os diferentes tipos de teste, é compreensível que existam diferentes variações dos ATDs, consoante o foco de 

avaliação.  

Os ATDs mais recorrentes para testes de colisão laterais são os SID-II (masculinos nos percentis 90 e 50 

e femininos no percentil 5); para colisões frontais o Hybrid-III (masculinos nos percentis 95 e 50 e femininos no 

percentil 5) e para colisões traseiras o RID-II (masculino no percentil 50). Existem também ATDs específicos de 

proteção de crianças, nomeadamente os CRABI (“Child Restraint Air Bag Interaction”) em 3 tamanhos  (6, 12 e 

18 meses de idade) e os ATDs da série Q, correspondentes a 5 idades (Q0, Q1½, Q3, Q6 e Q10), para além dos ATDs 

infantis da família Hybrid III. As características dos ATDs regem-se por normas da Economic Comission for Europe 

(ECE), na Europa, e da Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), nos EUA [25];[26];[169]. 

Os tipos de ATDs utilizados nos diferentes tipos de testes de colisão da Euro NCAP encontram-se 

referidos na Tabela C.1 do Anexo C e ilustrados na Figura C.1. 

Durante os testes de colisão já explicitados, a aceleração, deflexão, deslocamento e várias forças e 

momentos são monitorizados através da interpretação dos sinais dos sensores e instrumentos de medição 

colocados em locais-chave do ATD, tentando-se, deste modo, determinar a probabilidade de vários tipos de 

ferimentos ocorrerem nos passageiros, num acidente real idêntico. Interpretando os sinais dos sensores e 

combinando-os com a análise do acidente, é possível obter certos critérios de lesão. As medidas sensoriais nos 

ATDs americanos e europeus são feitas de modo semelhante. A medição de forças e momentos (Antero-

Posterior, A-P, Latero-Medial, L-M e Ínfero-Superior, I-S) é conseguida através de um sensor de carga; as 

acelerações, através de acelerómetros e as compressões com potenciómetros. Todas as grandezas medidas e 

critérios a seguir formulados apresentam valores críticos aos olhos das entidades avaliadoras de lesões, que não 

devem ser excedidos e que são importantes no processo de avaliação. 

Nos testes frontais, é medida a aceleração triaxial angular e linear da cabeça; a força axial, força de corte 

e momento A-P do pescoço; a aceleração triaxial e compressão das costelas; a aceleração biaxial do pé (A-P e I-

S); a força axial dos fémures; força axial e momentos A-P e L-M da tíbia e o deslocamento tibiofemoral. 

Nos testes laterais, é medida a aceleração triaxial angular e linear da cabeça; aceleração e compressão 

laterais das costelas (3 torácicas e 2 abdominais); a aceleração lateral das vértebras T1, T4 e T12 da coluna 

vertebral; a aceleração lateral e força lateral do acetábulo e da crista ilíaca da pelvis; os momentos L-M e A-P e 

força L-M do fémur e a compressão lateral e forças triaxiais do ombro [172];[175]. 

Além das grandezas referidas, tanto em testes laterais como frontais,  é comum seguirem-se critérios 

cientificamente testados e desenvolvidos. Por exemplo, para lesões na cabeça medem-se critérios como o Head 

Injury Criteria (HIC) num intervalo de tempo de 15 ou 36 ms (HIC15 ou HIC36) e o critério a3ms , que representa o 

nível de aceleração para uma duração de impacto de 3 ms [176]. Para lesões toráxicas, usa-se o Viscous Criterion 

(VC), que relaciona a velocidade de compressão e a compressão instantânea, ambas dependentes da espessura 

do tórax, prevendo a gravidade e o risco de lesão nos tecidos moles [9]; e o Combined Thoracic Index (CTI), que 

relaciona a aceleração (a3ms) e a deflexão do peito [169]. Para o fémur e para a tíbia tem-se, respetivamente, o 

Femur Force Criterion (FFC), que relaciona a força axial compressiva no fémur com a duração do pulso de carga 
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[169]; e o Tibia Index (TI), que combina a força compressiva com o momento nas extremidades e com uma 

constante empírica para prever fraturas da parte média da tíbia e da fíbula [177].  

Também em testes laterais e frontais, mas principalmente nos testes whiplash, atenção particular é 

dada ao pescoço, sendo que os critérios mais utilizados são a aceleração máxima de avanço e a velocidade de 

ricochete horizontais e, por exemplo, o Neck Injury Criterion (NIC), baseado na aceleração e velocidade horizontal 

relativa entre as vértebras cervical C1 e torácica T1 [178], ou o critério Nij, que relaciona a força axial e o momento 

A-P do pescoço [179]. 

Na Tabela 7, apresentam-se alguns dos critérios referidos para ATDs masculinos no percentil 50, bem 

como as suas fórmulas e valores críticos (estabelecidos por entidades regulamentares).  

 

Tabela 7 - Critérios de Lesão [169]. 
 

Critério 
 

Alvo 
 

Valor Crítico 
 

Fórmula 
 

HIC15 
 

Cabeça 

 

700 para (𝑡2 − 𝑡1) = 15 

1000 para (𝑡2 − 𝑡1) = 36 
𝐻𝐼𝐶 = 𝑚𝑎𝑥 [

1

𝑡2 − 𝑡1

∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

]

2.5

(𝑡2 − 𝑡1) 

a3ms 
 

Cabeça 
 

80 [g]  
 

VC 
 

Tórax 
 

1 [m/s2] 𝑉𝐶 =  𝑉(𝑡) x 𝐶(𝑡) =  
𝑑𝐷(𝑡)

𝑑𝑡
x 

𝐷(𝑡)

𝑏
 

 

CTI 
 

Tórax 
 

60[g] 

 

𝐶𝑇𝐼 =  
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑎𝑖𝑛𝑡

+ 
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑖𝑛𝑡

 

FFC 
 

Fémur 
 

10 [kN] 
 

𝐹 = 23.14 − 0.71𝑇 
 

TI 
 

Tíbia 
 

1.3 

 

𝑇𝐼 =  
𝑀

𝑀𝑐𝑟𝑖𝑡

+ 
𝐹

𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡

 

NIC 
 

Pescoço 
 

15 [m2/s2] 
 

𝑁𝐼𝐶(𝑡) = 0.2𝑎𝑟𝑒𝑙(𝑡) + 𝑣𝑟𝑒𝑙(𝑡)2 

Nij Pescoço 1 

 

𝑁𝑖𝑗(𝑡) =  
𝐹𝑧(𝑡)

𝐹𝑖𝑛𝑡

+ 
𝑀𝑦(𝑡)

𝑀𝑖𝑛𝑡

 

 

Nos estudos científicos é comum o recurso à Escala de Lesão Abreviada (“Abbreviated Injury Scale” - 

AIS) para classificar e descrever a gravidade das lesões (Tabela 8). 

 Tabela 8 - Escala AIS [169]. 

 

 

 

 

 

 

Este sistema de codificação, criado pela Associação para o Avanço da Medicina Automotiva (AAAM), é 

uma das escalas anatómicas mais comuns para lesões traumáticas e representa a ameaça à vida associada à lesão 

[180]. É uma ferramenta de medição muito útil para a comparação de lesões específicas e da sua gravidade 

relativa. Atualmente, a escala vai de um a seis, sendo que o último número representa uma lesão intratável, 

praticamente insuperável [9]. 

O código AIS de 9 é usado para descrever lesões para as quais não há informação disponível suficiente 

para codificação mais detalhada. Este sistema de pontuação é, portanto, um valor único e independente para 

cada lesão e cada região do corpo e a gravidade é descrita em relação à sua importância para todo o corpo, 

Código AIS Lesão 

1 Menor 

2 Moderada 

3 Grave 

4 Severa 

5 Crítica 

6 Máxima 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbreviated_Injury_Scale
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assumindo que a lesão ocorre num adulto saudável. Para descrever a gravidade global da lesão para uma pessoa, 

é usado o nível AIS máximo (MAIS), embora este método não demonstre um carácter cumulativo e, por isso, 

menos realista, do estado da pessoa. Para uma melhor representação das lesões múltiplas de pacientes, existe 

o “Injury Severity Score” (ISS), que distingue seis regiões do corpo: cabeça/pescoço, face, tórax, abdómen, 

extremidades (incluindo a pelvis) e o esterno. Para cada uma destas regiões, é determinado o maior AIS e o ISS 

é calculado através da soma dos quadrados dos AIS das três regiões do corpo mais gravemente lesadas (sendo o 

valor máximo de 75). Valores acima de 15 são considerados lesões graves [169]. Vários estudos, incluindo o de 

S. Baker et al. (1976), refletem uma boa correlação entre o ISS e a mortalidade [181]. 

II.3.2 Cinemática dos ATDs e Desempenho Estrutural 

A cinemática do ATD é estudada através do visionamento de um filme de alta velocidade, com recurso 

a um analisador. Este filme é usado para estimar o instante, após o início do acidente, em que vários eventos 

ocorrem. O tempo registado para cada evento é baseado no número de frames decorridos desde o início da 

colisão e na velocidade nominal de operação da câmara. Os instantes correspondentes ao início da abertura, à 

abertura completa e ao primeiro contacto do airbag com o ATD são registados, bem como quaisquer outros 

eventos relevantes.  

Antes de cada teste de colisão, é colocada tinta no ATD, nos locais de avaliação e, após o teste, é anotado 

o rasto da tinta, que revela que partes do veículo entraram em contacto com as partes pintadas do ATD. A posição 

pós-colisão do ATD, não perturbada, é inspecionada e registada. Este método, combinado com a filmagem do 

acidente, a alta velocidade, permite a avaliação do movimento dos ATDs no interior do veículo [174]. 

Para avaliar o desempenho estrutural de um veículo, é medida a quantidade e os padrões de intrusão 

no compartimento do ocupante em locais-chave, no interior e exterior do veículo. Quanto menor a intrusão, 

maior liberdade é dada ao cinto de segurança e airbags para desacelerar o ocupante. Para medir a intrusão, num 

teste frontal, são medidas e registadas as coordenadas longitudinais, laterais e verticais de determinados pontos, 

antes e após a colisão, com recurso a uma máquina de medição de coordenadas (“Coordinate Measuring 

Machine” - CMM). A diferença entre as coordenadas pré e pós-colisão traduz os deslocamentos médios, ou seja, 

a intrusão em relação aos passageiros. Do mesmo modo, para avaliar a intrusão lateral, são medidas as 

coordenadas espaciais do interior e exterior dos Pilares B do veículo de teste, bem como as coordenadas de 

certos pontos do perfil lateral do lado do condutor, antes e depois da colisão. Além disso, são também marcadas 

linhas de contorno horizontais no lado do condutor, e todas as coordenadas são medidas antes e depois da 

colisão pela CMM [175]. 

II.3.3 Critérios de Classificação de Segurança na Europa 

O Euro NCAP qualifica o grau de segurança dos veículos tendo em conta 4 áreas: segurança do ocupante 

adulto, criança e peões, e assistência na segurança ativa dos veículos [165]. Em relação ao ocupante adulto, a 

avaliação tem em conta a vulnerabilidade das diferentes regiões do corpo perante os testes de colisão já 

explicitados, sendo cada subárea um tipo de teste realizado e as subsubáreas as zonas do corpo avaliadas [172]. 

O mesmo sucede em relação à segurança da criança, que é avaliada consoante a vulnerabilidade de ocupantes 
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de diferentes idades até aos 10 anos, perante os testes de colisão típicos, e a compatibilidade do veículo em 

incorporar CRSs, nomeadamente o Isofix e i-Size [182]. Os parâmetros referentes ao peão e à segurança ativa 

não serão detalhados. 

As 4 áreas são cotadas com uma pontuação total que equivale à soma das pontuações atribuídas nas 

respetivas subáreas. Cada pontuação atribuída, arredondada às três casas decimais, irá corresponder a uma cor 

e a uma qualificação, cuja correspondência se encontra explicada na Tabela C.2, do Anexo C.  

Os critérios de pontuação nas diferentes subsubáreas são rigorosamente estabelecidos e tabelados em 

documentos da Euro NCAP, sendo definidos limites específicos para os valores medidos [27];[37]-[39]. 

Na escolha de determinado automóvel, é possível aceder à classificação que este obteve em cada uma 

das quatro áreas e ainda como estão cotadas as subáreas. É feita uma avaliação global da segurança do veículo, 

que reflete não só percentagens atribuídas nas quatro áreas, mas também a disponibilidade dos equipamentos 

de segurança no mercado europeu [185]. O esquema de classificação global da Euro NCAP é feito através da 

atribuição de estrelas, como se pode observar na Tabela C.3, do Anexo C.  

A. Kullgren et al. (2005) encontraram uma correlação entre a classificação da Euro NCAP e o risco relativo 

de lesões graves (redução no risco de ferimentos graves de 12% por cada estrela a mais), fatalidades ou lesões 

permanentemente incapacitantes (a redução foi de 7% por estrela) [186]. Os mesmos autores verificaram, em 

2010, que os veículos classificados pela Euro NCAP com 5 estrelas apresentavam um risco de lesão global 10 ± 

2.5% mais baixo que os de 2 estrelas, sendo que, para lesões fatais e graves, a diferença foi de 23 ± 8% e, só para 

lesões fatais, 68 ± 32% [167].  

II.4 - Introdução ao Event Data Recorder e aos dados CDR 

O EDR regista o estado do veículo no instante de um acidente [187]. Nos veículos modernos esta 

tecnologia, também designada de “caixa negra”, regista dados de desempenho do veículo e estado do sistema 

antes da colisão, acelerações durante a colisão, dados do sistema de retenção e informações pós-colisão, como 

a notificação automática de colisão. O desenvolvimento dos EDR começou em 1990, quando a GM introduziu o 

DERM (Diagnostic Energy Reserve Module) para obter informação sobre sistemas de airbags. Na geração 

seguinte de EDR, introduzida em 1994, estes denominavam-se SDM (Sensing and Diagnostic Modules) e a sua 

gravação abrangia já um campo mais alargado de parâmetros durante um “evento” (trigger) que, neste contexto, 

se traduz numa mudança repentina na velocidade do veículo. Segundo a NHTSA, em 2006, cerca de 64% do 

parque internacional novo era equipado com EDR [188]. Nos dias de hoje estes dispositivos são capazes de gravar 

dados com grande precisão em relação à realidade e têm potencial para acabar com muitas medidas substitutas 

tradicionais usadas na segurança de veículos, que muitas vezes dependem de suposições e simplificações de 

colisões do mundo real [191]-[193]. Não existe uma localização fixa para instalar um EDR mas, normalmente, 

este encontra-se dentro da cabine do veículo, perto da linha central ou debaixo/dentro de um dos assentos da 

frente. A sua remoção física geralmente requer a desmontagem do interior de um veículo [188]. 

Embora os EDR tenham vindo a ser incorporados em veículos de passageiros desde há mais de duas 

décadas, o estabelecimento de regulamentação afetou bastante a quantidade, resolução, duração e precisão 

dos elementos de dados registados. Na Europa, a instalação de EDR é obrigatória desde 2003. 
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A ferramenta mais famosa é a “Crash Data Retrieval” (CDR), fabricada pela Bosch para extração e leitura 

de dados provenientes do EDR [187]. A Bosch é a líder mundial em informação e tecnologia EDR e, desde 2000, 

os produtos Bosch CDR, comercialmente disponíveis, têm sido usados internacionalmente para aplicação da lei, 

por peritos investigadores, por fabricantes de automóveis e por agências governamentais, para terem acesso a 

informações EDR numa vasta gama de automóveis de passageiros, camiões leves e SUVs. Este utensílio extrai 

dados de colisão diretamente de todos os veículos suportados, fornecendo um relatório detalhado dos 

parâmetros de dados críticos que levaram à colisão e verificados durante a colisão. Alguns desses parâmetros 

incluem dados pré-colisão, velocidade do veículo, posição do travão e do acelerador, ciclos de ignição, ∆𝑣, estado 

do cinto de segurança, etc. A ferramenta CDR da Bosch é composta por hardware e software com capacidade 

para arquivar, recuperar e fazer o download dos dados do EDR [192]. Pode observar-se na Figura 22 a 

constituição de um kit básico da Bosch - o CDR DLC Base Kit - que inclui a maioria dos componentes necessários 

para recuperar dados EDR, diretamente do DLC (Diagnostic Link Connector) de muitos veículos. Este kit é 

composto por um conjunto de cabos e adaptadores (hardware) e requer um software CDR (vendido 

separadamente) e um PC com sistema operativo Windows [193].  

II.5 - Velocímetro 

Os velocímetros podem ser de três tipos: mecânicos, elétricos ou eletrónicos (digitais ou analógicos). 

Um velocímetro mecânico tradicional (Figura 23) é um sistema baseado na lei de indução magnética, sendo um 

instrumento de medida da velocidade instantânea de um corpo em movimento.  

 

Este tipo de velocímetro usa componentes mecânicos para obter o sinal de velocidade e recorre a imans 

permanentes para obter o binário de potência, e manter o equilíbrio com o torque de reação da mola. Nos 

veículos,  este aparelho é ligado à roda dianteira ou à caixa de velocidades através de um cabo, dependendo a 

sua calibração do diâmetro da roda e da relação de engrenagens da caixa de velocidades para, quando ligado a 

estas, informar, com precisão, o valor da velocidade instantânea [53]. 

Figura 22 - Kit Crash Data Retrieval DLC Base  [193]. 
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Figura 23 - Esquema do Princípio de Funcionamento de um Velocímetro Mecânico Típico [53]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Indu%C3%A7%C3%A3o_magn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade_instant%C3%A2nea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_mudan%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calibragem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A2metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_mudan%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade
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O velocímetro elétrico usa a conexão entre o gerador e o eixo de saída de transmissão para obter o sinal 

de velocidade e acede ao atuador (motor) para manter o equilíbrio com o torque de reação da mola. A principal 

diferença entre o tipo mecânico e elétrico encontra-se na obtenção do sinal de velocidade.                            

Os velocímetros eletrónicos modernos possuem um sensor de velocidade eletrónico para obter um sinal 

de velocidade, aceder ao atuador (motor passo-a-passo) através do circuito e manipular as agulhas do motor 

diretamente. Um motor passo-a-passo é um tipo de motor elétrico de corrente contínua (DC) que divide uma 

rotação completa num número de etapas iguais. A posição do motor pode ser comandada para que este se mova 

e mantenha uma dessas etapas sem qualquer sensor de posição.  

 Ao contrário dos dois tipos de velocímetro primeiramente mencionados, o velocímetro eletrónico usa 

a potência do atuador, que depende da velocidade do sinal, para empurrar a agulha de volta para a posição zero. 

O seu princípio de funcionamento está explicitado na Figura 24 [54].  

 

Note-se que as leituras de velocidade indicadas pelas agulhas dos velocímetros podem ser verificadas 

pelas leituras nos tacómetros (conta-rotações). Em certos casos, procura-se tanto a análise do velocímetro como 

a do tacómetro, uma vez que é viável e vantajoso que os dois instrumentos se corroborem um ao outro [194]. A 

partir da informação do tacómetro, é possível chegar à velocidade de impacto através da equação 13, na qual 𝑛 

representa a velocidade de rotação do motor, em RPM; 𝑖𝑔  é a relação de transmissão; 𝑖𝑜  é a relação de 

engrenagem principal e 𝑟 é o raio do pneu. 

𝒗 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟕 
𝒏𝒓

𝒊𝒈𝒊𝒐
                                                                       (13) 

Outro ponto importante é a questão do erro do velocímetro. Para reforço da segurança rodoviária, o 

valor da velocidade instantânea visível no velocímetro é sempre superior ao valor da velocidade real. Segundo a 

norma nº39 da UNECE, revista em 2003, para veículos de quatro rodas de transporte de passageiros ou 

mercadorias, a diferença entre as velocidades referidas encontra-se limitada entre 0 e um valor dado pela 

expressão da inequação 14, onde  𝑉2 representa a velocidade real e 𝑉1 representa a velocidade mostrada no 

velocímetro [195]. 

   𝟎 ≤ (𝑽𝟏 −  𝑽𝟐) ≤ 𝟎. 𝟏𝑽𝟐 + 𝟔 𝒌𝒎/𝒉                                                  (14) 

 

Todos os veículos que serão analisados nos casos de estudo possuem velocímetros do tipo eletrónico.  
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Figura 24 - Esquema do Princípio de Funcionamento de um Velocímetro Eletrónico Típico [54]. 
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I I I  -  CASOS DE ESTUDO 

Todos os exemplos fotográficos dos veículos constantes nos Anexo e dos testes Euro NCAP apresentados 

neste capítulo,  bem como as carroçarias dos veículos usados nas simulações computacionais, são, por questões 

de confidencialidade, meramente representativos, não correspondendo, em nenhum caso, à realidade. 

Será importante introduzir, no presente capítulo, o software utilizado nesta dissertação para 

reconstituição de acidentes, o PC-Crash.  

O PC-Crash é um programa de simulação de acidentes com veículos muito utilizado no ramo da 

investigação de acidentes e, em particular, na presente tese. Desenvolvido em ambiente Microsoft Windows, é 

capaz de cobrir diversos cenários de colisão, aproveita os desenvolvimentos recentes de hardware e software e 

efetua cálculos complexos. O PC-Crash contém vários modelos de cálculo diferentes, incluindo um modelo 

relativo ao momento do impulso, um modelo de impacto baseado na rigidez, um modelo cinemático para 

simulações realistas da trajetória e um modelo cinemático simples para estudos de distância-tempo. Os 

resultados da simulação do PC-Crash podem ser visualizados em 2D, em perspetiva 3D e em vários diagramas e 

tabelas [196]. 

Na reconstituição de acidentes rodoviários, existe um parâmetro denominado “Energy Equivalent 

Speed” (EES), que representa a velocidade à qual se registariam as deformações existentes no veículo, caso estas 

fossem produzidas pelo impacto do mesmo contra uma barreira rígida. Ou seja, o EES não é a velocidade de 

impacto real, mas sim a necessária para produzir o tipo de dano provocado se a colisão fosse contra uma barreira 

fixa, sendo usualmente determinado através de testes de colisão. Por outras palavras, a energia de deformação 

plástica é expressa em termos da energia cinética de um veículo com uma velocidade virtual ESS, na colisão 

contra uma barreira rígida pela equação 15, em que 𝐸𝑑  representa a energia de deformação (em Joule) e 𝑚 

representa a massa do veículo (em kg). O EES é, portanto, uma medida da energia dissipada durante o impacto 

fornecendo uma quantificação energética para a sua severidade [169]. 

 

   𝑬𝒅 =
𝟏

𝟐
𝐱 𝒎 𝐱 𝑬𝑬𝑺𝟐                                                                       (15) 

                                                                      

 Serão, de seguida, analisados 6 casos de estudo segundo diferentes óticas inerentes ao airbag, dados 

CDR e velocímetro. 

III.1 - Caso de Estudo 1  

Neste acidente, o veículo nº1 (V1), pequeno familiar de passageiros, entrou em despiste e invadiu a via 

de trânsito contrária, indo colidir com o veículo nº2 (V2), pequeno todo-o-terreno. Este último, tentando desviar-

se, foi obrigado a subir o passeio. O condutor de V1, único ocupante do veículo, tinha, segundo o Instituto 

Nacional de Medicina Legal (INML), uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 1.21 g/l. Em V2 encontravam-se a 

condutora, com uma TAS de 0.0 g/l, cujo airbag frontal abriu, e a vítima em análise nesta secção (filho da 

condutora), em posição desconhecida. O airbag frontal do passageiro também foi acionado.  

As características dos veículos intervenientes e o cenário do acidente estão ilustrados no Anexo D 

(Tabela D.1 e Figura D.1). 
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III.1.1 Deformações e Posições de Imobilização dos Veículos 

A Figura 25 mostra o estado dos veículos após o acidente e as suas posições de imobilização. Os danos 

de V1 encontram-se concentrados na sua CZ, com deformação acentuada, enquanto que em V2r os estragos, 

menos acentuados, limitam-se à zona frontal esquerda, quase exclusivamente.  

III.1.2 Simulação Computacional 

O principal objetivo da simulação computacional deste acidente, feita no software PC-Crash, foi 

determinar as posições e velocidades de impacto e apurar toda a dinâmica do acidente de viação em causa. O 

acidente ocorreu numa subida ligeira, com um passeio do lado direito (da perspetiva de V2), tida em conta na 

construção do cenário computacional. Este cenário foi feito com base no croqui, sendo-lhe sobrepostas imagens 

de vista aérea do local do acidente, obtidas com recurso ao software Google Earth, à mesma escala. O coeficiente 

de atrito pneu/asfalto (considerou-se piso regular e molhado) e o coeficiente de restituição entre veículos 

considerados foram, respetivamente, 0.6 e 0.1.  

Foram efetuadas diversas simulações computacionais que, com base nos danos observados nos veículos 

(traduzidos por valores de EES) e nas suas posições de imobilização. Utilizaram-se algoritmos genéticos de 

otimização, nos quais são variados, automaticamente, os parâmetros de pré-colisão: velocidades, posições, 

direções dos veículos, ponto de impacto, coordenada z do ponto de impacto, planos de contacto, coeficientes 

de restituição e de atrito. A Figura 26 a) ilustra as posições de imobilização (a cinzento), definidas a partir do 

croqui, e as posições inicias para as quais se obtiveram as melhores correlações (menor erro) com as posições 

finais dos veículos e respetivos valores de EES. A Figura 26 b) indica as posições finais em 3D. 

 

a) b) 

Figura 26 - Perspetiva Computacional a) 2D do Ponto de Impacto e b) 3D das Posições de Imobilização. 

Figura 25 - a) Deformações de V1; b) Deformações de V2; c) Posições de imobilização de V1 e V2. 

a) b) c) 
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Assumiram-se valores de EES de 35 km/h para V1 e de 20 km/h para V2. Os melhores resultados (erro 

de trajetória de 2.3%) culminaram em velocidades de Impacto de 25 ± 2.5 km/h e 39.5 ± 4 km/h, para V1 e V2, 

respetivamente. 

III.1.3 Lesões da Vítima 

A vítima tinha 2.5 meses de idade quando ocorreu o acidente. Da colisão resultaram traumatismos na 

cabeça e, do exame TAC crânio-encefálico realizado, observaram-se sinais de fratura de ossos do crânio, lesões 

das meninges e perda de massa encefálica. As zonas lesadas são as indicadas na Figura 27. 

III.1.4 Interruptor ON-OFF 

Para evitar acontecimentos trágicos, dos quais se falarão mais em diante, as autoridades controladoras 

começaram a ter a perceção dos benefícios que a desativação dos airbags, em determinadas situações, poderia 

acarretar. Um interruptor ON-OFF (Figura 28 a)) liga e desliga o airbag, permitindo que este seja desativado 

quando uma criança se encontrar no assento do passageiro e seja novamente ativado quando lá se encontrar 

um passageiro adulto.  

 

Na Europa, segundo uma norma de 1995 da ECE (R94), revista em 2013, os veículos devem transportar 

informações que indiquem se estes são equipados com airbags (ponto 6.1). Neste continente, não é obrigatória 

a instalação do interruptor, variando com o modelo e marca do automóvel [197].  

No entanto, os regulamentos R94 e R121 ditam que é obrigatória a exposição de pictogramas de aviso 

ON e OFF, respetivamente (Figura 28 b) e c)) [182]. Ainda na Regulamentação R94 da ECE consta que um veículo 

equipado com um ou mais airbags frontais tem de transportar informações sobre o perigo extremo associado 

ao uso de CRSs voltadas para a retaguarda (ponto 6.2). No mínimo, essas informações devem consistir numa 

etiqueta que contenha pictogramas de aviso, conforme indicado na Figura 29 (ponto 6.2.1) [197]. 

Figura 27 - Localização das lesões da vítima. 

Crânio 

Meninges 

Massa Encefálica 

Figura 28 - a) Interruptor ON-OFF; b) Pictograma ON; c) Pictograma OFF [182]. 

a) b) c) 
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Este aviso deve ser afixado, de modo duradouro e dificilmente removível sem deixar danos óbvios, em 

cada face da pala de proteção solar, sendo visível constantemente. No caso do ocupante não-condutor, o aviso 

deve estar diretamente à frente do assento, também claramente visível a tempo inteiro (Ponto 6.2.2). Todavia, 

os requisitos dos pontos 6.2.1 e 6.2.2 não se aplicam aos lugares equipados com um dispositivo ON-OFF. O Ponto 

6.2.3 exige que informações detalhadas, fazendo referência ao aviso, estejam contidas no manual do proprietário 

do veículo, em todos os veículos europeus. No mínimo, neste manual deve poder ler-se o seguinte texto em 

todas as línguas oficiais do país ou países onde o veículo estiver registado: "NUNCA use um sistema de retenção 

para crianças voltado para trás num assento protegido por um AIRBAG FRONTAL ATIVO. MORTE ou LESÕES 

SÉRIAS podem ocorrer" [197]. A Euro NCAP efetua uma avaliação rigorosa da proteção à qual estará sujeita uma 

criança a bordo do veículo tendo apresentado, nesse sentido, um protocolo que contempla a qualidade e 

visibilidade das etiquetas de aviso e a presença de interruptores ON-OFF para airbags frontais [166].  

Em Portugal, dita o ponto 1 do Artigo 82º da Lei nº72/2013 do Código da Estrada, que o condutor e 

passageiros são obrigados a usar todos os dispositivos de segurança disponíveis no  automóvel, o que significa 

que, caso o veículo possua airbag, este não pode ser desativado. Constituem exceção situações em que o 

ocupante da frente tenha idade inferior a 3 anos e o transporte seja feito utilizando um sistema de retenção 

virado para a retaguarda. Nestes casos, como consta na alínea a) do ponto 2 do Artigo 55º do Decreto-Lei nº 

44/2005, o airbag do passageiro não pode estar ativado, caso exista interruptor [198];[199]. 

III.1.5 Discussão das Lesões 

As colisões veículo com veículo são a categoria mais comum de acidentes [166]. O grande risco de 

transportar crianças no banco da frente, em CRSs virados para a retaguarda, na presença de airbags, é que 

quando estes são insuflados, a cadeira é projetada violentamente para trás, causando lesões que podem mesmo 

ser fatais.  

Não existem elementos objetivos e inequívocos que permitam perceber qual a posição que a vítima 

ocupava na viatura no momento do acidente. Apenas é claro que o airbag do passageiro despoletou e que as 

únicas fotografias disponibilizadas mostram a cadeira da criança na posição que se vê na Figura 30 a). Na Figura 

30 b) vê-se o aviso constante na parte inferior do CRS. 

 O CRS utilizado pela vítima era uma cadeira do grupo 0+, para crianças até 13 kg. Este sistema de 

retenção seria adequado uma vez que, de acordo com as curvas de percentil para a população portuguesa, o 

Figura 29 - Etiqueta de Aviso de Perigo de Insuflamento do Airbag Frontal [197]. 

https://www.sinonimos.com.br/duradouro/


 

45 
 

peso das crianças com esta idade (2.5 meses) varia entre cerca de 4.5 e 7 kg [200]. As cadeiras deste grupo devem 

ser utilizadas viradas para a retaguarda, no banco traseiro [201]. 

 
                                           

Um estudo de D. Durbin et al. (2015), focado em veículos modernos (2007-2012), equipados com 

airbags frontais, concluiu que, para crianças até aos 8 anos de idade com sistemas de retenção, o risco relativo 

de morte diminui se estas forem sentadas nos bancos de trás, sendo que o risco relativo é de 27% dos 0-3 anos 

e 55% dos 4-8 (IC = 95%). No entanto, os casos avaliados não estão diretamente ligados à abertura do airbag  

[202]. 

Um estudo americano de B. Henary et al. (2007) revela uma maior efetividade dos sistemas de retenção 

virados para a retaguarda (RFRS) comparativamente com os virados para a frente (FFRS) na prevenção de lesões 

graves (ISS ≥ 9) para crianças dos 0-23 meses, em todos os tipos de colisão. Especificamente para 1 ano de idade, 

o autor verificou  uma efetividade de 93% para os RFRS (15% mais alta que para os FFRS) [203]. Um estudo sueco 

de L. Jakobsson et al. (2004) chega a resultados de 90% de efetividade na prevenção de lesões de crianças dos 3-

4 anos que utilizem RFRS [204]. Porém, nestes estudos, excluem-se os casos em que o airbag abre. Se o airbag 

abrir a situação pode ser trágica, podendo resultar na morte da criança, mesmo que esta se encontre num RFRS.  

Através da pesquisa sobre 263 casos de crianças americanas mortas (159) ou feridas (104) devido à 

abertura do airbag, em colisões de baixa velocidade, Q. Hinojosa et al. (2005) concluíram que apenas seis (2.3%) 

se encontravam devidamente protegidas. Das 159 crianças que morreram, 110 (69.2%) não estavam protegidas 

de qualquer maneira, 47 (29.6%) estavam indevidamente protegidas e 1 (0.6%) estava devidamente protegida. 

Das 104 lesões não fatais, 43 crianças (41.3%) estavam não-protegidas, 52 (50%) estavam protegidas 

indevidamente e 5 (4.8%) estavam devidamente protegidas. Neste estudo, os ocupantes foram considerados 

indevidamente protegidos se o CRS estivesse localizado no banco da frente quando abriu o airbag, mesmo se 

corretamente ajustado, ou se o CRS não fosse apropriado para a idade em questão. Lesões na cabeça foram as 

mais frequentes, envolvendo 170 crianças (64.6%), seguidas de lesões cervicais, envolvendo 100 crianças (38%). 

Para crianças no primeiro ano de vida, os ferimentos na cabeça eram a única causa de morte [205]. Lembre-se 

que a criança deste caso de estudo era desta faixa etária e as suas lesões foram precisamente na cabeça. 

Daqui se depreende que a vítima do presente caso de estudo deveria ir no banco da frente (virada para 

trás ou para a frente) pois sabe-se que se encontrava num CRS adequado à sua idade e que o número de mortes 

em que o airbag dispara e que a vítima seguia no banco traseiro é praticamente nulo e extremamente reduzido 

quando comparado com o número de mortes à frente. Apesar disso, poderia também ir no banco traseiro, mas 

mal protegida pelos cintos do CRS e/ou pelos cintos do próprio veículo. 

Figura 30 - a) Fotografia do interior de V1 e b) do aviso presente na parte debaixo do CRS da vítima. 

a) b) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515001359#!
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No teste de impacto frontal de 40% de sobreposição, a 64 km/h, para o modelo de V2, efetuado pela 

Euro NCAP, em 2002 (semelhante ao de Figura 31), não se verificou perigo de vida para nenhum dos ocupantes. 

No entanto, para a criança de 18 meses, testada num RFRS, no banco de trás, verificou-se o risco desta sofrer 

forças elevadas no pescoço, sendo que a cabeça não foi totalmente protegida [201]. Convém relembrar que este 

teste tem o objetivo de simular a colisão frontal entre dois veículos, ambos a uma velocidade de 50 km/h. Esta 

velocidade é superior à velocidade de V1 e V2 do acidente em análise, segundo a simulação computacional 

efetuada. Ora, o facto do ATD infantil testado pelo Euro NCAP, devidamente protegido no banco traseiro, não 

ter apontado para perigo de vida, corrobora a hipótese da vítima deste caso de estudo ter de se encontrar no 

banco da frente, ou no banco de trás indevidamente protegida. 

 

A Euro NCAP critica o modelo de V2 por não existir afixado, no interior do veículo, nenhuma  etiqueta 

de aviso de perigo como a ilustrada na Figura 29. O modelo de V2, em vez disso, algumas informações no guia 

do utilizador (Anexo D, Figura D.2) [206], contendo advertências para a incompatibilidade de RFRS no banco da 

frente. Nada nesse livrete refere que seja possível desligar manualmente o airbag do lugar do passageiro. 

Apesar de casos de morte de crianças associados à abertura do airbag serem cada vez mais raros na 

Europa, principalmente numa época em que já predominam os sistemas inteligentes, estes continuam a verificar-

se. Um desses casos é o de um bebé de 8 meses morto pela abertura do airbag frontal, em França. A vítima 

estava posicionada corretamente, num sistema de retenção infantil para a sua classe de idade, à frente, no lado 

do passageiro e voltado para trás. A colisão ocorreu a baixa velocidade, na parte dianteira esquerda do veículo, 

sem provocar nenhum dano à mãe, que dirigia o veículo, mas fazendo despoletar o airbag frontal do condutor e 

do passageiro. Um exame TAC crânio-encefálico demonstrou uma fratura occipital, contusões parenquimatosas 

hemorrágicas, hemorragia subaracnóideia e edema, que rapidamente levaram à hipertensão intracraniana fatal. 

Tanto o impacto direto como a aceleração violenta da cabeça estão envolvidos na gravidade das lesões cerebrais 

[207]. Repare-se que existem algumas semelhanças em relação às zonas lesadas e à dinâmica do acidente, 

comparativamente com o presente caso de estudo. 

Um bebé de 2,5 meses é um ser vivo frágil e, mesmo num acidente com estas características,  

devidamente transportado e retido por um sistema adequado ao seu peso, poderia ter contraído lesões, tal como 

sugere o relatório da Euro NCAP sobre o teste frontal. No entanto, as lesões que efetivamente ocorreram na 

vítima, nomeadamente a fratura craniana e a perda de massa encefálica, indiciam que existiu impacto da cabeça 

Figura 31 - Teste de colisão frontal da Euro NCAP para um modelo semelhante ao de V2. 
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da criança com a estrutura da própria cadeira ou outro elemento estrutural do veículo. Assim, três cenários 

podem ser considerados para a ocorrência dessas lesões:  

   1 - A criança estava a ser transportada no banco traseiro, mas não estava presa pelos cintos do CRS ou, estando, 

o CRS não estava retido pelos cintos do veículo e, como tal, a criança ou o sistema <criança + CRS> foram 

projetados, embatendo em elementos estruturais do interior do veículo;   

   2 - A criança estava a ser transportada no banco da frente, virada para a frente. Não é possível fixar 

devidamente o tipo de CRS usado com os cintos de segurança do veículo. Estes apenas permitiriam fixar a base 

do CRS, ficando a sua parte superior não fixa, rodando na altura do impacto e propiciando o encontro da cabeça 

da vitima com o airbag;  

   3 - A criança estava a ser transportada no banco da frente, virada para a retaguarda. Neste caso, mesmo 

estando devidamente retida pelos cintos do CRS, e estando este fixo ao assento através dos cintos do veículo, o 

airbag frontal acionado terá projetado violentamente a cadeira e criança para trás, podendo ocorrer lesões 

graves na cabeça devidas ao contacto com a própria estrutura do CRS ou com as costas do assento.  

III.2 - Caso de Estudo 2  

Neste acidente, o condutor do veículo (V1, desportivo), único ocupante, perde o controlo do mesmo e 

sai da via em que circula, deslocando-se na berma por cerca de 100 metros, indo atingir uma árvore a alta 

velocidade. O indivíduo que dirigia o veículo apresentava uma TAS de 3.10 g/l e a Autópsia Médico-Legal (AML) 

revelou a presença de 3650 ng/ml de Carbamazepina, 2.0 ng/ml de Iorazepam, 45 ng/ml de Nordiazepam e 5.3 

ng/ml de Oxazepam. Todas estas substâncias têm efeitos relaxantes, tranquilizantes e inibidores do Sistema 

Nervoso Central (SNC), sendo as repercussões potenciadas quando o consumo se faz em simultâneo com a 

ingestão de álcool, podendo ocorrer sedação, amnésia, dificuldade de concentração e alteração da função 

muscular, que podem, por sua vez, afetar negativamente a capacidade de conduzir [185]-[188].  

O cinto de segurança estava colocado mas nenhum dos airbags disparou. O condutor do veículo faleceu 

no local.  

No Anexo E  (Tabela E.1 e Figura E.1) pode aceder-se a informação relativa às características do veículo 

deste caso de estudo, bem como o cenário onde o acidente ocorreu, onde se encontram assinalados a direção e 

o sentido de circulação do veículo antes da colisão, bem como o local do embate.  

III.2.1 Deformações e Posição Final do Veículo 

Pela Figura 32 a) percebe-se qual a posição de imobilização do veículo, no local do acidente. A Figura 32 

b) mostra o interior do veículo, ilustrando a não abertura do airbag frontal, o uso de cinto de segurança por parte 

do condutor (entretanto cortado) e danos no volante (na sua parte inferior). Na Figura 32 c) constata-se a 

grandeza das deformações na CZ de V1, concentradas no lado direito, remetendo para a violência do acidente. 
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III.2.2 Lesões da Vítima 

Uma AML feita pelo IML revelou as principais lesões na vítima, de 41 anos aquando do acidente. A nível 

de lesões externas, localizaram-se equimoses roxas em faixa de 20 mm de largura, nas faces anterior e lateral 

esquerda da base do pescoço e, também, algumas escoriações confluentes (peri bucais e no mento; no dorso 

das mãos e no joelho direito). Internamente, as lesões consistiram numa luxação occipito-atloideia; laceração 

com secção traumática total do tronco cerebral; fratura do esterno a nível do 5º espaço intercostal e fratura de 

diversos arcos costais anteriores tanto do lado esquerdo como direito; contusão do ventrículo esquerdo e do 

ápice do coração; fratura/luxação sacro-ilíaca bilateral e luxação da sínfise púbica. As causas de morte foram as 

lesões traumáticas crânio-raquidianas e cerebrais. As principais zonas lesadas encontram-se ilustradas na Figura 

33. 

III.2.3 Simulação Computacional 

Simulações computacionais foram feitas com recurso ao software PC-Crash de modo a averiguar a 

dinâmica do acidente. O cenário foi elaborado novamente com recurso ao Google Earth, por sobreposição com 

o croqui fornecido pela GNR. A este cenário foi adicionado o obstáculo de embate - a árvore. Observam-se, na 

Figura 34, as perspetivas tridimensionais do acidente, vistas de cima (posições inicial e final) e de frente (posição 

final).  

Figura 32 - a) Posição de Imobilização; b) Vista interna do veículo e c) Deformações frontais violentas sofridas. 

a) b) c) 

Figura 33 - Localização das Lesões no Ocupante.  
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Foi considerado um EES de 40 km/h, um coeficiente de restituição de 0.1 e um coeficiente de atrito 

pneu-asfalto de 0.8, sendo este valor de 1.1 para a zona da berma, do lado direito da via. Com o auxílio do 

optimizador interno do programa, a melhor correlação obteve uma velocidade de impacto de 59.0 ± 4 km/h e 

um erro de 3.8%.  

No PC-Crash é possível “importar” modelos “Multibody” para simular a cinemática do ocupante. A Figura 

E.2, do Anexo E, sequencia 4 frames (instantes 0, 6, 78 e 132 ms) do movimento do condutor do veículo a partir 

do instante inicial (início da colisão). É possível observar com detalhe o movimento do condutor, nomeadamente 

a flexão a que a cabeça e pescoço são sujeitos, bem como o contacto entre a cabeça e o volante, na terceira 

imagem (instante c - 78 ms). 

III.2.4 Discussão das Lesões 

Neste acidente, o airbag frontal do veículo, de 2005, não abriu. Uma filtragem de C. Sherwood et al. 

(2010) dos dados estatísticos da NASS/CDS (“National Automotive Sampling System/Crashworthiness Data 

System”) de 628 casos de mortes de condutores e passageiros da frente em colisões frontais, nos EUA, entre 

1998 e 2006, em modelos de 1994 a 2006, revelou a não abertura do airbag frontal em 8% dos ocupantes mortos, 

atribuindo diretamente, a 1-2% dos casos, potenciais falhas do sistema, nos quais seria esperada a abertura 

[212]. O ocupante dirigia o veículo a uma velocidade elevada e é sabido que pequenas diferenças na velocidade 

podem ter um efeito profundo na ocorrência e gravidade dos acidentes e lesões na estrada [213]. 

 Nesta secção é importante discutir e analisar as lesões do condutor, em particular as lesões na cabeça 

e no pescoço (causa direta da morte). Estas foram causadas pela forte desaceleração que ocorreu, e pelo forte 

impacto com o volante, o que está de acordo com o relatório da AML. 

Segundo a Euro NCAP, o modelo do veículo em questão é equipado com airbag frontal do condutor, do 

passageiro e laterais (toraco-pélvicos), sendo que nenhum deles abriu. Através da avaliação dos resultados de 

um teste de colisão frontal de 2002 (Figura 35 a)), a Euro NCAP sustenta que a rigidez do airbag frontal deste 

modelo poderia pôr em risco o peito do passageiro (daí a sua classificação “marginal” para esta região, Figura 35 

b)) e fazer com que a sua cabeça se movesse para a esquerda, rodando 90°, o que era uma preocupação. Esta 

situação, era propiciada pelo movimento do volante e assento, sendo este último causado pela distorção em 

torno do túnel central. 

                                                                       

a) b) 

Figura 34 - Imagens da simulação computacional 3D. a) Posição Inicial com o ocupante, vista de cima; b) Posição 
Final com o ocupante, vista de cima c) Posição final vista de frente. 

c) 
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Apesar disso, a Euro NCAP considerou que o airbag frontal fornecia um proteção adequada (classificação 

de “bom”) à cabeça do ocupante, sendo que o seu contacto (bem como o do peito) com o volante seria evitado 

com a abertura do airbag frontal, o que não ocorreu neste caso [201].   

A Figura 36 ilustra a desaceleração a que a cabeça e o pescoço estiveram sujeitos, segundo a simulação 

com Multibody. Pode constatar-se que o pescoço sofre uma desaceleração de -1870 m/s2 em 0.001 segundos.  

 

O mais grave aqui não é o valor extremo de desaceleração, mas o intervalo de tempo durante o qual os 

níveis de desaceleração são muito elevados. Repare-se, ainda, que os sinais da aceleração inicial do pescoço e 

da cabeça na direção x são contrários, o que propiciará tensões de corte elevadas e, consequentemente, lesões 

ao nível da articulação occipito-atloideia da vítima, como se veio a confirmar. 

Apesar dos valores máximos de aceleração/desaceleração do pescoço e cabeça se terem verificado no 

instante inicial, existem dezenas de picos e oscilações até ao fim da colisão. Este tipo de gráfico é típico da colisão 

com estruturas como as árvores. Certamente que estas irregularidades e diferenças abruptas de valores terão 

contribuído para o agravamento das lesões que a vítima sofreu. 

Figura 35 - a) Teste de colisão frontal da Euro NCAP para um modelo semelhante ao de V1 b) resultado da avaliação da 
segurança de um ocupante adulto condutor, para o modelo de V1, segundo as regiões corporais [243]. 

a) b) 

Figura 36 - Gráfico da desaceleração do pescoço e da cabeça para o momento do impacto inicial. 

-1870 m/s2 



 

51 
 

A Figura 37  traduz a força de contacto que a cabeça do condutor suporta. Como é visível no gráfico, a 

cabeça é sujeita a forças de elevada magnitude, durante o impacto do veículo com a árvore, sendo que os valores 

maiores chegam a ultrapassar os 1200 N no intervalo de tempo entre t = 0.076 s e t = 0.128 s. 

 

 A Figura 38 mostra a amplitude de movimento (extensão/flexão, ou seja, os ângulos de rotação L-M) 

da cabeça e do pescoço.  

 

É percetível que, para o pescoço, o maior valor corresponde a 84.4°, enquanto que para cabeça é de 

89°, correspondendo, aproximadamente, aos instantes t = 0.360s e t = 0.395s, respetivamente. Note-se que as 

amplitudes negativas correspondem a extensões (movimento “para trás”) e as amplitudes positivas a flexões 

(movimento “queixo ao peito”). 

No estudo de C. Clark et al. (1994) com o objetivo de demonstrar o potencial de amortecimento dos 

sistemas de airbag, em colisões frontais, conclui que estes conseguem suster pressões de compressão de 700 

kilopascais (kPa) [214]. O valor máximo da força de contacto na cabeça é de 1226 N (Figura 37). Este estudo 

refere que o airbag suportaria 700 kPa, ou seja, 70 N/cm2. Assim, supondo que a face tem uma área de 452 cm2 

(aplicando a fórmula de metade da área da superfície esférica com 60 mm de raio de cabeça), conclui-se que o 

airbag suportaria a carga máxima de 31667N e, portanto, suportaria os 1226 N a que a cabeça da vítima esteve 

sujeita na simulação. 

Figura 37 - Gráfico da resultante das forças de contacto que a cabeça suporta. 

1226 N 

Figura 38 - Gráfico do ângulo de rotação do pescoço (verde) e cabeça (rosa). 

89° 
84.4° 
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O estudo estatístico de R. Frampton et al. (2000), já mencionado nesta dissertação, constatou que os 

maiores benefícios dos airbags (juntamente com o cinto de segurança) se manifestavam em colisões com Δv 

superior a 30 km/h. Os autores descobriram que o padrão de lesão AIS2+ é alterado pela presença de airbags, 

havendo menor tendência para lesões na cabeça (redução de 32% em lesões cranianas e redução de 55% em 

lesões faciais), no pescoço e na pelvis (Figura 39) [39]. 

 

Para Δv inferior (Figura 40 a)) e superior a 30 km/h (Figura 40 b)) averiguou-se o desempenho do airbag 

na diminuição da gravidade das lesões nos ocupantes do veículo e foi identificada uma diferença entre a 

percentagem de ocupantes feridos sem acionamento para Δv superior a 30 km/h.  

 

Para grandes Δv, como no presente caso de estudo, existem reduções significativas nas lesões da cabeça, 

mas também do pescoço, se houver acionamento do airbag frontal (Figura 40 b)). 

Note-se que a velocidade de colisão apurada neste caso de estudo foi de 59 km/h e, como tal, considera-

se que houve um Δv superior a 30 km/h (pois a velocidade final foi 0 km/h). O estudo especifica que as lesões 

AIS2+ do crânio e da face diminuem 35% e 56 %, respetivamente, quando o airbag é acionado.  

Já V. Zivkovic et al. (2010) revela que o impacto com o queixo (no dashboard ou volante) está associado 

a lesões fatais (caso haja ou não fratura no forame magno) [215]. Note-se que a vítima deste caso de estudo 

apresenta uma luxação occipito-atloideia e laceração com secção traumática toral do tronco cerebral, lesões que 

não envolvem fratura da base do crânio, mas que envolvem desarticulação das duas primeiras vértebras da 

cervical, localizadas abaixo do crânio. 

Figura 39 - Percentagem de condutores onde o sistema de airbag funcionou (claro) ou falhou (escuro) e que tiveram 
lesões MAIS2+. 

Figura 40 - Percentagem de ocupantes lesionados onde o sistema de airbag funcionou (claro) ou falhou (escuro) 
e onde a variação de velocidade foi: a) inferior e b) superior a 30 km/h. 

a) b) 
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Segundo M. Fukushima et al., quando ocorre há um impacto frontal e direto na face, ocorre um 

movimento de flexão da parte superior e média da cervical, enquanto na parte inferior há extensão, sendo que 

o ponto de inflexão depende do local de embate. Mais concretamente, quando o impacto é ao nível do maxilar 

superior, a flexão ocorre desde a articulação C1-C2 (primeiras vértebras da cervical) até à articulação C4-C5 [216]. 

R. Nightingale et al. (2007) testaram a aplicação de momentos de flexibilidade e a resistência à fratura da cervical 

(nomeadamente em: C1-C2, C4-C5 e C6-C7) em 41 indivíduos do sexo masculino. Quando a articulação C1-C2 é 

sujeita a extensão, ocorre fratura quando o momento é de 49.5 N.m (𝜎 = 17.6) e o ângulo é de 42.41° (𝜎 =

8.01). Em flexão, a média do momento para ocorrer a mesma lesão é 39.0 N.m (𝜎 =  6.31) e o angulo é 58.71° 

(𝜎 = 5.11). Neste caso de estudo, o ângulo de flexão do pescoço da vítima ultrapassou o limite referido [217].  

Existindo potencial perigo de lesão cervical com rotação exagerada do pescoço, os airbags recentes 

tentam evitar essa situação, efetuando uma compensação de volume na parte superior, que evita que a 

movimentação da cabeça para além dos limites aceitáveis (Figura 41) [218]. 

III.2.5 Discussão do Velocímetro  

Repare-se, na Figura 42, que o valor da leitura residual do velocímetro do Mercedes SLK 200 foi de cerca 

de 100 km/h. Aplicando a inequação 14 com 𝑉1 = 100 𝑘𝑚/ℎ  obtém-se 85.5 ≤ 𝑉2 ≤ 100 km/h. Compare-se, 

então, este intervalo de valores com os valores de referência, 𝑉𝑅𝑒𝑓 ,  atingidos através das simulações 

computacionais. 

 

Relembre-se que a simulação computacional do caso de estudo 2 revelou  uma velocidade de colisão de 

59 ± 4 km/h com o obstáculo, ou seja,  encontra-se 55 ≤ 𝑉𝑅𝑒𝑓 ≤ 63 km/h. 

Como se acaba de perceber, a gama de valores de V2 é superior à gama de valores de referência do PC-

Crash. Uma hipótese explicativa para este facto poderá ser a vibração resultante do impacto. As colisões com 

árvores provocam inúmeros picos e variações bruscas na aceleração do veículo em intervalos de tempo muito 

reduzidos, que podem ter causado a desorientação da agulha.  Além disso, relembre-se que a colisão com a 

Figura 42 - Velocímetro de V1 após o acidente, indicando os 100 km/h. 

Figura 41 - Compensação de volume do airbag na zona de impacto da testa, evitando 𝜶 [218]. 

𝛼 
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árvore se deu com a parte direita do veículo, no sentido da esquerda para a direita, com componente transversal 

na desaceleração. Assim, segundo a 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia), é de esperar que a agulha do velocímetro 

prossiga com o movimento para a direita, mesmo após o impacto, provocando o registo de um valor superior ao 

que deveria ser registado, quando se deu o corte de energia. 

III.3 - Caso de Estudo 3  

No acidente do caso de estudo 3, V2 (pequeno Pick-Up) entra em despiste e invade a via de trânsito 

contrária, colidindo com V1 (pequeno familiar). O local do acidente é uma descida com inclinação de 7%. O 

condutor de V1 apresentava uma TAS de 0.0g/l e o condutor de V2 apresentava uma TAS de 0.66g/l. Este caso 

de estudo será focado no condutor de V1, cujos airbags frontal e laterais não abriram e cujo airbag de joelho 

abriu. Na Figura F.1 e Tabela F.1 do Anexo F, é possível contextualizar-se espacialmente o acidente e observar-

se as características dos veículos intervenientes no acidente, respetivamente. 

III.3.1 Deformações e Posições de Imobilização dos Veículos 

Através da Figura 43 são percetíveis os danos nos veículos após o acidente. O V1 apresenta a sua CZ 

altamente deformada em toda a sua largura (Figura 43 a)), enquanto que as deformações em V2 se resumem ao 

lado direito frontal (Figura 43 b)). Pela Figura 43 c) observa-se, claramente, a não abertura do airbag frontal e de 

nenhum dos airbags laterais, a abertura do airbag de joelho e o cinto de segurança, cortado manualmente, 

evidenciando o seu uso. A partir dos danos observados, os valores de EES atribuidos a V1 e V2, aquando da 

simulação computacional, respectivamente, foram de 60 e 25 km/h, sendo que, devido à incerteza relativamente 

ao estado final de V2, foi atribuído a este parâmetro um peso de 50%. 

 

III.3.2 Lesões da Vítima 

O condutor de V1, cerca de 30 minutos após o acidente, queixava-se de dor intensa na região lombar. 

Apresentava ferida incisa inferior, epistaxis controlada e edema na região supraciliar esquerda. A TAC revelou 

fratura do prato superior de L3 com discreto afundamento e manutenção do muro posterior, sem qualquer 

recuo. A Figura 44 evidencia os locais de lesão da vítima. 

a) b) c) 

Figura 43 - Deformações e posições finais de a) V1 e b) V2; c) Vista interna de V1. 
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III.3.3 Simulação Computacional 

Com vista à determinação da posição do impacto entre os veículos, as suas velocidades de circulação e 

o apuramento de toda a dinâmica do acidente de viação em causa, foi feita uma análise computacional com base 

nos danos nos veículos observados nas fotografias, posições de imobilização indicadas no croqui e em todas as 

informações disponíveis (características dos veículos e do terreno, etc.). A Figura 45 ilustra o resultado 

computacional obtido para o ponto de impacto (em 2D) e posições de imobilização de V1 e V2 (em 3D). 

 

Note-se que as carroçarias dos modelos visualizados na Figura 45 são apenas representativas e não 

identificativas dos modelos dos veículos reais. 

Foi considerado um coeficiente de restituição entre os veículos de 0.1, sendo que, para o coeficiente de 

atrito entre pneus dos veículos e o asfalto, considerou-se piso regular com algumas anomalias no seu estado de 

conservação e seco e, logo, um coeficiente de 0.7. Por meio de um processo de otimização já descrito, foram 

alcançados valores de velocidade de impacto de 39 ± 2 km/h e de 58.1 ± 3 km/h para V1 e V2, respetivamente, 

com uma margem de 4.2% entre as condições finais do acidente e as da simulação.  

Após determinação da dinâmica do acidente, introduziu-se um modelo de ocupante, “Multibody”, no 

interior de V1, de modo a ter perceção do movimento do corpo do seu condutor. A sequência de 6 frames 

(0,10,20,30,150 e 300 ms) da simulação computacional, numa perspetiva tridimensional, encontra-se ilustrada 

na Figura F.2 do Anexo F. Estes são expostos aos pares, sendo possível ver, lado a lado a disposição dos veículos 

e, exclusivamente, do ocupante, no mesmo instante. Aos 40 ms (d) é visível o violento impacto da cabeça do 

condutor de V1 contra o volante do veículo que este conduzia, seguido de um movimento do seu corpo em 

a) b) 

Figura 45 - Perspetiva Computacional a) 2D do Ponto de Impacto e b) 3D das Posições de Imobilização. 

Figura 44 - Locais de lesão do Ocupante de V1.  

Coluna Vertebral 
Lombar 

Região Supraciliar 
Esquerda 

L3 
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direção ao banco no qual embate como é visível no instante 300 ms (f). Preste-se especial atenção aos instantes 

20 ms (b), 30 ms (c) e 40 ms (d), nos quais se constata a separação entre a zona lombar do ocupante e o banco, 

que será importante na análise das lesões, feita a seguir. 

III.3.4 Discussão das Lesões  

V1 tem instalados airbags frontais, laterais (cortina e toraco-pélvicos) e de joelho. A Euro NCAP dá uma 

cotação de 15 pontos ao desempenho do veículo deste caso de estudo no teste frontal com 40% de sobreposição, 

efetuado em 2013 (Figura 46 a)), encontrando-se, para o condutor, a classificação por região corporal ilustrada 

na Figura 46 b). 

 

 O programa europeu classifica ainda com 92% a segurança geral do ocupante adulto, afirmando que, 

no teste frontal, o compartimento de passageiros permaneceu estável (sem avanço nem recuo do volante, Pilar 

A, vidro pára-brisas e pedais e sem colapso do compartimento dos pés, “footwell”); que o contacto da cabeça do 

condutor foi estável e que não se verificou contacto do peito do mesmo com o volante; que as análises ao ATD 

indicaram boa proteção dos joelhos e fémures de ambos os ocupantes do banco da frente, tendo-se 

demonstrado que um nível semelhante de proteção seria fornecido a ocupantes de tamanhos diferentes e/ou 

que ocupavam posições diferentes. 

 A Figura 47 ilustra dois testes de colisão frontais diferentes, sendo que num deles abriu apenas o airbag 

frontal (Figura 47 a)) e no outro abrem os airbags frontal e de joelho (Figura 47 b)). Os círculos a vermelho 

evidenciam o efeito da abertura do airbag de joelho no deslocamento relativo entre a zona lombar e o assento. 

Figura 47 - Testes de colisão frontal evidenciando o efeito da abertura do airbag de joelho no deslocamento relativo 
entre a zona lombar e o assento (Euro NCAP e NHTSA). 

a) b) 

Figura 46 - a) Teste de colisão frontal da Euro NCAP para um modelo semelhante ao de V1 b) resultado da avaliação da 
segurança de um ocupante adulto condutor, para o modelo de V1, segundo as regiões corporais. 

a) b) 
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É evidente a acomodação da zona lombar contra o “fundo” do assento quando se verifica a abertura do 

airbag do joelho, o que não acontece no caso contrário. É de esperar que, dada esta acomodação lombar, se o 

airbag frontal não abrir, como aconteceu neste acidente, a flexão da coluna vertebral (incluindo a coluna lombar) 

seja superior, propiciando lesões lombares.  A última afirmação torna-se muito importante, tendo em conta que 

as fraturas em cunha, como a contraída pelo ocupante de V1 se devem, comumente, à flexão excessiva 

(hiperflexão) da coluna vertebral, o que resulta numa carga axial compressiva na região anterior transversal das 

vértebras [219].  

Uma experiência com elementos finitos chega a valores máximos de rotação relativa entre as vértebras 

L2 e L3, em torno dos 3 eixos, representados na Figura 48 [220]. 

 

A área da secção transversal de uma vértebra L3 num indivíduo do sexo masculino é de 14.4 cm2. A 

Figura 49 a) traduz uma relação (regressão linear) entre a idade e a força e a Figura 49 b) relaciona a idade e a 

tensão de compressão máximas suportadas pela vértebra L3, para ambos os sexos, segundo um estudo de E. 

Ebbesen et al. (1999) [221]. 

 

Quando se deu o acidente o condutor de V1 tinha 35 anos de idade, rondando a densidade da sua 

vértebra L3 os 200 mg/cm3 (segundo o mesmo estudo) e correspondendo os valores de  𝐹𝑚𝑎𝑥  e  𝜎𝑚𝑎𝑥 , 

aproximadamente, a 9 kN e 6.3 MPa, respetivamente. J. Willen et al.(1984) chegam a valores não muito 

diferentes para a vértebra L1 [222] e o mesmo acontece com M. Jager et al. (1991) para toda a coluna lombar 

[223]. 

a) b) 

Figura 49 - a) Força compressiva máxima 𝑭𝒎𝒂𝒙 e b) tensão de compressão máxima 𝝈𝒎𝒂𝒙 suportada no centro do corpo 
da vértebra L3 em função da idade, para ambos os sexo (M a carregado, F a tracejado) [221]. 

Figura 48 - Rotação relativa entre L2 e L3 antero-posterior, lateral e axial admissíveis [221]. 
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Segundo D. Huelke et al. (1995), a maioria das lesões lombares resultantes de acidentes rodoviários são 

fraturas em cunha, como a verificada no presente caso de estudo. O autor identificou diversos casos reais de 

colisões frontais de gravidade moderada e Δv relativamente baixo, nos quais os ocupantes usavam cinto de 

segurança (do tipo “lap shoulder”) e contraíram lesões de fratura ou deslocação de vértebras da coluna lombar. 

Se o ocupante se encontrar “inclinado” para a frente imediatamente antes da colisão, as cargas concentrar-se-

ão no corpo vertebral anterior, ao invés de se concentrarem nas facetas articulares, como é costume, o que pode 

provocar afundamento do prato, como aconteceu à vítima deste caso de estudo. Por outro lado, quando o corpo 

é desacelerado pelo cinto de segurança, existe possibilidade de rotação da pelvis por debaixo do cinto de colo 

(“lap de colo”), sendo que este efeito “submarino” flete a coluna lombar, podendo provocar lesões na mesma 

[224]. Devido à abertura do airbag de joelho neste caso de estudo, ter-se-á verificado o inverso do referido efeito 

“submarino”. 

D. Richard et al. (2006) encontram, nas suas experiências com modelos antropológicos em colisões 

frontais, uma relação entre a variação de velocidade do veículo acidentado e a compressão e momento fletor 

lombar, relação essa ilustrada na Figura 50 [225]. 

 

Pode constatar-se pela Figura 50 a) que, mantendo-se a tendência crescente dos valores de compressão, 

dificilmente serão atingidos valores semelhantes aos limites atrás referidos (9 kN para ocorrer fratura de L3), 

valores esses não alcançados perante o Delta-V de V1 deste acidente (39 km/h). Note-se que o facto de o airbag 

de joelho ter sido o único a abrir constitui uma peculiaridade que  poderá ter quebrado esta tendência. 

Nenhum dos estudos até agora referidos efetua uma discriminação relativamente às lesões lombares 

segundo a abertura ou não abertura do airbag frontal. No entanto, D. Richard et al. (2006) investigaram os casos 

de colisão frontal identificados na base de dados NASS, entre 1995 e 2004, em que os ocupantes contraíram 

lesões lombares AIS2+ e AIS3+, sob a retenção de: a) cinto de segurança (sem airbag frontal) ou b) cinto de 

segurança e airbag frontal. Genericamente. verificou-se uma diminuição das lesões AIS2+, da situação a) 

comparativamente com a situação b), para valores de Δv entre 30 e 40 e entre 40 e 50 e uma diminuição das 

lesões AIS3+ para valores de Δv entre 40 e 50 e entre 50 e 60. Os autores encontraram ainda uma associação 

entre lesões lombares e abdominais, afirmando que, sob as condições a) (sem airbag), 35% dos ocupantes com 

lesões lombares AIS2+ também sofreu lesões abdominais AIS2+ e que, para valores de Delta V entre 20 e 30 

km/h e acima de 60 km/h, essa percentagem encontra-se acima dos 50%. Estes resultados podem ser sinal de 

uso inadequado do cinto de segurança (nomeadamente do “lap belt”) que sobrecarrega o abdómen em vez da 

a) b) 

Figura 50 - a) Força de Compressão Máxima e b) Momento Fletor Máximo admissíveis na coluna vertebral lombar em 
função de Delta V, medidos em impactos frontais [225]. 
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zona óssea da pelvis. Lembre-se que o ocupante em análise neste caso de estudo, cujo airbag frontal não abriu, 

não contraiu qualquer lesão abdominal o que leva a crer que o cinto estava bem colocado e que, possivelmente, 

não terá sido a causa direta da lesão lombar. Saliente-se ainda que o estudo concluiu que lesões lombares AIS2+ 

são relativamente raras em colisões frontais menores e moderadas tanto sob as condições a) como b), sendo as 

lesões AIS3+ ainda mais incomuns. Este facto reforça a contribuição de algum factor externo causador das lesões 

sofridas pelo condutor de V1, possívelmente a abertura do airbag de joelho. 

A Figura 51 exprime os resultados computacionais das forças aplicadas na anca do condutor de V1. 

Relembre-se que esta simulação Multibody não envolveu a abertura de nenhum airbag.  

 

Apesar de não ser possível calcular a força exercida diretamente na coluna lombar do condutor, este 

parâmetro foram calculados na anca do mesmo, uma vez que esta região corporal se encontra relacionada com 

a primeira, estando submetida ao mesmo tipo e intensidade de força e rotação. Por observação do gráfico 

repara-se que a força vertical (de compressão) máxima aplicada na anca foi de 1.061 kN, muito inferior ao limite 

médio, atrás discutido, para um indivíduo da idade da vítima (9 kN). O valor de 1.061 kN, aplicado à secção 

transversal média de L3 de um individuo do sexo masculino - 14.4 cm2  - traduz-se numa compressão de cerca de 

0.73 MPa, valor também ele muito inferior ao limite de fratura já referido (6.3 MPa).  

Ora, como, de facto, o condutor de V1 fraturou a vértebra L3, os resultados computacionais vêm de 

novo sustentar a hipótese de a não abertura do airbag frontal, que provocou uma flexão exagerada do torso e 

zona lombar, e a abertura do airbag do joelho, que terá acentuado essa flexão (e consequente compressão) 

podem ter resultado na lesão fraturante da vítima. 

III.3.4 Discussão do Documento CDR  

Será feita uma análise do documento CDR extraído do EDR de V1, com o objetivo de apurar a dinâmica 

do acidente. 

Pouco depois do acidente, foram obtidos, através da ferramenta Bosch CDR Tool, os dados registados, 

cuja leitura resultou num ficheiro PDF de 16 páginas - documento CDR.  

Figura 51 - Gráfico das forças de contacto da anca, nas direções x (azul), y (verde) e z (vermelha). 
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O EDR tinha em memória 1 único evento (e o mais recente), no qual se registou apenas o impacto lateral 

do acidente - TRG1. Este facto pode ser confirmado através da Tabela 9, retirada do documento CDR da BOSCH, 

onde se verifica não só o registo de um evento único (lateral), como a informação relativa à não abertura do 

airbag lateral e lateral de cortina. Por outro lado, a tabela dita também que o pré-tensor do cinto de segurança 

não foi ativado quando é claro e visível na Figura 43 que o cinto de segurança estava a ser utilizado aquando do 

acidente e que o pré-tensor foi ativado. Esta informação errónea remete para uma eventual anomalia no sistema 

de sensores ou de registo de informação de V1. 

 

Tabela 9 - Estado do Sistema no Evento TRG1. 

 

Na Tabela 10 é indicada a informação relativa à localização dos sensores laterais (Erro! A origem da 

referência não foi encontrada.) que registaram o evento e dos valores de Delta-V laterais por eles registados no 

evento TGR1.  

 

 

 

Tabela 10 - Localização dos sensores laterais satélites e dos valores de Delta-V laterais registados no TGR1. 

Pilar C: Sensor Lateral Satélite 3 

Pilar B: Sensor Lateral Satélite 1 

Figura 52 - Localização dos sensores laterais satélites do lado esquerdo de V1 
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O TRG1 tem uma duração de 90 ms e trata-se de um impacto lateral, para o qual foi registado o gráfico 

de variação da velocidade lateral apresentado na Figura 53, pelo sensor satélite lateral 1 e na Figura 54 pelo 

sensor lateral satélite 3, respetivamente. 

 Delta-V longitudinal atinge, aproximadamente, os 2.5 km/h (medido pelo sensor 1) e os 2.6 km/h 

(medido pelo sensor 3).  

                                      

O evento TRG1 pode ser consultado na tabela constante no Anexo F (Tabela F.2). Esta tabela descreve 

a variação de determinados parâmetros para certos valores de tempo compreendidos entre 5 segundos antes 

da colisão lateral e o momento da colisão lateral (tempo de gravação). Será interessante efetuar a análise da 

oscilação de alguns parâmetros como, por exemplo, a velocidade. Esta varia pouco até ao fim do evento. Se 

forem considerados intervalos de tempo de 1 segundo, é obtida uma desaceleração média de -0.55 m/s2 

(aproximadamente -0.056 g). 

 

   𝒙(𝒕) =  𝒙𝟎 +  𝒗𝟎𝒕 +  
𝟏

𝟐
𝒂𝒕𝟐                                                           (16) 

𝒗(𝒕) =  𝒗𝟎 +  𝒂𝒕                                                                    (17) 

   𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟖𝟗𝒗(𝒙)𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟎                                                        (18) 

   

Figura 53 - Delta-V Longitudinal para o evento TRG1, registada pelo sensor lateral satélite 1. 

Figura 54 - Delta-V Longitudinal para o evento TRG1, registada pelo Sensor lateral satélite 3. 
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Com recurso às equações do movimento retilíneo uniformemente acelerado, Eq. (16) e Eq. (17), e tendo 

em conta a Eq. (18), que dá a distância de travagem do modelo de V1 em função da velocidade, percebe-se que, 

circulando V1 a 39 km/h, a sua distância de travagem seria de 10.49 m, o que equivale a um tempo de travagem 

de 1.94 s e a uma desaceleração de, aproximadamente, -5.6 m/s2 (0.57g), valor cerca de 10 vezes superior ao 

valor obtido através da leitura dos dados EDR. Assim, e sendo que V1 circulava numa descida, o mais provável é 

que o condutor estivesse a travar, tentando com isso controlar a velocidade e evitando que a força da gravidade 

acelerasse excessivamente o veículo. Esta hipótese é coerente com o estado do travão desde o segundo -4,25 

até ao instante 0 - “ON”; com o estado do pedal acelerador (a 0% durante os 5 segundos); com as oscilações na 

pressão do óleo de travagem - com flutuações e sempre superiores ao valor inicial; e com a diminuição 

progressiva e relativamente contínua das rotações por minuto do motor. Quando se aborda o assunto relativo à 

aceleração longitudinal, verificam-se valores negativos (travagem), de valor absoluto reduzido (desaceleração 

máxima = -1.866 m/s2 = - 0.15g), novamente coerentes com uma travagem controlada, típica de uma descida 

com a inclinação do cenário do acidente em questão.  

O evento analisado, TRG1, foi o único a ser registado e não descreve uma colisão, uma vez que os valores 

correspondentes aos parâmetros já referidos oscilam de maneira constante, não “drástica”, como seria de 

esperar numa situação de colisão. É evidente que mais eventos (e mais recentes, até ao instante do acidente) 

estão em falta. É sabido, pela observação das deformações de V1 e V2 e pela determinação da dinâmica do 

acidente, através da reconstituição computacional, que a colisão em análise, embora com componente lateral, 

foi essencialmente frontal (com desaceleração longitudinal). Ora, não foi registado nenhum evento (TRG) 

correspondente a impactos frontais, o que leva a querer que possam existir problemas relativamente aos 

sensores ou ao registo de informações no V1. 

 Tendo em conta as relações de transmissão, assim como a potência máxima do motor de  V1, pode ser 

determinada a velocidade de circulação deste veículo tendo em conta a mudança que vai engrenada e a rotação 

do motor. Da leitura dos dados do EDR retirou-se, do único evento disponível, uma velocidade de circulação mais 

recente de 39 km/h e uma rotação do motor nesse momento de 1600 RPM. Na Figura 55 a), retirada do PC-

Crash, pode visualizar-se que para, uma rotação de 1600 RPM, e para uma velocidade de 39 km/h, V1 iria com a 

terceira mudança engrenada, o que corresponde à mudança observada na Figura 55 b).  

 

Figura 55 - a) Relações de engrenagens de V1; b) vista do interior de V1. 

a) b) 
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Verifica-se, portanto que os resultados computacionais são coerentes com os dos dados da velocidade 

do evento mais recente do EDR deste veículo. O mais provável é que a colisão tenha acontecido, instantes depois, 

com a terceira mudança ainda engrenada. 
   

III.3.5 Discussão do Velocímetro  

Observe-se agora a Figura 56, onde se constata que o valor residual foi de, aproximadamente, 45 km/h. 

Aplicando novamente inequação 14, obtem-se um intervalo de V2 de 35.5 ≤ 𝑉2 ≤ 45 km/h.  

 

Recorde-se a velocidade que resultou da optimização computacional: 39 ± 2 km/h. Ora, comparando 

estes valores de referência (37 ≤ 𝑉𝑅𝑒𝑓 ≤ 41 km/h) com o intervalo de valores para V2, depreende-se que, neste 

caso, existe concordância. 

III.4 - Caso de Estudo 4  

Ao contrário do que até aqui tem sido feito, este caso contará com uma breve discrição do acidente, 

uma vez que, para a análise em questão, não será relevante aprofundar a dinâmica e caracterização do acidente. 

Envolvido neste acidente esteve  um veículo pequeno familiar de mudanças automáticas - V1 - que, ao 

ser estacionado, perdeu, alegadamente, o controlo, deslocando-se bruscamente para frente e para trás, 

embatendo violentamente em obstáculos. A caixa de velocidades terá bloqueado na posição “R”, quando houve 

tentativa de iniciar o movimento de marcha a trás. O veículo só se encontrou totalmente imobilizado ao fim de 

alguns minutos. 

Para apurar o sucedido será feita, na próxima secção, uma análise ao documento CDR. 

III.4.1 Discussão do Documento CDR  

Da recolha de dados do EDR do veículo, por meio da ferramenta Bosch CDR resultou um ficheiro de 30 

páginas, cuja informação diz respeito a 5 eventos (TRG 11,12,13,14,15), correspondentes com o tipo de impacto 

indicado na Figura 57. 

Figura 56 - Velocímetro de V1, após o acidente, indicando os 45 km/h. 
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Os eventos TRG1 até TRG9 são anteriores ao acidente e os seus dados foram apagados como 

consequência das gravações posteriores. O evento TRG10 não foi registado, no entanto sabe-se que se trata de 

um impacto lateral pois informações acerca do TRG13, no ficheiro Bosch, sugerem que o evento anterior é dessa 

natureza. 

Quando o evento diz respeito a um impacto longitudinal, este pode tratar-se de um impacto frontal 

(Delta-V negativo) ou traseiro (Delta-V positivo). 

O veículo possui dois sensores satélite laterais, 1 e 3, que se situam no Pilar B e Pilar C, respetivamente, 

à semelhança do que se pode observar na Erro! A origem da referência não foi encontrada..  

O TRG11 tem uma duração de aproximadamente 90 ms e atinge um valor máximo de Delta-V de 1 km/h 

(Figura 58, retirada do PDF da Bosch), de modo muito semelhante ao que foi registado pelo sensor lateral satélite 

3 (Delta-V de 0.8 km/h). 

  

A variação visível no gráfico é coerente com a discrição do acidente, uma vez que se trata de um 

estacionamento, as componentes laterais serão reduzidas. 

Não existe nenhum registo do TRG12. Pode apenas constatar-se que se trata de um impacto frontal pois 

informações acerca do TRG13 sugerem que o evento anterior é, efetivamente, deste tipo. A Tabela 11 e a Tabela 

12 apresentam os dados registados pelo EDR a cada 0.5 segundos para o TRG13 e TRG14, respetivamente. Pode 

constatar-se, nomeadamente através da observação das RPM (3400) que o instante -1.1 do TRG13 (impacto 

frontal) corresponde ao instante -4.6 do TRG14 (impacto frontal). Assim, é possível juntar os dois eventos, 

Figura 58 - Gráfico do Delta-V lateral em função do tempo registado pelo sensor lateral satélite 1 para TRG11. 

TRG11 TRG12 TRG13 TRG14 TRG15 

Impacto Lateral Impacto Longitudinal 

Impacto Longitudinal 

Impacto Lateral 

Figura 57 - Esquema da sequência de eventos registados pelo EDR. 

Impacto Longitudinal 
Impacto Lateral 

TRG10 
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obtendo-se um tempo total dos dois registos, efetuando uma sobreposição de eventos na qual se coloca o TRG14 

a começar na transição assinalada na Tabela 11 do TRG13 por meio da separação vertical observada. 

 

 

    

Foquem-se as linhas referentes ao acelerador em ambos os eventos (Tabela 11 e Tabela 12). Em todos 

os instantes, sem exceção, o acelerador está a ser acionado a 100%, o que pode sugerir um comportamento “não 

humano”, ou “automático”.   

 

Tendo em conta que o acelerador não deixou de ser pressionado “a fundo”, e que se verificaram picos 

ao nível das RPM, deduz-se a viatura terá embatido em obstáculos que tenham causado as diminuições, uma vez 

que a tendência seria o valor das RPM estar sempre a aumentar.  

Os gráficos do Delta-V longitudinal para o TRG13 e TRG14 encontram-se representados, 

respetivamente, nas Figuras G.1 e G.2 do Anexo G, a partir deles pode verificar-se que os Delta-V atingem valores 

relativamente elevados em módulo, sendo que no TRG13 o veículo desacelera e no TRG14 acelera. 

Os gráficos de Delta-V lateral do evento mais recentemente registado - TRG15 - atingem novamente 

valores máximos relativamente pequenos (2.3 km/h no sensor 1 e 2.5 km/h no sensor 3), comprovando que os 

embates foram essencialmente longitudinais. 

Para averiguar a possível causa do problema, será interessante discutir alguma pesquisa bibliográfica 

relativamente ao assunto da desaceleração não controlada. Casos semelhantes ao relatado neste caso de estudo, 

para a mesma marca de veículo, foram já responsáveis por mais de 20 milhões de recalls  e 89 mortes, segundo 

a NHTSA [214];[215]. Um estudo da NASA, sobre a eletrónica do modleo de V1, concluiu que os problemas de 

aceleração existentes são mecânicos, tendo que ver, nomeadamente, com pedais aceleradores que se prendem 

em tapetes, que não se retraem ou que se retraem lentamente, quando os condutores os soltam (“sticky pedals”) 

[226]. Já a NHTSA, noutros estudos baseados em dados EDR de automóveis do modelo de V1 envolvidos em 

acidentes, concluiu que a maioria dos casos de desaceleração intencional se deveram, provavelmente, ao 

acionamento físico do acelerador, por parte dos condutores, quando estes pensavam estar a acionar o travão. 

Apesar destas descobertas, deve existir uma responsabilização por parte da empresa automóvel em relação à 

fragilidade do seu sistema de segurança. Embora o erro do condutor pareça ter sido a principal causa dos 

Tabela 11 - Evento TRG13 do ficheiro de dados do Bosch CDR. 

Tabela 12 - Evento TRG14 do ficheiro de dados do Bosch CDR. 
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problemas de aceleração, na maioria dos casos, este pode ser reduzido com um design adequado e uma 

reconfiguração do sistema acelerador-travão-tapete [227]-[229]. 

III.5 - Caso de Estudo 5  

O presente acidente consistiu num atropelamento por parte de V1, pequeno de mercadorias, cujo 

condutor apresentava uma TAS de 0.00g/l e se encontrava a circular numa via rápida quando a viatura que se 

encontrava à sua frente, de grandes dimensões, se desviou rapidamente para a esquerda. Sem tempo para 

reagir, o condutor de V1 deparou-se com o V2, pequeno familiar, imobilizado na via de trânsito central e com a 

sua condutora debruçada na bagageira, à retaguarda, ao telefone. O embate violento de V1 em V2 provocou a 

morte da condutora do segundo veículo, localizada entre os dois veículos no instante da colisão. A vítima faleceu 

no local devido a lesões traumáticas crânio-meningo-encefálica e raqui-medulares. A discussão deste caso 

prático não se prenderá com a análise de lesões, mas sim com a determinação da velocidade de circulação de V1 

aquando do acidente, e posterior comparação com V2, obtida a partir da leitura residual do velocímetro.  

O Anexo H (Figura H.1) contextualiza o acidente no espaço. 

III.5.1 Deformações e Posições Finais dos Veículos 

A Figura 59 demonstra o estado de ambos os veículos após o acidente. Como é possível verificar, V1 

apresenta deformações na CZ e para brisas (Figura 59 a)) e V2 apresenta deformações na sua parte traseira e ao 

longo da sua parte lateral esquerda (Figura 59 b)). 

 

III.5.2 Simulação Computacional 

Para a simulação computacional, a partir dos danos observados na Figura 59, atribuiram-se valores de 

EES a V1 e  V2 de,  respectivamente, 45 e 50 km/h, sendo que, devido à incerteza relativamente ao estado final 

de ambos os veículos, o peso atribuído a este parâmetro foi de 85%. O coeficiente de restituição utilizado foi de 

0.1.  

O acidente ocorreu numa estrada com inclinação. Como nas simulações computacionais se utilizou uma 

estrada com traçado reto é necessário corrigir os coeficientes de atrito. É estimado um valor de inclinação da 

estrada de cerca de 3.5%, o que corresponde a 2°. Para se corrigir um coeficiente de atrito de uma estrada sem 

inclinação para uma estrada com inclinação através do atrito utiliza-se a equação 19: 

 

𝑨𝒕𝒓𝒊𝒕𝒐𝒄𝒐𝒎 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂çã𝒐 = 𝑨𝒕𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔𝒆𝒎 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂çã𝒐(𝟏 + 𝐬𝐢𝐧(𝞪))                                       (19) 

Figura 59 - a) Deformações em V1; b) Deformações em V2. 

a) b) 
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Assim, considerou-se um coeficiente de atrito entre pneus e asfalto de 0.75 sem inclinação, tendo-se 

utilizado, nas simulações computacionais o valor de 0.78.  

Na Figura 60 pode ser observado o cenário computacional (construção do muro de separação de faixas 

de rodagem a vermelho) com vista superior 2D do ponto de impacto e posições finais de V1 e V2. 

 

 

 Note-se que, para a investigação das velocidades e dinâmica do acidente não foi relevante a introdução 

de um elemento multibody de simulação do peão. 

A velocidade para V1, apurada no software, foi de 96 ± 5 km/h.  

III.5.3 Discussão do Velocímetro de V1 

Mais uma vez, a  aplicação da inequação 14 à velocidade de 82 km/h (Figura 61), resulta num intervalo 

de velocidades V2 associadas que variam entre 69.1 ≤ 𝑉2 ≤ 82 km/h. Como é já sabido, a velocidade de referência 

encontra-se entre 91 km/h e 101 km/h. 

 

Neste caso de estudo deve colocar-se a hipótese de colapso do sistema após o impacto, colapso esse 

que terá ocorrido a uma velocidade já inferior à velocidade no momento do impacto, congelando a agulha numa 

posição indicativa de uma velocidade residual menor. 

Figura 61 - Registo do velocímetro de V1, após o acidente, indicando os 82 km/h, aproximadamente. 

Figura 60 - Cenário computacional com vista superior 2D do ponto de impacto e posições finais de V1 e V2. 
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III.6 - Caso de Estudo 6  

Este acidente consistiu numa violenta colisão frontal devido ao despiste do veículo nº2, pequeno 

familiar, que invade a via de trânsito onde circulava o veículo nº1, pequeno familiar, em sentido contrário. 

Constam no Anexo I exemplos fotográficos de ambos os veículos (Tabela I.1) bem como um enquadramento 

espacial do acidente deste caso de estudo (Figura I.1).  

III.6.1 Deformações e Posições Finais dos Veículos 

A partir da Figura 62 é possível observar as deformações na CZ de V1, as deformações extremamente 

acentuadas em toda a extensão de V2 e as posições de imobilização de ambos os veículos. 

III.6.2 Simulação Computacional 

São sequenciadas, na Figura 63, as posições iniciais, intermédias e finais de V1 e V2 para as quais se 

obtiveram as melhores correlações com as posições de imobilização, constantes no croqui.  

 

Foi considerado um coeficiente de restituição entre os veículos de 0.05 e um coeficiente de atrito entre 

pneus e asfalto de 0.6 (piso regular e molhado). 

Por observação dos danos evidenciados na Figura 62 estimou-se um valor de EES de 64 km/h para V1 e 

de 75 km/h para V2. 

Pelo facto de não serem conhecidas com rigor as condições de atrito do piso nem os valores exatos de 

EES associados às deformações, introduziu-se uma incerteza de 5% para estes fatores. 

    A simulação demonstrou que V1 circulava a uma velocidade de 90 ± 5 km/h e V2 circulava a uma 

velocidade compreendida ente 39 e 42 km/h no instante do impacto. 

III.6.3 Discussão do Velocímetro  

A inequação 14 diz que os valores para V2 associados à leitura residual da Figura 64 (90 km/h) se situam 

no intervalo 76.4 ≤ 𝑉2 ≤  90 𝑘𝑚/ℎ. 

a) b) 

Figura 62 - a) Fotografia da zona frontal de V1 e b) de toda a extensão de V2, evidenciando os danos sofridos. 

a) b) c) d) 

Figura 63 - Vista Superior do cenário 3D nas posições iniciais (a), intermédias (b e c) e finais (d). 
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O Renault Megane deste caso de estudo circulava a uma velocidade de referência,  𝑉𝑅𝑒𝑓 , entre 85 e 95 

km/h, de acordo com a simulação computacional do PC-Crash, podendo afirmar-se que houve concordância 

parcial entre os valores, uma vez que só uma porção do intervalo de valores possíveis para 𝑉𝑅𝑒𝑓  coincidem com 

o intervalo de valores possíveis para V2  e vice-versa. 

III.7 - Resultados relativos ao Velocímetro  

A Figura 65 ilustra um gráfico, efetuado no Microsoft Excel, que demonstra os resultados obtidos para 

os valores máximos e mínimos da gama de V2 e VRef para os casos de estudo 2,3,5 e 6. 

                                    

Como se verifica pelo gráfico, no caso 2, os valores de V2 [87.5, 100] foram superiores aos valores de 

referência [55, 63]. Observa-se que, no caso 3, houve coincidência entre os valores de referência e os valores de 

V2, uma vez que [37, 41] ⊂ [35.5, 45]. Note-se que, no caso 5 os valores de V2 [69, 82] são inferiores aos valores 

de referência [91, 101]. No caso 6, observa-se coincidência parcial dos de valores de referência [85, 95] com os 

valores de V2 [76.5, 90].  

Portanto, poder-se-á afirmar que houve coincidência de valores em 50% dos casos analisados. 

Figura 65 - Resultados obtidos para os valores máximos e mínimos da gama de V2 e VRef para os casos 
de estudo 2,3,5 e 6. 

Caso de Estudo 

V2 (max) 

V2 (min) VRef (min) 

VRef (max) 

Figura 64 - Velocímetro de V1, Renault Megane, após o acidente, indicando os 90 km/h. 
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IV  -  CONCLUSÕES  E TRABALHO FUTURO 

Neste capítulo final serão apresentadas as principais conclusões formuladas a partir dos resultados 

obtidos e das temáticas abordadas. No seguimento desta dissertação, sugerem-se também ideias cujo 

desenvolvimento poderá ser levado a cabo num futuro próximo. 

IV.1 - Conclusões 

Nesta secção falar-se-á de cada um dos seis casos em particular e retirar-se-ão conclusões gerais, 

segundo as óticas que foram abordadas anteriormente.  

No primeiro caso de estudo, a posição e local do CRS onde se encontrava a criança não são conhecidos. 

Apesar disso, pode concluir-se que, se a criança fosse transportada no banco traseiro, devidamente segura pelos 

cintos do CRS, e se este estivesse ligado ao veículo pelos cintos de segurança do mesmo, o contacto violento da 

cabeça com a estrutura da cadeira e/ou com o interior do veículo não teria ocorrido e, podendo ocorrer lesões, 

estas seriam menos graves do que as que efetivamente ocorreram. Na hipótese da criança ter sido transportada 

no banco da frente, independentemente da orientação do CRS e do uso ou não uso dos seus cintos de segurança 

e dos cintos do veículo, a abertura do airbag foi a causa das graves lesões sofridas. 

No segundo caso, comparando os resultados dos estudos analisados com os resultados dos gráficos 

computacionais, conclui-se que o airbag frontal teria, não só suportado a força de projeção da vítima, como 

também teria diminuído o risco de lesões graves na cervical, uma vez que a amplitude dos movimentos de flexão 

da cabeça e do pescoço teriam sido menores na presença deste dispositivo de segurança. Conclui-se, desta 

forma, que, se o airbag tivesse sido acionado, existiria uma maior probabilidade de o ocupante ter sobrevivido. 

No caso de estudo 3, as lesões do condutor de V1 teriam sido mitigadas e as lesões graves não 

ocorreriam se o airbag frontal tivesse sido acionado. As lesões na região lombar foram possivelmente agravadas 

devido à abertura exclusiva do airbag do joelho, que terá provocado desiquilíbrio de tensões e amplitudes nessa 

região corporal. 

Por conseguinte, conclui-se que a abertura, não abertura ou abertura seletiva do airbag, poderão ter 

um impacto variado na vítima, consoante as circunstancias inerentes, isto é, a dinâmica do acidente,  as 

caracterísitcas/posição dos ocupantes e o tipo de airbag acionado. 

Relativamente ao EDR, podem também tecer-se uma série de conclusões. No caso de estudo 3, apenas 

o airbag de joelho foi ativado, mas os dados CDR não apontam para valores de desaceleração longitudinal que 

justifiquem a ativação deste airbag, dizendo apenas respeito a um impacto lateral. A informação disponível  

revelou ser incompleta, o que impossibilita uma investigação fiável a partir destes dados. Este problema terá 

resultado de uma falha grave nos sensores ou no sistema de registo de dados do veículo, que não detetaram o 

violento impacto frontal.  



 

72 
 

 Por outro lado, a informação constante no documento CDR pode ser completa (como aconteceu no 

caso 4), possibilitando uma reconstituição de confiança e o apuramento de vários aspetos da dinâmica do 

acidente. No entanto, isoladamente, o documento CDR não permite efetuar, com certeza, a distinção entre a 

ação humana e uma eventual anomalia do sistema e, na segunda hipótese, qual a causa de tal anomalia. 

Na temática do velocímetro, verificou-se coincidência entre o valor residual e o valor alcançado 

computacionalmente em 50% dos casos abordados (nos casos 3 e 6), sendo que no caso 6 se verificou 

concordância parcial. No caso de estudo 2, a gama de valores residuais é superior à gama de valores de referência 

e, no caso 5, é inferiror. 

A identificação dos fatores lesivos e circunstâncias inerentes à abertura do airbag, das falhas no 

documento CDR e dos motivos para a discrepância entre os valores residuais no velocímetro e os valores reais 

traria consequências altamente benéficas na diminuição da sinistralidade rodoviária. 

IV.2 - Trabalho Futuro 

No seguimento desta dissertação, uma série de melhorias e projetos futuros podem ser levados a cabo, 

com vista ao aperfeiçoamento do campo da investigação de acidentes rodoviários. Por exemplo, seria vantajoso 

que os modelos de veículos do PC-Crash incluíssem já os respetivos airbags, havendo a opção de estes poderem 

despoletar e, com isso, ser possível uma análise da dinâmica e forças envolvidas no corpo da vítima, ao longo do 

acidente.  

Com o rápido avanço tecnológico na àrea da segurança passiva, estudos e investigações deveriam ser 

desenvolvidos em torno do novo projeto futurístico da Autoliv, a “Life Cell”, que oferece proteção do ATD em 

todas as direções menos a frontal, sendo complementado pelo airbag frontal. Assemelhando-se a um casulo 

protetor, este airbag é armazenado na costura do perímetro de todo o encosto do assento e, uma vez ativado, 

dispara ao longo de todo o perfil, avançando em profundidade. Esta ideia revolucionária, de grande potencial, 

pode ser consultada no site da Autoliv [230]. 

Ao invés da análise das consequências da não abertura de certos airbags, um outro tópico de 

interessante seria a análise detalhada das causas desta não abertura e o aperfeiçoamento dos algoritmos de 

abertura. 

O registo de dados no EDR pode ser incompleto e insuficiente. Propõe-se, no futuro, o desenvolvimento 

de tecnologias menos falíveis, que forneçam registos úteis para a investigação de acidentes.  

No âmbito da fiabilidade do velocímetro, mais estudos estatísticos e investigações deveriam ser 

efetuados para tentar identificar quais os motivos que levam à não coincidência entre o valor residual e o valor 

real, uma vez que a identificação e correção desses fatores levaria ao aumento da confiança na leitura residual 

para a reconstuição dos acidentes. Uma sugestão seria, em velocímetros elétricos e mecânicos, apesar de cada 

vez menos comuns, utilizar um sensor de colisão ligado ao velocímetro que levaria, através do desencadeamento 

de algum processo, a uma fixação forçada do ponteiro, quando ocorresse um acidente. Para velocímetros 

eletrónicos, à semelhança dos já existentes interruptores inerciais de bomba de combustível que, por questões 

de segurança, cortam o acesso ao combustível do veículo perante desacelerações elevadas, sugere-se a projeção 

de um interruptor inercial de velocímetro, que trataria de interromper o circuito após a receção de informação 
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por parte de um sensor de colisão, permitindo que o motor passo-a-passo registe a velocidade de colisão antes 

que possa ocorrer desaceleração do veículo. 
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Anexo A - Sinistralidade Rodoviária em Portugal 

  

Figura A.1 - Perfil Rodoviário Português, traçado pela OMS (2010). 

Fonte: [70]. 
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Fonte: [69]. 

Tabela A.1 - Vítimas Mortais em Portugal, segundo a Natureza do Acidente (2016). 

 

Figura A.2 - Vítimas Mortais em Portugal, segundo o Distrito (2016). 
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Fonte: [69]. 

Figura A.4 - Percentagem de Vítimas Mortais Segundo o Tipo de Via, em Portugal (2016). 

Figura A.5 - Percentagem de Vítimas Mortais Segundo as condições atmosféricas, em Portugal (2016). 

Figura A.6 - Percentagem de Vítimas Mortais Segundo a luminosidade, em Portugal (2016). 

Figura A.3 - Sinistralidade dentro e Fora das Localidades, em Portugal (2016). 
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Fonte: [69]. 

Figura A.7 - Vítimas Mortais em Portugal, segundo os Meses do Ano (2016). 

Figura A.8 - Vítimas Mortais em Portugal, segundo os Dias da Semana (2016). 

Figura A.9 - Vítimas Mortais em Portugal, segundo o Período Horário (2016). 



 

84 
 

 

Fonte: [69]. 

Figura A.10 - Mapa dos Pontos Negros de Portugal (2016). 
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Anexo B - Airbag: Evolução, Componentes, Sistema Sensorial e de Controlo e 
Algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [111]. 

1ª Geração 

2ª Geração 

3ª Geração 

Figura B.1 - Evolução do Sistema Sensorial e de Controlo do Airbag ao longo das 3 Gerações. 
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Tabela B.1 - Evolução da Indústria do Airbag e dos Sistemas de Retenção. 

 
Geração 

Requisitos e 
Funcionalidade do 

Sistema 

Requisitos e 
Funcionalidade dos 

Componentes 

Cenário Comercial, 
Industrial e 
Tecnológico 

 
Geração 0 (anos 60 
e 70) 

- Sistemas de segurança 
exclusivamente passivo; 
 
- Uso de cinto de segurança 
incomum. 

- Deteção mecânica da colisão; 
 
Airbag de gás comprimido; 
 
Insuflador de combustível sólido. 

- Mercado pequeno; 
 
- Pouca procura;   
 
- Mínima componente 
eletrónica. 

 
 
1ª Geração (fim 
dos anos 80 -
princípio dos anos 
90) 

 
 
 
- Uso de cinto de segurança 
não especificado; 
 
- Airbags Frontais. 

 
 

 
- Deteção Multiple-Point 
distribuída; 
 
- Domínio do insuflador de 
combustível sólido; 

- Regulamentação 
Governamental; 
 
- Consciência social da 
necessidade de segurança; 
 
- Rápido crescimento do 
mercado; 
 
- Mercado exclusivo a um nicho 
de indústria. 

 
 

2ª Geração (fim 
dos anos 90) 

- Novas aplicações 
(proteção lateral); 
 
- Procura de airbags a 
emergir; 
 
- Integração de múltiplos 
sistemas de retenção. 

- Deteção baseada em Micro-
Processadores; 
 
- Deteção single Point (ECU); 
 
- Insuflador Híbrido. 
 

- Rápido crescimento 
eletrónico; 
 
- Consolidação da Indústria;  
 
- Domínio dos fornecedores de 
sistemas. 

 
 
 

3ª Geração 
(princípio dos anos 

2000) 

 
 
 
 
 

 
- 1ª geração de sistemas de 
retenção personalizados; 
 
- Controlo no insuflamento. 
 

- Deteção do ocupante; 
 
- Integração de modos múltiplos 
de deteção; 
 
- Aumento da inteligência da 
ECU; 
 
- Insuflador de diversos níveis; 
 
- Airbags de cortina; 
 
- Airbags de joelho; 
 
- Proteção craniana. 

 
 
 
 

 
- Continuação do crescimento 
eletrónico; 
 
- Aumento da assistência ao 
condutor e das medidas de 
segurança. 
 

 
 
 

4ª Geração 
(Atualidade) 

 
- Segurança global 
altamente melhorada; 
 
- Sistemas de retenção de 
múltiplos parâmetros; 
 
- Integração de sistemas de 
segurança ativos e 
passivos. 

 
- Melhoria nas abordagens de 
deteção interna; 
 
- Integração total numa rede de 
dados eletrónicos; 
 
- Deteção de capotamento; 
 
- Alternativas de retenção (cintos 
insufláveis, airbags de peões). 
 

 
- Crescimento dos sistemas de 
segurança ativa (assistência de 
travagem, adaptative cruise 
control, deteção de peões); 
 
- Veículos inteligentes com 
aviso de colisão e desvio de 
obstáculos. 

 

 

 

Fonte: [111]. 
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Tabela B.2 - Sensores Inteligentes. 

 

Tipo de Sensor 
 

Subtipo 

 

Subsubtipo 

 

Princípio 

Deteção do 

Ocupante 

 

De Peso 
 Determinação da presença do ocupante no 

assento e categorização segundo o seu peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deteção de 

Posição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eletromagnéticos 

 

 

 

Infravermelhos (Ativos 

e Passivos) 

- Determinação da distância ao ocupante 

através da emissão de um feixe de luz 

modulado, cujo reflexo é recebido por um 

recetor apropriado, e comparação das fases 

das ondas emitidas e recebidas (ativo); 

- Captação das ondas do corpo humano 

infravermelhas devido ao calor libertado à 

superfície da pele para avaliar que tipo de 

presença se trata (passivo). 

 

Radar 
Operação semelhante à emissão de 

infravermelhos mas com ondas rádio. 

 

 

 

Óticos 

Captação de imagens (ondas 

eletromagnéticas no espectro visível de 

comprimento de onda). Instrumentos de 

funcionamento e natureza diversificada, 

incluindo câmaras de vídeo (web-cam, 

camaras stereo, monoculares e binoculares), 

todas com o objetivo de efetuar a distinção 

entre um humano, um objeto e um lugar 

vazio e entre humanos bem e mal colocados. 

 

Ultrassónicos 

 Construção de imagens 3D através da 

emissão de ondas de som de alta frequência 

e medição do tempo de ida e volta até e 

desde o ocupante. 

 

Capacitivos 

 Deteção da posição a partir da diferença 

entre a constante dielétrica do ar e do corpo 

humano (e demais objetos). 

 

De Peso 

 4 sensores localizados nos 4 quadrantes do 

assento, efetuam o cálculo centroidal do peso 

para conferir a posição do ocupante. 

 

 

De Antecipação 

 

 

Eletromagnéticos 

 

Radar Mesmos princípios descritos para os sensores 

eletromagnéticos de posição, mas os alvos 

das emissões são obstáculos exteriores ao 

veículo. 

 

Infravermelhos 
 
 

Óticos 

 

Fontes: [132];[161];[165];[166];[173];[180]–[182];[234]–[241]. 
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Fonte: [164]. 

Figura B.2 - Fluxograma de um Algoritmo com Pré-Colisão e Duplo Nível de Insuflamento. 
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Anexo C - Testes e Classificação Euro NCAP 

Tabela C.1 – Descrição e Representação dos Principais Testes de Colisão da Euro NCAP. 

 

Teste 

(Norma) 

 

Condições 

 

ATDs 

 

Configuração 

 

Frontal 

Completo 

(ECE R33) 

 

 

- 50 km/h; 
 
- Embate com 
barreira rígida, com 
100% de 
sobreposição. 

- 1 Hybrid III 
(Feminino no 
percentil 5) no 
assento do 
condutor; 
 
 - 1 Hybrid III 
(Feminino no 
percentil 5) no 
assento lateral 
traseiro. 

 

 

Frontal 

“Offset” 

(ECE R94) 

 
 

- 64 km/h; 
 
-Barreira deformável 
de alumínio (perfil 
Honeycom”) com 
1500 mm de altura, 
40% sobreposição. 

- 2 Hybrid III 
(masculino no 
percentil 95) 
sentados à frente; 
 
- 1 ou mais ATDs 
Infantis colocados 
em CRSs nos 
bancos traseiros. 

 

 

 

Lateral MDB 

(ECE R95) 

- 50 km/h; 
 

- Impulsionamento 
de uma Barreira 
Móvel Deformável 
(MDB) com zona de 
deformação de 
dimensões 1500 x 
500 mm; 

 

- Centro da MDB 
alinhado com o 
designado “R-Point” 
do veículo. 

 

 

 

- 1 EuroSid 
(masculino no 
percentil 95) no 
local do condutor; 
 
- 1 ou mais ATDs 
Infantis colocados 
em CRSs na parte 
traseira. 

 

 

 

“Pole” Lateral 

(ECE R135) 

- 32 km/h; 
 
- Impulsionamento 
lateral do veículo 
perpendicularmente 
ou a 75° com a 
direção do 
movimento, contra 
um poste rígido de 
254mm de diâmetro, 
próximo do Pilar B. 
 

 

 
 

 
- 1 EuroSID 
(masculino no 
percentil 95) no 
banco do condutor. 

 

 

 

 

Fontes : [169];[25];[26];[27]. 
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Tabela C.2 - Código de cores e qualificação da segurança. 

 

Tabela C.3 - Classificação global da segurança dos veículos através da atribuição de estrelas. 
 

 

“O veículo demonstra uma proteção contra 

colisão marginal”. 

                                                  

   

                        

“O veículo demonstra proteção contra colisão 

abaixo de média e não está equipado com 

tecnologia de prevenção de colisões”. 

 

“O veículo demonstra uma proteção média a boa 

para os ocupantes, mas não está equipado com 

tecnologias de prevenção de colisões”. 

 

“O veículo demonstra bom desempenho geral na 

proteção contra colisões e pode estar presente 

tecnologia de prevenção de colisão adicional”. 

 

“O veículo demonstra bom desempenho geral na 

proteção contra colisões e está bem equipado 

com tecnologia robusta de prevenção de 

acidentes”. 

 

 

Fontes: [27];[37]-[39].  

Pontuação Qualificação Cor 
 

0.000 
 

Pobre  
 

0.001 - 1.329 
 

Fraco  
 

1.330 - 2.660 
 

Marginal  
 

2.670 - 3.999 
 

Adequado  
 

4.000 
 

Bom  

Figura C.1 - Principais ATDs utilizados nos testes de colisão: a) Hybrid III (masculino no percentil 50); b) SID II 
(feminino no percentil 5); c) CRABI (12 meses); d) Série Q. 
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Anexo D - Caso de Estudo 1: Características dos Veículos, Contextualização 
Espacial do Acidente e Avisos do Manual 

 

                                  Tabela D.1 - Características dos Veículos do Caso de Estudo 1. 

Veículo nº1  Veículo nº2 
 

 

 

Pequeno 
Familiar 

 

Classe 
Pequeno 
Todo-o-
Terreno 

 

 

Preto Cor Verde 

1995 Ano 2000 

885 Tara (kg) 1645 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1 - Cenário do Acidente do Caso de Estudo 1, com sinalização a vermelho da direção e sentido de circulação 
de V1 e de V2, e do local da colisão. 
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Fonte: [206]. 

Figura D.2 - Avisos no Manual do Utilizador de V2. 
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Anexo E - Caso de Estudo 2: Características dos Veículos, Contextualização 
Espacial e Simulação Multibody  

 

Tabela E.1 - Características dos Veículos do Caso de Estudo 2. 
 

    

 

Classe 
 

Desportivo 

 

Cor 
 

Preto 
 

Ano 
 

2005 
 

Tara (kg) 
 

1495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1 - Cenário do Acidente do Caso de Estudo 2, com sinalização da direção e sentido de circulação de V1 e 
do local de colisão do mesmo com uma árvore. 

a) 

c) d) 

b) 

Figura E.2 - Simulação Multibody da cinemática do ocupante de V1, do caso de estudo 2, durante a colisão. a) 0 s; 
b) 56 ms; c) 78 ms; d) 132 ms. 
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Anexo F - Caso de Estudo 3: Contextualização Espacial e Simulação Multibody 
e Evento TRG1 do Ficheiro de Dados do Bosch CDR Tool 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Figura F.1 - Cenário do Acidente do Caso de Estudo 3, com sinalização a vermelho da direção e sentido de 
circulação dos veículos e o local da colisão. 

2 

a) Ponto de impacto: t = 0.00 segundos 

b) t = 0.02 segundos 

c) t = 0.03 segundos 

d) t = 0.04 segundos 

e) t = 0.15 segundos 

f) t = 0.30 segundos 

Figura F.2 - Vista 3D da Simulação Multibody da cinemática do ocupante de V1 do caso de estudo 3. 
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Tabela F.1 - Características dos Veículos do Caso de Estudo 3. 

           Veículo nº 1                             Veículo nº 2 

 

 
 

Pequeno 
Familiar 

 

Classe 
 

Pequeno Pick-Up 
 

 

Branco Cor Preto 

2016 Ano 2003 

1460 Tara (kg) 1865 

 

Tabela F.2 - Dados de Pré-Colisão do Evento TRG1 de -5 a 0s. 
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Anexo G - Caso de Estudo 4: Delta-V Longitudinal dos Eventos TRG13 e TRG14 
do Ficheiro de Dados do Bosch CDR Tool   

 

Figura G.1 - Gráfico do Delta-V longitudinal em função do tempo registado para o evento TRG13. 

 

Figura G.2 - Gráfico do Delta-V longitudinal em função do tempo registado para o evento TRG14. 
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Anexo H - Caso de Estudo 5: Contextualização Espacial dos Acidente   

 

Tabela H.1 - Características dos Veículos do Caso de estudo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículo nº 1                                Veículo nº 2 
 

 

 

Pequeno de 
Mercadorias 

 

Classe 

 

Pequeno Familiar 
 

 

Branco Cor Cinzento 

2004 Ano 2004 

1400 Tara (kg) 1290 

Figura H.1 - Cenário do acidente do Caso de Estudo 5, onde estão assinalados, a vermelho, o sentido de circulação 
de V1 e o local da colisão, coincidente com o local de V2 antes da colisão. 
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Anexo I - Caso de Estudo 6: Características dos Veículos e Contextualização 
Espacial dos Acidente  

 

Tabela I.1 - Características dos Veículos do Caso de Estudo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículo nº1  
                         

Veículo nº2 
 

 

 

Pequeno 
Familiar 

 

Classe 
Pequeno 
Familiar 

 

Branco Cor Cinzento 

2013 Ano 1998 

1280 Tara (kg) 981 

Local do 

acidente V2 

V1 

Figura I.1 - Cenário do Acidente do Caso de Estudo 6, com sinalização a vermelho da direção e sentido de 
circulação de V1 e de V2, e do local da colisão. 

 


