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Resumo  

A segurança dos ocupantes do veículo em caso de colisão é um aspecto muito importante na sua 

concepção. O desenvolvimento de novos materiais, bem como a sua introdução nos variados meios de 

transporte, tem vindo a aumentar significativamente a sua eficiência energética dada a redução do 

peso. No caso desta dissertação, o componente em estudo é uma Crash Box, que tem como função a 

absorção de energia em caso de colisão. 

No caso de Crash Box com materiais dissimilares ou ligas de alumínio, as técnicas de ligação mais 

produtivas existentes na actualidade, são limitadas na união de chapas mantendo a resistência do 

componente. Há uma constante procura de novas técnicas que para além de permitirem a ligação de 

novos materiais similares ou dissimilares devem ter uma elevada cadência de produção, e um baixo 

consumo energético por forma a melhorar o custo de produção e também diminuir a pegada ecológica. 

Esta dissertação pretende dar uma solução para os problemas referidos anteriormente, através da 

validação da aplicabilidade da técnica de Ligação Mortise e Tenon, mantendo a resistência do 

componente ao mesmo tempo que pode diminuir o custo de produção e a pegada ecológica em termos 

de produção em massa. 

Para tal foi efectuado um estudo relativo ao dimensionamento dos componentes da ligação recorrendo 

a ensaios experimentais e numéricos. Posteriormente, foram efectuados ensaios destrutivos com o 

intuito de comparar esta técnica com a soldadura por pontos que já é utilizada no fabrico destes 

componentes para validar a sua capacidade de absorção de energia. 
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Abstract 

Passenger safety in a vehicle collision is an extremely important aspect in vehicle design. The evolution 

in terms of materials as well as the introduction of new materials in the transportation vehicles has been 

significantly increasing the efficiency of the vehicles given the decrease of the weight. In this thesis, the 

studied component is a Crash Box whose main function is the energy absorption in case of a collision. 

In the case of Crash Box with dissimilar materials or aluminum alloys, current joining techniques are 

limited in the joining of sheets while maintaining the strength of the component. There is a constant need 

of new techniques that, in addition to allowing the connection of new or dissimilar materials must have 

a high production rate and low energy consumption, which could improve the production, cost and 

reduce the ecological footprint. 

This thesis intends to give a new solution to the problems mentioned previously, by validating the 

applicability of the Mortise and Tenon joining technique, maintaining the resistance of the component 

while it could reduce the cost of production and the carbon footprint in terms of mass production. 

For that, a study on the sizing of the joint components was carried out recurring to numerical and 

experimental test. Subsequently the viability of the energy absorption capabilities of this joining 

technique were carried out by means of destructive testing in order to compare it with the Spot Welding 

technique, which is the most used technique on the joining of these components. 
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1. Introdução 

A segurança dos ocupantes, em caso de colisão, é um aspecto fundamental na concepção de veículos. 

Todos os meios de transporte dispõem de sistemas de segurança que protegem os seus ocupantes 

em caso de colisão. Estes sistemas são desenvolvidos por forma a absorver e/ou transmitir a energia 

criada no caso de uma colisão ou mesmo evitar que a colisão aconteça. Devem também ser uma parte 

integrante do design do veículo e compactos por forma a não comprometer o conforto e espaço dos 

passageiros e o design geral do veículo. 

Até aos anos 30, no caso de um veiculo ligeiro, a carroçaria e o chassi eram dois componentes distintos, 

conceito Body-on-Frame (Figura 1.1 a)). Actualmente na maioria dos veículos todos os componentes 

encontram-se fixos ou compõem o chassi, visto que este passou a ser parte integrante da carroçaria, 

conceito Unibody ou Monobloco (Figura 1.1 b)), permitindo uma melhor performance em termos de 

estabilidade e de eficiência energética dado que este conceito permite uma diminuição do peso do 

veículo. Outra característica de extrema importância é que o conceito de monobloco permite uma 

melhor distribuição e direccionamento da energia, ao longo do chassi, em caso da colisão. 

 

Figura 1.1 a) Body-on-Frame b) Chassi Monobloco [1] 

Ao longo dos anos, os veículos evoluíram bastante relativamente à sua potência e estabilidade. No 

entanto, continua a existir uma elevada taxa de mortalidade devido a colisões. Assim, é necessário 

criar novos sistemas e optimizar os sistemas de segurança, já existentes, para os ocupantes do veículo.  

O aumento de potência no veículo foi potenciado com a evolução dos materiais utilizados na construção 

do mesmo, como ligas de alumínio ou materiais compósitos, que dispõem de uma elevada resistência 

mecânicae baixo peso o que permite uma redução de peso no veiculo, tornando-o mais eficiente e 

potente. Deste modo, é hoje uma necessidade encontrar soluções que permitam a ligação de materiais 

similares e dissimilares por forma a obter uma maior rigidez estrutural e performance em termos de 

segurança, estabilidade e eficiência com mecanismos de fabrico eficientes, sustentáveis e de baixo 

custo. 

Esta dissertação terá como foco a avaliação do comportamento de absorção de energia de uma Crash 

Box, que tem como principal objectivo a absorção e direccionamento da energia em caso de colisão. 

Neste estudo, os tipos de ligações estudados serão os de Soldadura por Pontos (Figura 1.2 a)) e 

ligações por deformação plástica tipo Mortise e Tenon (Figura 1.2 b)). 
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a) b) 

Figura 1.2 a)Técnica de Soldadura por Pontos b) Técnica de Ligação Mortise e Tenon 

Esta dissertação encontra-se dividido em quatro partes. A primeira parte contém uma explicação mais 

aprofundada dos sistemas de segurança com especial foco nos sistemas de absorção de energia 

mecânicos presentes num veículo ligeiro. Depois, segue-se uma explicação dos métodos de fabrico e 

tipos de ligação utilizados actualmente e um novo método de ligação que pode ser uma nova solução 

para a ligação deste tipo de sistemas. Na segunda parte deste trabalho poder-se-á encontrar uma 

descrição do aparato experimental desenvolvido para o efeito e a sua respectiva calibração. Numa 

terceira parte apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos. Na quarta e última parte encontram-

se as conclusões e algumas propostas para trabalhos futuros. 
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2. Estado da Arte 

Desde a criação do primeiro veículo de passageiros e posterior alteração do seu design em termos de 

chassi, tem existido uma grande evolução nas tecnologias e materiais presentes no veículo, sendo 

então necessário a criação e optimização dos sistemas de segurança para que permitam proteger os 

ocupantes em caso de colisão. Na Figura 2.1 encontram-se alguns exemplos dos sistemas de 

segurança presentes num veiculo ligeiro de passageiros. 

 

Figura 2.1 Dispositivos de Segurança [2] 

Sistemas como o cinto de segurança, airbags e sistemas mecânicos estruturais de absorção de energia 

fazem com que a transferência de energia se dissipe nesses sistemas e/ou ao longo do chassi de uma 

forma gradual para que os ocupantes sofram menos ou nenhuns ferimentos. 

Deste modo, no caso de um chassi monobloco, um veículo encontra-se tipicamente dividido em três 

volumes (Figura 2.2), dos quais um dos volumes correspondente ao habitáculo e é considerado 

indeformável e os restantes deformáveis em caso de uma colisão. 

 

 Figura 2.2 Divisão de volumes de um chassi monobloco [1]  

O possível benefício deste género de configuração, em primeira instância, é o facto de permitir que a 

envolvente dos ocupantes do veículo (habitáculo) não se deforme diminuindo os ferimentos que 

poderiam ser causados aos ocupantes. Em segundo lugar, em termos de custo, visto este ser o núcleo 

do veículo, pois é no habitáculo que se encontra o maior valor acrescentado ao veículo no que diz 

respeito a componentes. Por ultimo, o facto de existirem estes dois volumes deformáveis permite uma 

reparação do veículo a baixo custo, sem que ocorra a perda total na maioria dos casos de colisão. 
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No entanto, estes volumes são constituídos por vários componentes, de diversos materiais diferentes 

para efectuar a absorção da energia em caso de impacto a vários níveis. Para reduzir os custos e os 

danos estruturais no veículo, a energia é direccionada para determinados componentes de substituição 

antes de ser transferida ao longo do veículo provocando assim menos danos nos elementos estruturais 

da carroçaria e diminuindo posteriormente os custos de reparação do veículo. 

2.1. Sistemas de Absorção da Energia 

Como referido no início desta secção, existem vários tipos de sistemas de segurança. Alguns sistemas 

de segurança fazem o reconhecimento da possibilidade do impacto e enviam a informação para 

controladores que posteriormente activam os sistemas de segurança (Sistemas de travagem 

inteligente, Air Bag). Outros sistemas, como o caso das Crash Box, funcionam no momento do impacto 

sem necessitarem de serem accionados externamente. 

Desta forma, comtemplando apenas os sistemas de absorção de energia mecânicos no instante inicial 

de uma colisão frontal, o pára-choques e as Crash Box absorvem uma boa parte da energia do impacto 

e transmitem a restante ao longo das travessas longitudinais para os restantes componentes do chassi 

como é possível verificar na Figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Distribuição da Energia em caso de Colisão Frontal Mercedes SL Roadster [3] 

As travessas longitudinais que se encontram no habitáculo do motor dividem-se em três secções 

(Figura 2.4): (A) Crash Box, que através de um colapso controlado permite a absorção de energia e é 

substituível, (B) Longarina que da mesma maneira que o componente (A) permite a absorção de 

energia através de um colapso controlado e (C) a parte traseira da longarina que tem como principal 

função a transmissão da energia para o resto do chassi desviando-a assim dos ocupantes do veículo. 

 

Figura 2.4 Dispositivos Frontais de Absorção de Energia [4] 
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Segundo Shen [5], a energia no caso de uma colisão frontal, numa primeira fase, é aplicada na sua 

totalidade no pára-choques e na Crash Box, como é possível verificar na Figura 2.5, sendo o excedente 

de energia direccionado posteriormente para os restantes componentes da estrutura. 

 

Figura 2.5 Distribuição da Energia na Colisão Frontal [5] 

Desta forma é possível fazer com que a absorção de energia seja efectuada de forma gradual para não 

causar ferimentos aos seus ocupantes ou para os minimizar. Por outro lado, provocaria o mínimo de 

danos estruturais no veículo para que seja possível/viável proceder à sua reparação com um custo 

inferior. 

Um dos aspectos mais importantes da configuração apresentada na Figura 2.4 é o facto de a Crash 

Box (A) ter sido desenvolvida como peça de substituição, isto é, no caso de um impacto a baixa 

velocidade (Apróx. 15 km/h segundo Associação Europeia de Alumínio [6]), este dispositivo irá colapsar 

(Instabilizar) dissipando toda a energia da colisão protegendo os componentes (B) e (C). Este facto faz 

com que seja apenas necessário, em termos estruturais, a substituição do componente (A) baixando 

assim os custos de reparação para o utilizador, mas, mais importante, o veículo não fica inutilizado. 

De acordo com vários autores [7]–[10] uma das formas de comparar o comportamento de uma Crash 

Box em termos de absorção de energia pode ser através energia absorvida por unidade de peso ou 

Energia Especifica de Absorção (EEA J/kg) que esta consegue dissipar. 

2.2. Mecanismos de Absorção de Energia 

Visto existir uma necessidade de controlo/previsibilidade do colapso da Crash Box para que este 

colapse axialmente e de forma gradual e controlada com um comportamento que possa ser previsto. 

Tipicamente existem dois modos de deformação neste tipo de estruturas quando carregadas 

axialmente; Instabilidade Global Figura 2.6 a) e a Instabilidade Local (Engelhamento) Figura 2.6 b). No 

caso da Instabilidade Global, ocorre a dobragem do componente aquando da solicitação ao contrário 

do caso da Instabilidade Local que permite um colapso axial do componente. 
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Figura 2.6 a) Instabilidade Euler/Global b) Instabilidade Local ou Engelhamento [11] 

 Instabilidade de Euler (Global) 

Quando uma coluna é carregada axialmente existe uma carga máxima, dependendo das características 

do material e da secção do componente, para a qual o componente irá instabilizar globalmente (Figura 

2.6 a). Segundo Rincon [11], a instabilidade global pode ser considerada como o ponto em que a 

estrutura deforma a sua geometria através da dobragem devido a uma deformação excessiva que força 

o eixo axial da mesma para fora do plano, desenvolvendo um mecanismo tipo dobradiça mediante as 

condições de fixação do mesmo. 

Segundo Rincon [11], através da equação de Euler para uma viga longa (3.1), é possível obter a carga 

crítica para a qual ocorre a instabilização do componente com um comprimento L, uma secção 

transversal com um segundo momento de inércia I e para um material com um módulo de elasticidade 

E. O modo de deformação é definido através das condições de fronteira e é descrito na equação através 

do parâmetro n. 

𝑃𝑐𝑟𝑖 = (
𝑛𝜋

𝐿
)

2

𝐸𝐼                                                               (3.1) 

 

  

De acordo com Rincon [11], em termos de absorção de energia, a instabilidade de Euler é um 

mecanismo fraco dado o facto que durante a instabilização do componente, a absorção de energia só 

ocorre através da deformação plástica da dobragem no ponto onde se desenvolve a “dobradiça”. Neste 

caso, o efeito de dobradiça está muito dependente do comprimento livre bem como da geometria da 

estrutura. 

 Instabilidade Local (Engelhamento) 

Para Rincon [11], o engelhamento é um comportamento plástico no qual o segundo momento de inércia 

da secção transversal é elevado o suficiente impedindo a instabilidade global do componente. Desta 

forma, a deformação local ao longo da solicitação do componente pode ser visto como um colapso do 



7 
 

tipo engelhamento progressivo resultando numa configuração complexa de dobras e gelhas que são 

ideais para a absorção de energia através da deformação plástica. 

Este modo de instabilidade é muito semelhante ao anterior, no entanto, ao longo do colapso irá existir 

vários pontos onde ocorrerá o efeito de “dobradiça” ocorrendo uma “divisão virtual” do seu comprimento 

em pequenas secções, nas quais, apesar da ocorrência do efeito de dobradiça, as forças laterais de 

inércia da secção irão contrariar este efeito permitindo assim o aparecimento das gelhas. 

Para o caso de uma Crash Box onde é desejado o seu colapso controlado com a maior absorção de 

energia possível, este modo de instabilidade é o mais favorável não só pelo seu aumento em termos 

de absorção de energia comparativamente à instabilidade global, mas também dada a sua 

previsibilidade aquando do colapso. 

2.3. Geometria e Materiais 

Por forma a obter um baixo custo de fabrico e um alto rendimento em termos de peso vs. energia, este 

tipo de sistema pode compreender vários tipos de materiais e geometrias. A Figura 2.7 apresenta 

alguns tipos de Crash Box já utilizados comercialmente, bem como algumas alternativas aos tipos já 

existentes.  

 

a) 

 

b)  

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

 

h) 

 

i) 
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Figura 2.7 a) Crash Box Quadrada com Indentações (Aço) [12] b) Crash Box Comercial (Aço) c) Crash Box 
Forma de Origami [13] d) Crash Box Cónica composta por dois componentes [14] e) Crash Box Alumínio 
Extrudido f) Crash Box Alumínio Extrudido Audi g) Crash Box com Espuma de Alumínio [15] h) Crash Box 

Compósito com Espuma de Alumínio [16] i) Crash Box Formula Ford [17] (Compósito) 

Na figura anterior é possível verificar alguns aspectos chave na geometria e material da Crash Box, 

como por exemplo as indentações utilizadas nos componentes a)-d) da Figura 2.7 que tem como 

objectivo facilitar o colapso controlado da estrutura, bem como o seu direccionamento de forma a que 

este ocorra axialmente. 

Um dos aspectos que podem ser importantes na geometria da Crash Box, é o facto de ser composta 

por um ou mais componentes, pois, visto ser um componente para absorção de energia, este pode ter 

vantagem em ser composto por dois componentes e depois ligado, criando assim um ponto fraco no 

componente, que como no caso das indentações, potência o colapso controlado da estrutura do 

componente. No entanto, deverá ser acompanhado por um estudo da técnica de ligação a utilizar por 

forma a que não aconteça o rompimento da ligação. 

Outro dos aspectos que tem vindo a ser testado ([15], [16]), é o enchimento da Crash Box com espuma 

de Alumínio (Figura 2.7 g) e h)). Este processo pode diminuir o peso final do componente dada a 

diminuição da espessura da parede do componente ou a alteração do material exterior mantendo ou 

aumentando a sua Energia Específica de Absorção (EEA). 

2.4. Método de Fabrico 

Todas as variantes apresentadas na Figura 2.7 podem ser compostas por um ou mais componentes 

de um ou mais materiais, com especial ênfase nos componentes de Alumínio pois é um material que 

tem vindo a ser largamente introduzido nos veículos ([18]–[20]). Contudo, podem trazer complicações 

no seu fabrico devido ao tipo de ligação utilizado bem como ao método de fabrico da geometria. 

Desta forma, é necessário criar novos métodos de fabrico para poder corresponder às necessidades 

da indústria no fabrico e união de materiais similares e dissimilares. Estes métodos devem ser de baixo 

custo, eficientes e ambientalmente sustentáveis para que seja possível diminuir a pegada ecológica no 

fabrico dos componentes, bem como o seu custo. 

Assim, no que diz respeito ao método de fabrico da Crash Box, como seria espectável, este estará 

directamente dependente do tipo de material utilizado. Tipicamente o método de fabrico está dividido 

em duas partes, numa primeira parte, a obtenção da geometria do componente e numa segunda parte, 

a ligação dos componentes que constituem a Crash Box, no caso desta compreender mais que um 

componente ou a união desta a outros elementos do veículo. 

No caso da obtenção da geometria, de acordo com Yusof et al. [21], existem diversas tecnologias como 

a Quinagem, a Extrusão e a Estampagem, bem como métodos menos convencionais, mas amplamente 

utilizados no fabrico de componentes na indústria automóvel como o Magnetoforming ou o 

Hydroforming. 
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Após a obtenção da geometria, existe necessidade da ligação dos componentes da Crash Box ou da 

mesma a outros componentes do veículo. Assim, é necessário a evolução das técnicas de ligação 

utilizadas no fabrico da Crash Box com principal foco nas que são compostas por mais que um 

componente [22]. Especialmente no caso de estas serem compostas por materiais dissimilares [23] ou 

compósitos por forma a obter um componente com um peso inferior e a mesma ou melhor eficiência 

na absorção de impacto. 

2.5. Tipos de Ligação 

Em termos de técnicas de ligação, existem várias opções para a união de chapas sobrepostas, tendo 

em conta o caso de uma Crash Box composta por dois componentes que é o objecto de estudo. Ao 

longo deste subcapítulo será feita uma breve explicação das técnicas utilizadas, principalmente a 

técnica de Mortise e Tenon, para o fabrico do componente, tais como a soldadura, ligações mecânicas 

e soluções menos convencionais como os adesivos ou as juntas híbridas. 

Algumas das técnicas utilizadas, encontram-se esquematizadas na Figura 2.8. 

Tocha

Arco

(a )

Soldadura
Electrodo

Adesivo
Encostador

Pino

Vareta de

Enchimento Chama

Punção

Rebite

Punção

(c )
(d )

(g )

(f )

(b )

(e )

 

Figura 2.8 a) Soldadura MIG/MAG b) Soldadura por Pontos c) Adesivos d) Soldadura por Fricção Linear e) 
Clinching f) Rebites Auto Penetrantes g) Brasagem 

A técnica utilizada pela maioria dos construtores, é a soldadura em especial a soldadura por pontos 

dada a sua versatilidade em termos de controlo robótico na linha de montagem bem como o seu baixo 

custo e a rapidez de produção. No entanto, para a realização da mesma, os materiais envolvidos devem 

ser compatíveis e condutores como veremos mais à frente, para além de necessitar de bastante energia 

para a sua realização. 
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Na Tabela 2.1 encontra-se um pequeno resumo de alguns dos aspectos chave como o custo, a 

resistência mecânica, o impacto ambiental, eficiência energética entre outros relativos aos tipos de 

ligação descritos ao longo deste capítulo. 

 
Clinching 

Rebites Auto 

Penetrantes 
Rebites 

Soldadura Por 

Pontos 
Adesivos 

Corrosão em Material 

Revestido 
Baixo Baixo Baixo Alto Nenhum 

Alterações da Estrutura 

e Resistência na zona 

de Ligação 

Nenhum Nenhum Nenhum Sim Nenhum 

Resistência Dinâmica Elevada Elevada Reduzida Reduzido Moderado 

Resistência ao Impacto Reduzida Elevada Reduzida Reduzida Boa 

Resistência Estática: 

1. Corte 

2. Tracção 

Moderada 

Moderada 

Elevada 

Elevada 

Elevada 

Elevada 

Elevada 

Elevada 

Moderada 

Moderada 

Combinação com 

Adesivos 
Óptimo Óptimo Possível Baixa - 

Elementos Necessários Nenhum 
Rebites Auto 

Penetrantes 
Rebites Nenhum Adesivo 

Passos Adicionais do 

Processo 
Nenhum Alimentação Alimentação 

Revestimento 

Superficial 
Pressão e Cura 

Custo por Junta 
Muito 

Baixo 
Baixo Muito Elevado Elevado Elevado 

Energia Necessária Baixa Baixa Alta Muito Alta Muito Alta 

Eficiência Económica Muito Boa Boa Fraca Moderada Moderada 

Impacto Ambiental no 

local de Trabalho 

Muito 

Baixo 
Muito Baixo Baixo Alto Muito Alto 

Processamento Muito Fácil Fácil Fácil Fácil Complexo 

Repetibilidade Muito Alta Muito Alta Alta Satisfatória Alta 

Dependência da 

condição da Superfície 
Baixa Nenhuma Nenhuma Alta Muito Alta 

Operações Prévias Nenhuma Nenhuma Furação 
Decapagem e 

Limpeza 

Decapagem e 

Limpeza 

Tabela 2.1 Características Gerais dos Processos de Ligação (adaptado de [24]) 

 Soldadura  

No que diz respeito à soldadura, a técnica mais utilizada é a soldadura por pontos ([7], [22], [25]–[28]). 

É também possível utilizar outros processos como a soldadura TIG ([15], [26], [29]) ou a soldadura 

Laser como refere Peroni et al [26].  

No entanto, o facto de as técnicas de soldadura serem dependentes da compatibilidade do material de 

acordo com Pouranvari [23], bem como o facto de só funcionarem em materiais condutores, faz com 
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que seja difícil diminuir o peso e aumentar a eficiência mecânica da Crash Box mantendo ou diminuindo 

o seu custo de produção, nomeadamente através da utilização de materiais compósitos. 

Dado o aspecto de serem tecnologias que necessitam da fusão do material para a obtenção da união, 

irá ocorrer uma alteração nas propriedades do material presente na junta, bem como na zona 

imediatamente adjacente assim como alguns defeitos típicos deste tipo de ligação. Tal poderá fazer 

com que seja uma zona menos resistente que a restante. 

No caso da soldadura por pontos, esta é realizada através da passagem de uma corrente elevada 

através da junta com o auxílio de dois eléctrodos que para além da aplicação da corrente aplicam 

também uma pressão constante. Potenciando uma diminuição da resistência eléctrica da junta fazendo 

com que, através do efeito de joule, aconteça uma fusão localizada das duas chapas obtendo assim a 

ligação final como é possível verificar na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Etapas do Processo de Soldadura por Pontos [30] 

 Ligações Mecânicas 

Existem vários tipos de ligações mecânicas. Esta secção será dividida em duas categorias generalistas, 

ligações convencionais e Mortise e Tenon. Aqui serão analisadas as ligações convencionais que 

englobam os tipos já utilizados e mais comuns e Mortise e Tenon que engloba a proposta de ligação 

dada por este trabalho. Será feita ainda uma breve explicação das suas possibilidades de utilização, 

bem como alguns dos seus aspectos de concepção. 

2.5.2.1. Convencionais 

Em termos de ligações mecânicas são de referir técnicas como Rebites e Parafusos Auto Penetrantes 

bem como o Clinching como demonstram Holmstrom [31] e Lee et al [32] respectivamente, visto serem 

técnicas que actualmente já são utilizadas na união de componentes em Alumínio na indústria 

automóvel, pois necessitam de pouco ou nenhum tipo de preparação das superfícies antes e depois da 

ligação. No entanto segundo Lee et al [31], pode trazer problemas como a ruptura da ligação através 

da fissuração ou fractura da área adjacente ao rebite, bem como o deslocamento do rebite ou do 

parafuso auto penetrantes para fora da ligação como é possível verificar na Figura 2.10. 
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Figura 2.10 Falhas na Ligação Rebites e Parafusos Auto Penetrantes [31] 

Relativamente às técnicas auto penetrantes, a resistência final da estrutura não é tão elevada como 

nos componentes ligados através da soldadura dado os seus defeitos e também não permite a ligação 

de materiais compósitos. 

Também poderiam ser usados rebites convencionais segundo Hassin et al [33]. No entanto, este 

processo necessitaria de uma preparação adicional, nomeadamente a furação para a passagem do 

rebite. 

2.5.2.2. Mortise e Tenon 

A técnica de ligação Mortise e Tenon será o objecto de estudo mais aprofundado ao longo deste 

trabalho, visto ser a solução proposta dado o facto de permitir a ligação de chapas sobrepostas 

utilizando o material dos mesmos. Outro aspecto vantajoso da aplicação do conceito Mortise e Tenon 

à Crash Box é o facto dos componentes da ligação e a assemblagem dos componentes da Crash Box 

serem facilmente automatizáveis e incluídos no processo industrial de obtenção da geometria. 

Em termos históricos, esta técnica já existe há vários séculos para a união de componentes em 

madeira, no entanto, neste caso, sofre uma alteração relativamente ao processo original que é o 

forjamento de uma cabeça no Tenon por forma a impossibilitar o desencaixe da chapa. Na Figura 2.11 

é apresentado o conceito inicial utilizado na madeira. 

 

Figura 2.11 Mortise e Tenon aplicação em madeira [34] 

Esta técnica consiste na união de duas chapas através de um pino (Tenon) que é introduzido num 

rasgo com a sua geometria (Mortise) que, posteriormente, é deformado plasticamente formando uma 

cabeça semelhante à de um rebite como é demonstrado na Figura 2.12. Contudo, a geometria da 

cabeça pode ser variada pois esta irá depender da geometria do Tenon. Portanto, se o Tenon for 
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rectangular a cabeça será paralelepipédica no caso de ser circular forma-se uma cabeça cilíndrica e 

podem ainda ser utilizadas outras geometrias mais complexas. 

 

Figura 2.12 Processo de Ligação Mortise e Tenon 

Este processo pode ser utilizado na ligação de componentes com materiais dissimilares (Figura 2.13 

a) ) e similares como demonstram os trabalhos de Pragana et al., Silva et al, Bragança et al e Silva et 

al ([35]–[38]), bem como em componentes, nos quais a geometria do Tenon, segundo [39], é obtida 

através do fabrico aditivo de Alumínio (Figura 2.13 b) ). Isto faz com que esta técnica seja bastante 

versátil em termos dos materiais que pode ligar. 

 
 

a) b) 

Figura 2.13 a) Ligação Mortise e Tenon Alumínio – Policarbonato [37] b) Ligação Mortise e Tenon Placas 

Sobrepostas onde o Tenon é obtido por Fabrico aditivo de Alumínio [39] 

Como será possível verificar mais à frente este processo pode ser realizado em duas etapas por forma 

a diminuir a possibilidade de instabilização do Tenon aquando do seu forjamento. Esta diminuição dá-

se devido à diminuição do comprimento livre do Tenon. Assim as etapas são realizadas com recurso a 

dois tipos de punção um com um entalhe que tem a largura igual à espessura do Tenon e uma 

profundidade que permita a diminuição do comprimento livre e outro punção com o topo plano para 

forjar o restante comprimento livre. 

A geometria do Tenon, no caso de a ligação ser de chapas sobrepostas, pode ser obtida através do 

corte e quinagem da chapa para posteriormente efectuar o encaixe com o Mortise, que pode ser 

fabricado através do corte por arrombamento ou laser. 

O facto de ser possível o corte e quinagem do Tenon permite que sejam utilizadas as mesmas máquinas 

que dão forma à Crash Box para fazer o arrombamento do Tenon e do Mortise bem como a quinagem 

do Tenon e posteriormente o seu forjamento. 
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Esta versatilidade, permite que esta técnica seja utilizada para ligar vários materiais similares ou 

dissimilares, bem como a possibilidade deste processo ser incluído na linha de produção actual dos 

componentes, fazendo com que deixe de ser necessária a aquisição de equipamentos como braços 

robóticos e máquinas de soldadura por pontos. 

 Adesivos 

No caso dos adesivos, estes têm sofrido uma rápida evolução em termos de resistência estrutural e 

custo, e também no que diz respeito à facilidade de aplicação e cura, fazendo com que sejam a primeira 

opção no caso de uma Crash Box composta por materiais compósitos, ligas com baixa soldabilidade 

ou apenas como uma alternativa energeticamente mais eficiente que a soldadura por pontos ([11], [22], 

[26], [40]–[42]). Actualmente já são utilizados em componentes estruturais tanto em veículos de corrida 

como em veículos comercializados de gama alta, como é possível verificar na Figura 2.14 que 

apresenta algumas das ligações dos componentes do chassi constituídos por diferentes materiais e 

realizadas com recurso a adesivos. 

 

Figura 2.14 Aplicação de Adesivos no chassi do Lotus Evora (adaptado de [43]) 

Segundo Peroni ([26], [41]), a aplicação dos adesivos na ligação dos componentes da Crash Box pode 

ser uma boa solução dada a continuidade da ligação, o que permite um aumento na resistência do 

componente. No entanto, aquando do impacto, pode ocorrer o descolamento da união (Figura 2.15) 

fazendo com que o colapso da estrutura não seja controlado ou até potenciar a falha total do 

componente, sendo assim necessárias medidas que previnam este fenómeno. Estas medidas podem 

ser por exemplo a alteração da união para uma forma em D. Todavia, isto iria aumentar a complexidade 

da geometria do componente e consequentemente a dificuldade no fabrico do componente. 

 

Figura 2.15 Crash Box Ligada por Adesivos [26] 
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 Híbridos 

Visto um dos problemas dos adesivos ser o facto de poder ocorrer descolamento da ligação, e no caso 

das ligações térmicas e mecânicas com contacto pontual, a separação das superfícies entre pontos de 

contacto, foram surgindo alternativas híbridas de ligação por forma a evitar o aumento da complexidade 

da geometria no caso dos adesivos e a separação das superfícies no caso das ligações com contacto 

pontual, mantendo a continuidade da junta ao longo do componente, aumentando assim a sua 

capacidade de absorção de energia. 

Portanto as juntas híbridas podem ser formadas utilizando várias técnicas de ligação convencionais 

como a soldadura por pontos ([44]) ou ligações mecânicas e melhorar alguns aspectos negativos desse 

tipo de ligação. No entanto, a ocorrência da separação das superfícies do componente entre ligações 

(Figura 2.16) pode permitir a iniciação da dobra na instabilização não diminuindo muito a absorção de 

energia no componente. Mas quando esta ocorre de forma a que cada superfície de ligação entre 

contactos instabilize em sentidos opostos, existe um decréscimo grande na capacidade de absorção 

de energia do componente. 

 

Figura 2.16 Soldadura por pontos vs. Soldadura por Pontos + Adesivo (adaptado de [44]) 

Outro dos benefícios das juntas híbridas é o facto de poderem ligar materiais dissimilares ou compósitos 

quando aliadas a ligações mecânicas sem grandes entraves, com a excepção dos Rebites Auto 

Penetrantes e do Clinching pois estes necessitam que ambos os materiais deformem plasticamente ao 

contrário das outras ligações mecânicas. No caso do Mortise e Tenon, este tipo de ligação também 

poderá ser utilizado se for tido em consideração que o material usado no Tenon permita uma boa 

deformação plástica para que seja possível o seu forjamento. 
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3. Desenvolvimento Experimental 

Sendo um componente de extrema importância para a segurança dos ocupantes do veículo é então 

necessário utilizar metodologias experimentais que possibilitem verificar e validar a solução proposta 

de forma quantitativa. Para tal é necessário comparar esta nova solução de ligação com técnicas de 

ligação já utilizadas, em condições laboratoriais controladas, que simulem o impacto de uma massa, 

para que seja possível verificar a sua melhoria ou não em termos de absorção de energia, visto ser 

esta a principal função destes componentes. 

Neste contexto, este capítulo apresenta o desenvolvimento experimental que foi necessário para a 

realização dos ensaios necessários para a validação da solução proposta. Assim, numa primeira parte, 

é possível visualizar as características do material utilizado, a sua respectiva caracterização mecânica, 

bem como a geometria do provete utilizado nos ensaios experimentais e as respectivas posições dos 

vários tipos de ligação utilizados.  

Depois, numa segunda parte, é apresentado o aparato experimental e todos os equipamentos 

necessários para cumprir os objectivos desta tese. Destacando o recondicionamento do martelo de 

queda disponível no Laboratório de Tecnologia Mecânica do Instituto Superior Técnico. Por fim, é então 

possível verificar a metodologia utilizada para a calibração de todo o aparato experimental, bem como 

as características dos ensaios e o respectivo plano de ensaios. 

3.1. Material e Geometria do Provete 

Neste contexto o material utilizado foi chapa de HSLA 340, com uma espessura de 1mm, visto ser um 

material amplamente usado na indústria automóvel nomeadamente em componentes estruturais do 

chassi. 

Este material tem como principais características o facto de ser um aço para forjamento a frio com um 

elevado limite elástico e resistência estrutural acompanhado de uma elevada soldabilidade. O facto de 

ser um material que permite uma boa soldabilidade e o seu forjamento a frio, faz com que seja possível 

avaliar a ligação dos componentes da Crash Box por ambas as técnicas. 

Na Tabela 3.1é possível verificar as características mecânicas do material utilizado retiradas do 

certificado de um fornecedor. 

Tabela 3.1 Características Mecânicas ArcelorMittal HSLA 340 (adaptado de [45]) 

Tensão Cedência R0.2 [MPa] 320-410 

Tensão Ruptura Rm [MPa] 400-500 

Extensão A80 e<3mm ≥23% 

Foram também efectuados ensaios com tubos de Alumínio (AA 6063-T6) e provetes com a geometria 

da Crash Box ligados por pontos em ST14 por forma a calibrar todo o aparato experimental. 



17 
 

 Provetes de Caracterização Mecânica 

Para a realização da simulação numérica com o objectivo do estudo do processo de obtenção da 

ligação mecânica, foi feita uma caracterização mecânica do material, do tipo discos empilhados ([46]), 

por forma a obter as suas características mecânicas.  

Na Tabela 3.2, é possível observar as dimensões e o número de discos utilizados na realização do 

ensaio de discos empilhados para a obtenção da caracterização mecânica do material. 

Tabela 3.2 Características Provetes do Ensaio de Caracterização Mecânica 

Diâmetro [mm] 10 

Espessura [mm] 1  

Número de discos Empilhados 10 

Na Figura 3.1 encontra-se a curva de tensão extensão obtida da caracterização mecânica através do 

ensaio de discos empilhados que será posteriormente utilizada no programa de elementos finitos.   

 

Figura 3.1 Curva Tensão-Extensão Ensaio Discos Empilhados HSLA 340 

 Geometria e Dimensionamento dos Provetes 

Existem dois tipos de provetes utilizados no estudo da ligação, um relativo ao conjunto Mortise e Tenon, 

pois dada a esbelteza do Tenon é necessário realizar um estudo de instabilidade no forjamento do 

mesmo para definir a sua geometria de forma a obter o maior volume de material na ligação e outro 

provete com a geometria da Crash Box. 

Deste modo, no que diz respeito ao estudo do forjamento do Tenon, foram utilizados provetes 

quadrados e rectangulares com uma altura livre (h) variável, isto é, após o encaixe do Mortise no Tenon 

existe uma parte do Tenon saliente na qual será efectuado o forjamento, desta forma a instabilidade ao 

ocorrer dar-se-á nesta altura livre. Na Figura 3.2 a) encontra-se a geometria genérica utilizada para o 

estudo da instabilidade em que a dimensão h é a altura livre. Na Figura 3.2 b) encontra-se a geometria 

após o corte do provete sendo que o comprimento do Tenon deve ter em consideração a altura livre 

final, a espessura do Mortise bem como um acréscimo de aproximadamente 0,5mm, visto que após um 
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estudo experimental e numérico conclui-se que o raio de quinagem iria implicar este decréscimo na 

altura final do Tenon. 

 

a) 
 

b) 

Figura 3.2 a)Geometria dos Provestes de Instabilidade para o Forjamento do Tenon b) Tenon antes da 

Quinagem 

Como é possível verificar na Figura 3.3 foi adoptada uma geometria hexagonal obtida através da união 

de duas metades e com as ligações equidistantes, visto ser uma geometria que tem obtido bons 

resultados em termos de absorção de energia. Os provetes utilizados têm um comprimento total de 

160mm e um espaçamento entre as ligações de 40mm igual para ambas as técnicas de ligação. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.3 a) Geometria do Provete Genérico b) Dimensões da Secção Transversal 

Na Figura 3.4 é possível verificar a geometria dos provetes de soldadura por pontos (Figura 3.4a)), o 

detalhe da ligação Mortise e Tenon antes do forjamento (Figura 3.4 b) e o provete ligado através da 

técnica de Mortise e Tenon. 

 

a) 

 

b) 
 

c) 

Figura 3.4 a) Provete Soldadura por Pontos b) Detalhe do Tenon antes da Ligação c) Provete Mortise e Tenon 

Ligado 
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No que diz respeito à obtenção da geometria do Mortise e do Tenon, estes foram obtidos através do 

corte laser CNC por forma a obter um corte limpo com pouca folga entre o Mortise e o Tenon. O Tenon 

foi posteriormente quinado para poder ser encaixado no Mortise. A geometria da Crash Box foi obtida 

através do processo de quinagem de uma chapa que previamente foi cortada por corte Laser CNC. 

3.2. Aparato Experimental 

Ao longo do desenvolvimento e realização deste trabalho foram utilizadas diversos equipamentos e 

sistemas. Assim torna-se necessário uma explicação abrangente de todas as máquinas utilizadas bem 

como de todos os componentes integrados no sistema de aquisição de dados. 

Este subcapítulo encontra-se dividido em quatro partes; a descrição em termos macro dos 

equipamentos utilizados, uma explicação detalhada dos componentes constituintes do martelo de 

queda visto ser a máquina que foi desenvolvida para realizar muitos dos ensaios deste trabalho. Como 

foi necessário o recondicionamento do martelo de queda, desenvolveu-se também um sistema para a 

aquisição dos dados dos ensaios, apresentando-se numa terceira parte uma descrição pormenorizada 

das ferramentas utilizadas e do sistema de aquisição de dados e por fim, a respectiva calibração deste 

sistema. 

 Equipamentos 

Para os ensaios destrutivos e de caracterização mecânica do material foram utilizadas duas máquinas 

sendo uma delas uma prensa hidráulica Instron SATEC 1200kN (Figura 3.5), para os ensaios estáticos, 

a qual tem incorporado um sistema de aquisição de dados com o respectivo software de controlo e 

aquisição de dados. Esta prensa tem capacidade para a realização de ensaios da tracção e 

Compressão até uma carga de 1200 kN. 

 

Figura 3.5 Instron SATEC 1200 kN 
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Na Tabela 3.3 encontram-se descritas as características operacionais da Prensa Hidráulica Instron 

SATEC 1200kN. 

Tabela 3.3 Características Operacionais Instron SATEC 200kN 

Modelo SATEC 1200 

Controlador Instron 5500 

Carga Máxima [kN] 1200 

Velocidade de Ensaio [mm/min] 0 – 200 

Número de Colunas 2 

Altura Máxima [mm] 2311 

Tipo de Ensaio Tracção e Compressão 

No caso dos ensaios de impacto foi utilizado o martelo de queda já existente no laboratório de 

Tecnologia Mecânica, mas foi necessário o seu recondicionamento visto o carro de carga ter sido 

desenvolvido para cargas menores (apróx. 30kg) que as necessárias para a realização dos ensaios 

destrutivos.  

Desta forma, como é possível verificar na Figura 3.6 a), encontra-se o detalhe dos componentes que 

constituem a área de trabalho (Sistema de Elevação, Carro de Carga e Ferramenta) e na Figura 3.6 b) 

o desenho 3D do martelo de queda onde é possível ver todos os componentes que constituem o 

equipamento. 

 

Figura 3.6 a) Detalhe dos Componentes do Martelo de Queda b) Desenho 3D do Martelo de Queda 

O carro de elevação desliza nas guias montadas ao longo do equipamento e encontra-se ligado a um 

guincho com uma capacidade máxima de elevação de 250kg accionado por um comando localizado 

na parte inferior do martelo que acciona também o electroíman. Assim, através do electroíman montado 

no carro de elevação e de um prato metálico no carro de carga, é possível elevar o carro de carga até 
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à altura do ensaio e posteriormente libertá-lo para realizar o ensaio. O carro de carga é composto por 

dois componentes estruturais guiados pelas guias, os quais são conectados através de dois varões 

roscados. Para aumentar ou diminuir a massa do ensaio basta desmontar os veios roscados que ligam 

os pratos superior e inferior, e introduzir ou retirar pesos. Na Figura 3.7 encontra-se a vista explodida 

do carro de carga (Figura 3.7 a)) bem como a geometria dos incrementos de peso (Figura 3.7 b)) e os 

elementos que permitem fazer o acoplamento para elevação (Encostador do Electroíman Figura 3.7 c)) 

bem como da transmissão da energia para a ferramenta , Encabadouro (Figura 3.7 d)). 

 

Figura 3.7 a) Vista Explodida do Carro de Carga b) Peso de 6.3 kg c) Encostador Iman d) Ecabadouro 

No que diz respeito à ferramenta, visto ser esta que transfere a energia para o provete e visto ser nela 

que estão acoplados os sensores será vista em detalhe com as ferramentas para o forjamento da 

ligação e o sistema de aquisição de dados no subcapítulo seguinte. 

Na Tabela 3.4 estão descritas as características operacionais do martelo de queda após 

recondicionamento, no entanto foi tido em consideração o possível interesse no futuro da instalação do 

carro de carga antigo por forma a permitir cargas inferiores e desta forma energia menores. 

Tabela 3.4 Características Operacionais do Martelo de Queda 

Dimensões [mm] 7000x800x400 

Curso Máximo [m] 5.2 

Capacidade de Elevação [kg] 250 

Massa do Carro de Impacto [kg] 26 – 111 

Incrementos de massa [kg] 6.3 

Velocidade Máxima [m/s] 10 

Energia Máxima [J] 5662 



22 
 

 Ferramentas e Sistema de Aquisição de Dados 

Para a realização deste trabalho foi necessário o desenvolvimento de duas ferramentas das quais, uma 

seria para a o fabrico da ligação e outra para efectuar a transmissão de energia e acoplar todos os 

sensores pertencentes ao sistema de aquisição de dados. 

Assim para o fabrico das ligações Mortise e Tenon foi desenvolvida uma ferramenta que consiste numa 

barra na qual foi maquinado um castelo com a dimensão do furo resultante na chapa após a quinagem 

do Tenon, por forma a preencher o espaço e, com a ajuda de duas barras de fixação, evitar o 

deslocamento do componente e do Tenon aquando das etapas de forjamento. Na Figura 3.8 a) é 

possível ver o detalhe do castelo maquinado na barra e na Figura 3.8 b) o esquema de montagem do 

provete para o forjamento do Tenon. 

  

a) b) 

Figura 3.8 a) Detalhe do encaixe maquinado b) Esquema montagem do componente 

Para a realização da ligação com recurso a duas etapas foi desenvolvido um punção com um entalhe 

na extremidade com uma largura de 1mm e uma profundidade de aproximadamente 1.6mm, ilustrado 

na Figura 3.9 a) e um punção plano ilustrado na Figura 3.9 b). 

 

 

a) b) 

Figura 3.9 a) Punção Entalhado b) Punção Plano 

No que diz respeito à ferramenta e ao sistema de aquisição de dados do martelo de queda, estes foram 

desenvolvidos para fazerem parte integrante do aparato experimental para a realização de ensaios 

dinâmicos de compressão entre pratos planos. 

Como é possível verificar na Figura 3.10, este aparato pode ser dividido em dois sistemas 

fundamentais, a Ferramenta e o Sistema de Aquisição de Dados. Na ferramenta é montado o provete 
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entre os pratos e carregado através do impacto do carro de carga no tecto da ferramenta sendo os 

dados do ensaio obtidos com a ajuda dos sensores de carga e deslocamento que através de uma placa 

de aquisição são convertidos para o software que se encontra no computador. 

 

Figura 3.10 Esquema de Aquisição de Dados 

Como um dos problemas deste tipo de ensaio é a vibração induzida pelo impacto e propagada pelo 

sistema, em termos mecânicos, a ferramenta teve de ser pensada de forma a ser uma estrutura com 

elevada rigidez, mas que simultaneamente oferece algum tipo de mecanismo para a absorção de 

vibrações provenientes do ensaio que possam adulterar os dados obtidos sem que exista grande 

absorção de energia. 

A ferramenta, como se observa na Figura 3.11 é constituída por um tecto e uma base espessa por 

forma a aumentar a sua rigidez, e contem quatro colunas que através de um casquilho com uma grade 

de esferas permite o deslizamento do tecto sobre elas com um atrito reduzido. Visto este tipo de 

casquilho ter um contacto pontual entre a coluna e o tecto e também o facto de permitir algum 

deslocamento angular faz com uma parte da vibração possa ser absorvida nesse contacto. 

 

Figura 3.11 Ferramenta 
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Outro elemento incluído para minimizar a transmissão e propagação da vibração foi uma placa de nylon 

entre o tecto e o encabadouro do carro de carga. Apesar de existir alguma dissipação de energia nesse 

impacto existe maioritariamente uma diminuição da geração e propagação da vibração. 

Para a aquisição de dados foram utilizados uma célula de carga HBM C6R (Figura 3.12 a)) com uma 

capacidade máxima de carga de 500kN, um amplificador de sinal Kistler 2120A (Figura 3.12 b)) e um 

potenciómetro de película Spectrasymbol SoftPot (Figura 3.12 c)) com uma resistência máxima de 

20kΩ como sensor de deslocamento. 

 

 

 

a) b) c) 

Figura 3.12 a) Célula de Carga b)Amplificador de Sinal c) Potenciómetro 

A célula de carga encontra-se montada num dispositivo desenvolvido por forma a centrar o prato onde 

assenta o componente com a célula de carga, como demonstra a Figura 3.13. Aqui é possível verificar 

que existe um prato intermédio que faz a transmissão da carga do prato de compressão para a célula 

de carga. Este prato tem uma saliência que encaixa o furo central da célula de carga e um cone que 

permite o guiamento dos pratos durante o ensaio e ao mesmo tempo faz com que os pratos e a célula 

de carga estejam sempre alinhados com o centro da ferramenta. Esta encontra-se ligada ao sistema 

de aquisição de dados por intermédio de um amplificador de sinal que permite aumentar a precisão dos 

dados adquiridos, fazendo em simultâneo a alimentação da célula de carga e a transmissão do sinal 

para a placa de aquisição de dados. 

 

Figura 3.13 Fixação Célula de Carga 

No caso do sensor de deslocamento, como é um potenciómetro linear de película, é possível variar a 

resistência do mesmo através do movimento linear do comando do potenciómetro visto este fechar o 

circuito através da pressão aplicada pelo comando na película. Sendo que o comando do potenciómetro 

é composto pelo corpo o qual é também o seu dispositivo de fixação, visto ser um corpo roscado, com 

uma esfera na ponta que ligada a uma mola permite afinar a pressão aplicada no potenciómetro e ao 
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mesmo tempo diminuir a vibração que pudesse ser transmitida pelo contacto. Na Figura 3.14 encontra-

se ilustrada a montagem do potenciómetro e comando na ferramenta na qual é possível verificar que o 

deslocamento é obtido através do movimento do tecto ao longo do ensaio. 

 

Figura 3.14 Sensor de Deslocamento 

Os sensores encontram-se conectados a uma placa de aquisição de dados como é possível verificar 

na Figura 3.10. A placa de aquisição de dados deve ter a capacidade de operar com uma frequência 

de aquisição substancial visto este tipo de ensaios ocorrer em fracções de segundo, deste modo a 

placa utilizada foi uma NI USB 9162 para fazer a conversão do sinal para USB e uma NI 9215 para 

fazer a aquisição dos dados e isolamento dos circuitos ilustrada na Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Placa de Aquisição de Dados 

Estes dados transferidos através da placa de aquisição de dados são recebidos através de um software 

criado a partir do software de programação LabView da National Instruments que permite fazer a 

interface de utilização do sistema de aquisição de dados do martelo de queda. Deste modo o software 

para a aquisição de dados deve ter capacidade para adquirir, converter e gravar os dados. Assim foi 

desenvolvido a interface gráfica ilustrada na Figura 3.16 Interface Gráfica do Martelo de Queda Figura 

3.16. 
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Figura 3.16 Interface Gráfica do Martelo de Queda 

Na interface gráfica ilustrada na figura anterior, é possível verificar que existem quatro gráficos, dois 

para cada valor adquirido de carga e deslocamento, pois num é possível visualizar o ensaio em V e 

noutro o valor convertido para kN ou mm. A conversão da carga é efectuada através das variáveis 

introduzidas na excitação e amplificação da célula de carga. Visto que o sensor de deslocamento é um 

potenciómetro linear e que neste caso não necessita de amplificação, o deslocamento é uma conversão 

directa do sinal. As conversões são efectuadas utilizando equações que serão discriminadas e 

explicadas em detalhe no subcapítulo de calibração. 

Em termos de deslocamento é também possível através da interface gráfica definir o zero inicial, isto 

é, aquando da montagem do provete na ferramenta o valor de deslocamento não será zero, mas um 

deslocamento relativo ao zero do potenciómetro. Desta forma ao introduzirmos esse valor no campo 

de deslocamento inicial da interface gráfica, o deslocamento na fase inicial será convertido para zero e 

todos os valores adquiridos serão relativos a esse zero predefinido, por forma a facilitar o tratamento 

dos dados. 

Após a aquisição, estes dados são guardados como ficheiros de texto tabulados, sendo que os valores 

encontram-se descritos em ficheiros separados em função do tempo do ensaio por forma a facilitar a 

sincronização dos valores de carga e deslocamento devido a pequenos atrasos na aquisição dos 

sensores. O tratamento dos dados foi efectuado com a ajuda do software Microsoft Excel. 

Relativamente à frequência de aquisição de dados foram testados vários valores, sendo que o valor de 

aquisição final se situa nos 50kHz, ou seja, aproximadamente 50000 pontos por segundo, visto o tempo 

médio de cada ensaio rondar os 0.017s. 
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 Calibração 

Como foi necessário o desenvolvimento e fabrico de uma ferramenta para a realização do ensaio é 

também necessária a calibração de todos os componentes de aquisição de sinal por forma a obter a 

maior precisão de ambos. 

Numa primeira fase, no caso do sensor de deslocamento, efectuou-se três medições de abertura da 

ferramenta com auxílio de um paquímetro digital com uma resolução de 0,01mm (limite de erro de 

0.03mm), e foram retirados três valores de tensão (V) para cada medida de abertura, visto existir uma 

pequena flutuação, permitindo assim obter o gráfico da Figura 3.17. Através da Equação (3.1), obtida 

através de uma regressão linear (Figura 3.17), é possível efectuar a conversão directa de V para mm 

no software de aquisição. 

𝑑 = −41.833 × 𝑉 + 418.26 [𝑚𝑚] (3.1) 

 

Figura 3.17 Curva de Calibração Sensor de Deslocamento 

No caso da célula de carga, sabendo a sua sensibilidade (Apróx. 2.00197mV/V), voltagem de excitação 

(5V) e amplificação (x600), e multiplicando estes valores, foi obtido o valor de V para o ponto de carga 

máxima como é possível verificar na Figura 3.18, posteriormente como no caso do sensor de 

deslocamento foi obtida a equação (3.2) através de uma regressão linear. 

𝐹 = 83.251 × 𝑉 [𝑘𝑁] (3.2) 

 

Figura 3.18 Curva Calibração Célula de Carga HBM C6R 
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Para proceder à verificação da calibração da célula de carga foi efectuado um ensaio na prensa Instron 

SATEC 1200 na qual foi montada a ferramenta e um provete realizado em ST14 ligado através de 

soldadura por pontos e adquiridos os dados de força em função do tempo obtendo o gráfico 

apresentado na Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Comparação Célula de Carga vs. Instron SATEC 1200 

Desta forma é possível verificar que apesar da existência de algum ruído na aquisição da célula de 

carga, a calibração é adequada. Pois o gráfico da HBM C6R tem o mesmo desenvolvimento que a 

aquisição da prensa Instron e praticamente se sobrepõem. 

No caso da calibração do martelo de carga, foram realizados ensaios em tubos (Figura 3.20) e em 

provetes com a mesma geometria da Crash Box soldados por pontos por forma a obter uma estimativa 

para as perdas de energia do aparato bem como a verificação da calibração do sistema em termos 

dinâmicos da aquisição de dados. 

 

Figura 3.20 Ensaios de Calibração Dinâmicos em Tubos 

Como é possível verificar na figura anterior, existe pouca diferença relativamente ao ensaio de 

compressão estático quando comparado com o ensaio dinâmico. Neste caso a diferença dos tubos 1 a 

3 foi a energia armazenada no carro de carga. 
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As perdas de energia obtidas nestes ensaios foram de cerca de 40% sendo que através da alteração 

do material de Ertalyte para Nylon no prato presente no topo da ferramenta bem como nos casquilhos 

do carro de carga estes foram reduzidos para cerca de 15% a 20%. Esta alteração foi efectuada pois 

parte da energia era dissipada através da fractura destes componentes sendo que a restante era 

dissipada pelo resto da estrutura. 

3.3. Plano de Ensaios 

Na realização deste trabalho efectuaram-se diferentes ensaios por forma a obter a caracterização 

mecânica do material, as condições e parâmetros para o fabrico da ligação em chapa fina bem como 

os ensaios destrutivos para a validação da ligação. 

Numa fase inicial e com o intuito de verificar a influência da orientação da ligação Mortise e Tenon, no 

modo de deformação do componente, realizou-se um ensaio estático exploratório com dois provetes 

em ST14 com a geometria da Crash Box. Estes provetes foram ligados utilizando Tenons com uma 

largura de 5mm, uma espessura de 1mm e uma altura livre de 2mm. 

Numa segunda fase realizaram-se ensaios de instabilidade no forjamento do Tenon, pois visto ser uma 

peça esbelta pode ter tendência a instabilizar. Para tal avaliou-se o desempenho de dois tipos de 

punção; um com uma superfície plana (Punção Direito) e outro com um entalhe na superfície (Punção 

Entalhado) com a espessura do Tenon. Deste modo existem dois tipos de ensaio, o primeiro tipo 

apenas tem uma etapa de carregamento com o Punção direito e o segundo realiza-se em duas etapas. 

Numa primeira fase o Punção Entalhado reduz a altura livre do Tenon, e numa segunda fase, é utilizado 

o Punção direito para a finalizar a ligação podendo assim levar ao aumento do volume de material e 

dimensões na cabeça do Tenon. 

Na Tabela 3.5 encontram-se descritas as dimensões da altura livre dos provetes, em HSLA 340, usados 

no estudo da instabilização dos Tenon. 

Designação Altura Livre h [mm] Etapa Tipo de Ensaio 
Velocidade do 

Ensaio [mm/min] 

MT_I_PD_2…3_MEF/Exp 2, 2.5, 3 1 
Experimental e 

Numérico 
5 MT_I_PE_3…6_MEF/Exp 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 1ª 

MT_I_PE_PD_3...6_MEF/Exp 3, 3.5, 4, 4.5 2ª 

Tabela 3.5 Plano de Ensaios de Instabilidade para o Forjamento do Tenon 

A nomenclatura dos provetes de instabilidade encontra-se dividida em três partes. A primeira parte 

contém a designação MT_I visto serem provetes para teste de instabilidade e estarem ligados através 

de Mortise e Tenon. Numa segunda parte encontra-se descrito o tipo de punção ou etapa utilizada 

sendo que para o caso de uma única etapa com o punção direito é denominado de PD. No caso de 

duas etapas em que na primeira é usado o punção entalhado designa-se PE e a segunda etapa com o 

punção direito PE_PD. Por fim, nos últimos parâmetros, encontram-se a altura livre do provete em 

questão e o tipo de ensaio realizado numérico (MEF) ou experimental (Exp). 
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Por fim, com o intuito de validar a aplicação da ligação Mortise e Tenon na Crash Box, realizaram-se 

ensaios destrutivos estáticos e dinâmicos a provetes com ambos os tipos de ligação. Na Tabela 3.6 é 

possível verificar a nomenclatura dos provetes, em HSLA 340, utilizados bem como o tipo de ensaio 

efectuado e as suas respectivas características. 

Designação Material Tipo de ligação 
Tipo de 

Ensaio 

Massa 

[kg] 

Altura 

[m] 

Velocidade Carro 

de Carga [m/s] 

Velocidade 

Ensaio 

CB_SP_E 

HSLA 340 

Soldadura por 

Pontos 

Estático   - 10 [mm/min] 

CB_SP_Din Dinâmico 81.5 4.47 9.36 4.1 [m/s] 

CB_MT_H_E 

Mortise e Tenon 
Estático 

- - - 
10 [mm/min] 

CB_MT_V_E - - - 

CB_MT_Din Dinâmico 81.5 3.64 8.45 3.7 [m/s] 

Tabela 3.6 Designação do Provete e Características do Ensaio 

Como é possível verificar na tabela anterior a nomenclatura do provete contem três campos principais 

como o tipo de provete Crash Box (CB), o tipo de ligação Soldadura por Pontos (SP) ou Mortise e Tenon 

(MT) e o tipo de ensaio estático (E) ou dinâmico (Din). No caso da ligação Mortise e Tenon, visto a 

alteração do material e das dimensões do Tenon, para validar qual a melhor orientação da ligação nos 

ensaios dinâmicos foram efectuados dois ensaios com orientações diferentes, vertical (CB_MT_V_E) 

e horizontal (CB_MT_H_E). 

Os ensaios estáticos foram realizados para obter uma estimativa da energia necessária para efectuar 

um mínimo de 50-60mm de deformação, bem como para verificar a calibração do sistema de aquisição 

de dados do martelo. 
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4. Resultados e Discussão 

O colapso controlado e previsível do componente em estudo e a sua capacidade de absorção de 

energia através da deformação plástica é fundamental. Assim com o intuito de validar a técnica 

proposta deve ser feita uma comparação do componente ligado pela técnica proposta (Mortise e Tenon) 

com outra que seja utilizada actualmente (Soldadura por Pontos). Esta comparação deve também ser 

feita com um material que permita uma boa união dos componentes para ambos os tipos de ligação. 

Assim este capítulo é desenvolvido em duas partes, na primeira parte apresenta-se os resultados 

experimentais e numéricos da instabilidade do Tenon bem como as escolhas efectuadas relativamente 

á ligação Mortise e Tenon. Numa segunda parte, uma comparação dos resultados obtidos para ambas 

as ligações quando aplicadas no componente em estudo para que seja possível validar a técnica de 

ligação proposta por este trabalho. 

4.1. Instabilidade Tenon 

No que diz respeito à ligação Mortise e Tenon, na deformação plástica da Crash box pode ocorrer a 

passagem do Tenon pelo furo do Mortise como será apresentado no subcapítulo 4.2 e há semelhança 

do que acontece nas ligações mecânicas auto penetrantes ([31]). Neste contexto a probabilidade da 

ocorrência deste tipo de falha pode ser diminuída com o aumento da altura livre do Tenon que possibilita 

um aumento das dimensões finais da cabeça. 

Assim, numa primeira fase, estudou-se qual o comprimento livre para o qual era possível obter o maior 

volume na cabeça do Tenon através do seu forjamento com um punção plano. Numa segunda, observa-

se que com a utilização de um punção entalhado, o qual encamisa uma parte da altura livre do Tenon, 

era possível aumentar a altura livre do Tenon sem que ocorresse instabilidade. Posteriormente a 

utilização do punção Plano para finalizar a ligação permite o aumento de volume na cabeça do Tenon 

dado o aumento da altura livre do mesmo.  

Deste modo é possível verificar ao longo deste subcapítulo os resultados obtidos em termos 

experimentais e numéricos do processo de forjamento do Tenon. Para efeitos de estudo numérico foi 

utilizado o software de elementos finitos desenvolvido pela Área Cientifica de Tecnologia Mecânica e 

Gestão Industrial, I-Form, o qual permite fazer a simulação da quinagem e forjamento do Tenon. 

Na simulação numérica efectuada realizou-se uma simulação da quinagem e só depois o forjamento 

do Tenon, pois pode existir influência do encruamento criado pela quinagem no forjamento do Tenon 

ou na instabilização do mesmo. 

 Processo de Ligação com 1 Etapa 

Em termos da utilização de um punção plano para o forjamento do Tenon foram realizados vários 

ensaios com alturas livres diferentes de modo a definir qual a altura livre para a qual ocorre a 

instabilização do Tenon. 
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Na Figura 4.1 encontra-se o gráfico de força em função do deslocamento no forjamento do Tenon para 

os provetes em estudo na qual é possível verificar que dada a sua esbeltez torna-se complicado utilizar 

alturas livres que permitam um bom volume de material na cabeça do Tenon. 

 

Figura 4.1 Comparativo Força deslocamento uma etapa punção plano MEF vs. Experimental 

Verificou-se que tanto em termos numéricos, como em termos experimentais, o limite para o qual ocorre 

a instabilidade é com uma altura livre de 2.5mm. Como é possível verificar na Figura 4.2 não ocorre 

uma instabilização em forma de C, mas existe um movimento do topo do Tenon em relação ao Mortise 

que impede a realização do forjamento, ocorrendo a dobragem do Tenon e fazendo com que esta altura 

livre seja pouco previsível. 

 
 

a) 

  

b) 

Figura 4.2 a) Instabilidade h=2.5mm b) Instabilidade h=3mm 
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É então possível afirmar que a altura livre de 2mm (Figura 4.3) é o limite para o qual não ocorre a 

instabilização no forjamento do Tenon com um punção plano, sendo assim apenas possível realizar 

uma ligação que proporciona um volume de material na cabeça do Tenon bastante reduzido e que 

deverá ser melhorado por forma a aumentar a resistência da ligação. 

 

Figura 4.3 Ligação Mortise e Tenon com uma Altura Livre de 2mm 

 Processo de Ligação com 2 Etapas 

Como referido anteriormente no caso do punção direito, ocorria a instabilização do Tenon a partir de 

uma altura livre de 2.5mm. Assim com intuito de aumentar o volume na cabeça do Tenon, foi 

desenvolvido um punção com um entalhe que permite aumentar o comprimento livre do Tenon ao 

mesmo tempo que limita a instabilidade devido ao encamisamento do Tenon no entalhe do punção.  

Deste modo, dada a existência do entalhe no punção, para que seja possível forjar todo o comprimento 

livre do Tenon, serão necessárias duas etapas. Numa primeira etapa, o forjamento com recurso ao 

punção entalhado e numa segunda etapa o forjamento do restante comprimento com recurso ao 

punção direito. Com o encamisamento do Tenon, a altura livre real é igual à altura livre inicial menos o 

comprimento de encamisamento (apróx. 1.5mm). 

Na Figura 4.4 é possível verificar a evolução experimental da carga em função do deslocamento no 

forjamento do Tenon tanto em termos numéricos como em termos experimentais, onde foi tido em 

consideração o comprimento livre limite, de 3mm, proveniente do caso de existir apenas uma etapa. 

 

Figura 4.4 Evolução Carga-Deslocamento Forjamento do Tenon com punção entalhado Experimental e Numérico 
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No caso da simulação numérica realizada para o punção entalhado, observou-se que seria uma boa 

aproximação à realidade o cálculo considerando que o ensaio ocorre em tensão plana, pois dados os 

constrangimentos laterais no topo do Tenon irá ocorrer um alongamento considerável no comprimento 

do Tenon. Em termos de número de elementos foram utilizados cerca de 2080, sendo que 1235 

elementos constituem o Tenon e 845 o Mortise. 

Na Figura 4.5 encontram-se ilustrados os resultados da simulação numérica e experimentais 

encontrados para os casos limite com uma altura livre de 5mm (Figura 4.5 a)), 5.5mm (Figura 4.5b)) e 

6mm (Figura 4.5 c)). 

  

a) 

 

b) 

  

c) 

Figura 4.5 a) Instabilidade h=5mmm b) Instabilidade h=5.5mm c) Instabilidade h=6mm 

Como é possível verificar na figura anterior, para o comprimento livre de 5mm pode ocorrer instabilidade 

não sendo esta muito significativa e como no caso do punção direito com h=2.5mm pode ocorrer 

dobragem do Tenon. Nos restantes casos ocorre a instabilização clara do Tenon sendo assim possível 

afirmar que como no caso de uma etapa com o punção plano existe um limite para o qual a 

instabilização do Tenon deixa de ser previsível o que não é satisfatório para uma produção em série. 

Deste modo, o comprimento livre a ser utilizado para a ligação da Crash Box foi definido através do 

limite de instabilização do segundo carregamento com o punção plano, ou seja, após o forjamento com 

recurso ao punção com entalhe existe um novo comprimento livre que pode ou não instabilizar, sendo 
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assim necessário realizar um estudo dos comprimentos livres possíveis de utilizar no caso do punção 

entalhado para a verificação da sua utilização no caso da segunda etapa de punção plano. 

Assim, visto que no primeiro caso, com uma única etapa de punção plano, o limite para o qual ocorre 

uma instabilidade clara é com uma altura livre de 3mm e que no caso de duas etapas o limite ocorre 

quando utilizada uma altura livre de 5mm, foi utilizado para o estudo da segunda etapa com um punção 

plano uma altura livre de 3mm, 4mm e 4.5mm. Na Figura 4.6 é possível observar a evolução da força 

em função do deslocamento para o forjamento do Tenon com um punção plano na segunda etapa. 

 

Figura 4.6 Evolução Força-Deslocamento 2ªEtapa Punção Direito 

Após os ensaios numéricos e experimentais verificou-se que não existe instabilização em nenhum dos 

casos. Assim a altura livre a utilizar para o Tenon será a maior possível para as duas etapas. Deste 

modo, definiu-se que altura livre do Tenon seria de 4.5mm visto ser o maior valor de h para o qual não 

ocorre instabilização. 

Na Figura 4.7 encontram-se as malhas resultantes da simulação numérica das duas etapas (Figura 4.7 

a), b) e c)) e a ligação final a utilizada no componente (Figura 4.7 d)). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

d) 

Figura 4.7 a) Malha no ínicio da 1ª Etapa b) Malha no fim da 1ª Etapa c) Malha no fim da 2ª Etapa d) Ligação 
Final 
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 Energia para o Fabrico da Ligação 

No âmbito da validação do conceito relativamente à sustentabilidade energética, efectuou-se o cálculo 

da energia utilizada no fabrico de um ponto de soldadura com os dados de corrente, tensão e tempo 

de descarga obtidos experimentalmente no fabrico da ligação. A energia despendida tanto no corte por 

arrombamento e quinagem do Mortise e do Tenon como nas duas etapas do processo de forjamento 

do Tenon. 

No que diz respeito à soldadura por pontos através da equação 4.1 ([30]) é possível obter uma 

estimativa do valor de energia despendido na soldadura por pontos.  

𝐸 = 𝐼2𝑅𝑡 [𝐽]    (𝟒. 𝟏) 

Onde I é a corrente utilizada, R a resistência da junta e t o tempo de descarga. Tendo em consideração 

uma resistência da junta de aproximadamente 100 µΩ, segundo [30], e sabendo que o valor de corrente  

é de 8 kA e que o tempo de descarga são 0.20 s obtém-se um valor de aproximadamente 1280J por 

cada ponto de soldadura. Desta forma, tendo em consideração que cada Crash Box apresentada 

contém oito ligações, seria necessário 10.2kJ para a realização de cada componente. 

Relativamente à energia para o corte por arrombamento do Mortise e do Tenon é possível através da 

equação 4.2 ([47]) obter uma estimativa da força. 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝜎𝑅𝑃𝑒 [𝑁]    (𝟒. 𝟐) 

Na qual C é uma constante de correcção que pode tomar valores de 0.8 no caso de corte convencional 

ou 0.9 a 1.2 no caso de corte de precisão. No caso de σr este define a tensão de ruptura do material, 

P é o perímetro do corte e e a espessura da chapa a cortar. Deste modo, tendo em consideração um 

corte por arrombamento convencional são necessários 4.4kN para o corte do Mortise e 6.1kN no caso 

do Tenon. 

No que diz respeito à energia necessária para realizar a operação anterior, é possível obter um valor 

através da equação 4.3 ([47]), onde Qw é um coeficiente de correcção, tipicamente 2/3, aplicado à força 

máxima. 

𝐸 = 𝑄𝑤  𝐹𝑚á𝑥 𝑒 [𝐽]    (𝟒. 𝟑) 

Através da equação anterior conclui-se que a energia necessária para o arrombamento do Mortise é 

de 2.9J e de 4.1J no caso do Tenon, perfazendo um total de 7J. 

Através da equação 4.4 é possível calcular a evolução da energia ao longo das etapas de quinagem e 

forjamento bem como a energia total despendida nesses processos. 

𝐸 = ∫ 𝐹(𝑥) 𝑑𝑥
𝑑

0

≅ ∑(𝑑𝑓 − 𝑑𝑖)𝐹𝑖 +
1

2
(𝐹𝑓 − 𝐹𝑖)(𝑑𝑓 − 𝑑𝑖) [𝐽]    (𝟒. 𝟒) 
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Recorrendo à aproximação presente na equação (𝟒. 𝟒) é possível calcular a energia gasta, onde 𝑑𝑖 

corresponde ao deslocamento no instante inicial em m, 𝑑𝑓 ao deslocamento no instante final em m e 

𝐹𝑖 e 𝐹𝑓 à força em N no instante inicial e final respectivamente. 

Relativamente à energia necessária para a quinagem do Tenon, através do software de elementos 

finitos é possível obter o gráfico presente Figura 4.8 que ilustra a evolução da energia ao longo da 

quinagem. 

 

Figura 4.8 Previsão numérica da Evolução da Energia na Operação de Quinagem 

Analisando a figura anterior é possível concluir que a energia total necessária para a quinagem do 

Tenon é de 1.5J. 

Na Figura 4.9 encontra-se ilustrada a evolução da energia gasta no forjamento do Tenon, em termos 

experimentais, tanto na primeira etapa com o punção com entalhe como na segunda etapa com o 

punção plano. É possível verificar na figura que existe um acréscimo de energia para a realização da 

segunda etapa que se deve ao encruamento causado na primeira etapa, no entanto a energia total 

necessária para a realização do Tenon é muito inferior que a necessária para a realização de um ponto 

de soldadura. 

 

Figura 4.9 Energia Gasta no Forjamento do Tenon 
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Na Figura 4.9 é possível verificar que a energia necessária, para a realização da operação de 

forjamento completa, é de 19.34J. Assim a energia total necessária para o fabrico da ligação é de 

27.84J, sendo apenas necessários 223J para cada Crash Box. 

Conclui-se então que existe uma melhoria acentuada em termos de eficiência energética com a técnica 

de Mortise e Tenon pois existe uma diminuição de 9.98kJ, ou no caso de comparação em número de 

componentes, por cada componente ligado através de soldadura por pontos é possível fabricar 45 

através da técnica Mortise e Tenon. 

4.2. Ensaios Crash Box 

Pode então existir um aumento de eficiência energética que pode gerar, em termos de produção em 

massa, uma diminuição do custo de produção do componente, no entanto deverá ser verificada a sua 

capacidade de absorção de energia. Assim através de ensaios destrutivos, estáticos e dinâmicos, 

efectuou-se uma comparação da energia absorvida pelos componentes ligados pelos dois tipos de 

ligação estudados. 

No que diz respeito à soldadura por pontos, através dos ensaios estáticos, foi possível verificar o modo 

de deformação do componente bem como uma estimativa da energia necessária para o seu colapso. 

Na Figura 4.10 encontra-se a evolução da força ao longo do colapso do componente no ensaio estático 

experimental (Figura 4.10a)) e o provete deformado após o ensaio (Figura 4.10 b)). 

 

 

a) b) 

Figura 4.10 a) Evolução Força em função do Deslocamento no Ensaio Experimental Estático b) Provete Após 
Ensaio 

Através da análise do número de picos presentes no gráfico da Figura 4.10 a) é possível verificar a 

ocorrência de cinco gelhas, o que é visível na Figura 4.10 b). Relativamente à energia absorvida neste 

ensaio, através da deformação plástica do componente, foram dissipados cerca de 2650J. 
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No que diz respeito ao ensaio dinâmico realizado no martelo de queda é possível verificar que o pico 

de carga maior é superior ao do ensaio estático, como se verifica na Figura 4.11 a). Na Figura 4.11 b) 

encontra-se o provete deformado após o ensaio experimental. 

 

 

a) b) 

Figura 4.11 a) Evolução da Força em função do Deslocamento no Ensaio Dinâmico e Estático b) Provete após o 
Ensaio Dinâmico 

É visível o aumento das forças para a deformação plástica do componente no ensaio dinâmico quando 

comparada com o ensaio estático, tal deve-se maioritariamente ao comportamento dinâmico do 

componente. No entanto o desenvolvimento das gelhas e o deslocamento a que estas ocorrem é 

bastante próximo entre os dois ensaios, confirmando assim o modo de deformação do componente em 

termos dinâmicos. 

No que diz respeito à Crash Box ligada através de Mortise e Tenon, numa fase preliminar efectuou-se 

um ensaio estático do componente com o intuito de verificar qual a melhor orientação para a ligação 

no material ST14. Neste contexto apresenta-se na Figura 4.12 a geometria deformada do provete com 

a orientação da ligação horizontal (Figura 4.12 a)) e vertical (Figura 4.12 b)). 

  

a) b) 

Figura 4.12 a) Provete em ST14 com Ligação Horizontal Deformado b) Provete em ST14 com Ligação Vertical 
Deformado 
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Na análise da figura anterior, observa-se que a orientação vertical da ligação pode levar há alteração 

do modo de deformação. Visto que a orientação vertical da ligação pode criar uma resistência acrescida 

na formação das gelhas, dado que a rotação provocada pelas mesmas é contrariada pela orientação 

da ligação podendo levar à falha. Deste modo a melhor orientação para a ligação é a horizontal pois 

cria menos resistência à formação da gelha, que é fundamental para a absorção de energia. 

Verifica-se também, na Figura 4.12, que pode ocorrer a passagem da cabeça do Tenon pelo furo do 

Mortise levando a falha da ligação, sendo assim necessário garantir um bom volume de material na 

cabeça do Tenon para evitar este fenómeno.  

Dada a alteração do material e das dimensões da ligação existiu a necessidade de realizar o mesmo 

estudo para verificar a melhor orientação para a ligação com as novas condições. Assim, na Figura 

4.13 encontram-se os resultados desse ensaio tanto em termos da evolução da força deslocamento ao 

longo do ensaio estático (Figura 4.13 a)) como a deformação no fim do ensaio do provete vertical 

(Figura 4.13 b)) e horizontal (Figura 4.13 c)).  

 

a) 

  

b) c) 

Figura 4.13 a) Evolução Força-Deslocamento Ensaio Estático b) Provete CB_MT_H Deformado c) Provete 
CB_MT_V Deformado 

Tanto no gráfico como nas fotografias dos provetes deformados da figura anterior, não existe grande 

alteração entre os dois casos, mas é possível verificar que a área por baixo da curva dos gráficos, 
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correspondente à energia absorvida, parece ser superior no caso do provete horizontal. Esta diferença 

pode sugerir que a absorção de energia possa ser superior no caso do provete horizontal.  

Essa análise pode ser efectuada na Figura 4.14, a qual apresenta a energia absorvida pelos provetes 

ao longo do ensaio. 

 

Figura 4.14 Evolução da Energia ao longo do Ensaio 

Na figura anterior verifica-se que absorção de energia é igual numa fase inicial para ambos os provetes, 

mas ao longo do ensaio é possível verificar uma tendência de diminuição de absorção de energia no 

caso do provete que tem o Tenon com uma orientação vertical. Assim é possível concluir, que como 

no estudo preliminar apesar da diferença na altura livre, a melhor orientação é a horizontal pois permitirá 

uma maior absorção de energia através da diminuição da resistência à formação das gelhas. 

Tendo sido adoptada a geometria do provete com o Tenon horizontal é necessário a realização do 

ensaio dinâmico para a sua validade enquanto técnica de ligação que possa ser utilizada neste tipo de 

componentes. Deste modo na Figura 4.15 é possível verificar a evolução da força em função do 

deslocamento no ensaio estático e dinâmico (Figura 4.15 a))bem como a sua geometria após a 

deformação (Figura 4.15 b) e c)). 
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b) c) 

Figura 4.15 a) Comparação da Evolução Força-Deslocamento Ensaios Estáticos e Dinâmicos b) Provete 

CB_MT_Din após Ensaio b) Provete CB_MT_E após o ensaio 

Como seria de esperar, no caso do ensaio dinâmico existe um acréscimo de força no pico inicial do 

ensaio. Contudo, existe uma proximidade relativamente ao desenvolvimento da força em função do 

deslocamento (Figura 4.15 a)) entre o ensaio estático e o ensaio dinâmico, nomeadamente o 

deslocamento para o qual se formam as gelhas. 

Deste modo resta apenas comparar o comportamento do provete ligado através de soldadura por 

pontos com o provete ligado através de Mortise e Tenon para validar a aplicação da ligação a este tipo 

de estruturas. Assim, na Figura 4.16, encontra-se ilustrada a evolução da força em função do 

deslocamento de ambos os provetes no ensaio estático, e como é possível verificar o comportamento 

de ambos é muito semelhante. Sendo que as zonas onde se formam as gelhas são ligeiramente menos 

pronunciadas no caso da ligação Mortise e Tenon 

 

Figura 4.16 Evolução da Força em função do Deslocamento no ensaio estático 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fo
rç

a 
[k

N
]

Deslocamento [mm]

CB_SW_E

CB_MT_E



43 
 

Na Figura 4.17 é possível observar a evolução da energia em função do deslocamento no ensaio 

estático. 

 

Figura 4.17 Evolução da Energia em Função do Deslocamento no Ensaio Estático 

Observa-se na figura anterior que o desenvolvimento das curvas de energia em função do 

deslocamento para ambos os provetes é semelhante e que a energia total absorvida é muito próxima. 

A energia total absorvida pelo provete de soldadura por pontos é de 2648J e no caso do provete ligado 

através de Mortise e Tenon é de 2620J.  

É então possível afirmar que em termos estáticos a ligação da Crash Box através da técnica de Mortise 

e Tenon quando comparada com a técnica de soldadura por pontos, é equivalente no que diz respeito 

à energia total absorvida e comportamento de instabilização. 

No que diz respeito aos ensaios dinâmicos, como é possível verificar na Figura 4.18, o comportamento 

dinâmico dos provetes é bastante semelhante em termos de evolução da força em função do 

deslocamento.  

 

Figura 4.18 Evolução da Força em função do Deslocamento no Ensaio Dinâmico 
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Como se pode observar no gráfico anterior o pico inicial de força no caso da soldadura por pontos é 

ligeiramente superior, ao contrario dos resultados do ensaio estático visto que o pico inicial do provete 

ligado através de Mortise e Tenon ter obtido um valor superior ao de soldadura por pontos. Tal pode 

dever-se ao facto de a altura do ensaio ser ligeiramente inferior no caso do provete de Mortise e Tenon 

a energia armazenada para o ensaio ser ligeiramente inferior o que consequentemente fará com que a 

velocidade terminal do carro de carga e a velocidade do ensaio sejam inferiores. 

Deste modo apenas falta verificar as energias absorvidas no ensaio para verificar a sua proximidade e, 

ao mesmo tempo, a validade de aplicação da técnica de ligação Mortise e Tenon a componentes para 

absorção de energia mais concretamente da Crash Box de veículos ligeiros. Na Figura 4.19 encontra-

se o desenvolvimento da energia em função do deslocamento ao longo dos ensaios dinâmicos. 

 

Figura 4.19 Evolução da Energia no Ensaio Dinâmico 
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Neste caso, no que diz respeito à Energia Específica de Absorção, o provete onde é aplicada a 

soldadura por pontos tem uma massa de 393.649 gr e o provete ligado através da técnica de Mortise e 

Tenon pesa 393.286 gr. Deste modo visto que a diferença de massa é de 0.363gr, foi utilizado o valor 

de 393gr para o cálculo das energias específicas de absorção.  

No que diz respeito ao ensaio estático o provete de soldadura por pontos tem uma EEA de 6730J/kg e 

o provete ligado com Mortise e Tenon de 6660J/kg. No caso dos ensaios dinâmicos obteve-se o valor 

de 6615J/kg para o provete ligado por soldadura por pontos e de 6106J/kg para o caso de Mortise e 

Tenon, existindo uma diferença de 509J/Kg que como referido anteriormente pode ser o resultado da 

diminuição da velocidade do ensaio dado os parâmetros do ensaio. 

 



46 
 

5. Conclusões e Perspectivas de Trabalho Futuro 

Os sistemas de absorção de energia mecânicos existentes nos diversos veículos são de extrema 

importância para a segurança dos seus ocupantes, mas também em termos de reparação do veículo 

em caso de colisão. 

Neste caso, mais concretamente nos sistemas mecânicos presentes em veículos ligeiros, estes devem 

ser leves por forma a melhorar a eficiência dos veículos, mas ao mesmo tempo é necessário que 

absorvam a energia de impactos a baixa velocidade e que permitam o direccionamento da energia do 

impacto, no caso de colisões com velocidades superiores, para outros sistemas mecânicos de absorção 

de energia presentes no veículo. 

5.1. Conclusão 

No caso do objecto de estudo deste trabalho existem alguns pontos fulcrais para o seu funcionamento, 

tais como, a sua capacidade de absorção de energia, a sua massa, a capacidade de previsão e assim 

o colapso controlado. É também, hoje em dia, de extrema importância o custo de produção e as 

emissões de CO2, sendo assim necessário criar processos nos quais exista uma eficiência energética 

e uma cadencia de produção superior aos já utilizados na produção em massa. 

Deste modo, o estudo realizado ao longo desta dissertação teve por base a comparação directa em 

termos de absorção de energia de dois componentes, com a mesma geometria e material, ligados 

através de duas técnicas distintas. Tal foi realizado de forma a ser possível obter a melhor ligação entre 

as duas técnicas para que a sua comparação directa seja fidedigna. Deste modo o material utilizado 

permite uma boa soldabilidade, bem como um bom forjamento fazendo do HSLA 340 um material 

excelente para este trabalho. 

Relativamente à sua capacidade de absorção de energia ambos os tipos de ligação estão muito 

próximos. Existindo uma pequena superioridade no que diz respeito à energia total absorvida no caso 

do ensaio dinâmico da soldadura por pontos. Deste modo é possível afirmar que a técnica de ligação 

de Mortise e Tenon é uma alternativa viável em termos da sua aplicação a sistemas estruturais para a 

absorção de energia ao impacto. 

No que diz respeito à massa do componente neste caso concreto, esta varia apenas 0.363gr dado o 

facto que a geometria do provete é a mesma, apesar de existir furos no caso do provete de Mortise e 

Tenon estes não fazem com que a diminuição de volume de material utilizado seja significativa. Como 

referido no capítulo anterior a diferença de 8% entre ambas as técnicas de ligação em parte resulta do 

facto de o ensaio dinâmico com o provete CB_MT_Din ter sido realizado com menos energia o que 

diminui a velocidade do ensaio visto que estaticamente são equivalentes. No entanto este diferencial 

na EEA não invalida que a técnica de ligação de Mortise e Tenon seja uma alternativa viável em termos 

da sua aplicação em sistemas de absorção de energia. 
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No entanto, quando nos referimos à soldadura por pontos, a ligação entre materiais compósitos, 

dissimilares ou ainda ligas de Alumínio não é possível ou a ser possível é bastante complexa e 

necessita de um estudo mais aprofundado ([23]), dada a sua baixa soldabilidade.  

Mas, no caso da técnica de Mortise e Tenon, segundo os autores [35]–[39], a versatilidade desta técnica 

permite a sua utilização na união de materiais similares ou dissimilares bem como em polímeros, 

laminados ou ligas de Alumínio obtidas por meio de fabrico aditivo ou pelos métodos tradicionais. 

O colapso controlado ou a previsão do modo de deformação do componente deve-se maioritariamente 

à geometria da secção utilizada e não ao tipo de ligação, no entanto, existe uma grande influência do 

espaçamento entre ligações no tipo de instabilidade obtido no provete, ou seja, no caso da instabilidade 

global esta ocorrerá no caso das ligações estarem muito próximas umas das outras não permitindo que 

ocorra instabilidade entre elas (Instabilidade Local) fazendo com que a absorção de energia por 

deformação plástica seja menor. 

Focando nos aspectos de produção do componente, existem três vantagens relativamente há utilização 

da técnica de Mortise e Tenon quando comparada com a soldadura por pontos, que são, o facto de 

não ser necessária a aquisição de novos equipamentos, não ser preciso a alteração da disposição da 

linha de produção e a redução drástica em termos de energia necessária para a realização da ligação 

no caso do Mortise e Tenon. Para a preparação da ligação por Mortise e Tenon, ou seja, no caso do 

corte por arrombamento de ambos os componentes bem como na quinagem do Tenon, é possível 

utilizar os equipamentos já presentes na linha de produção da geometria alterando apenas as 

ferramentas utilizadas. 

No que diz respeito à energia necessária para a realização da ligação, se considerarmos que a 

eficiência das máquinas é próxima, a ligação Mortise e Tenon pode ser vantajosa não só em termos de 

sustentabilidade ambiental, mas também em termos de custo de produção em massa. No caso da 

alteração da técnica utilizada na ligação dos componentes para a técnica em estudo existe uma 

diminuição de 9.98kJ (98%) na produção de cada componente. Fazendo com que, em termos de 

números de componentes produzidos face à energia necessária para a ligação, por cada componente 

ligado através da técnica de soldadura por pontos seja possível produzir 45 componentes através da 

técnica de Mortise e Tenon. O que se pode traduzir numa diminuição do custo de produção e da pegada 

ecológica tendo em consideração o aumento de produção com a mesma energia de ligação. 

Outro dos aspectos que pode ser tido em consideração no caso da produção do componente, é o facto 

de a cadência da linha de produção para este tipo de ligação não estar dependente do tempo 

necessário para a realização da soldadura dos componentes que é ligeiramente mais lenta que a 

produção da geometria. 

Em suma, esta proposta de solução pode trazer vantagens em termos ambientais e produtivos o que 

se pode traduzir numa diminuição do custo de produção em massa, fazendo desta técnica uma 

alternativa inovadora e sustentável sem que seja comprometida a capacidade de absorção de energia 

do componente. 
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5.2. Perspectivas de Trabalhos Futuro 

Visto que este trabalho pode trazer algumas vantagens excelentes no âmbito da sustentabilidade 

energética, da aplicabilidade a uma nova gama de materiais e talvez no que diz respeito à cadência e 

custo da produção em massa a aplicação desta técnica a sistemas de absorção de energia deve ser 

aprofundada. 

Neste sentido e relativamente à massa do componente, como referido no início desta dissertação, pode 

ser melhorada com a introdução de novos materiais ou através de componentes híbridos por forma a 

manter a sua resistência estrutural diminuindo a sua massa final do componente e consequentemente 

aumentando a eficiência energética do veículo. 

Assim um dos aspectos mais importantes que deverá ser estudado é a alteração do material para chapa 

de alumínio por forma a manter a mesma absorção de energia ao mesmo tempo que se procede a uma 

redução da massa do componente. Visto que alguns dos autores já realizaram esta técnica de ligação 

com chapa de Alumínio e também que a densidade do alumínio quando comparada com a do aço 

corresponde a uma redução de cerca de 65%. 

Outro dos aspectos que poderá ser estudado em detalhe é a alteração dos materiais do componente 

para materiais Compósitos, Poliméricos ou Laminados, pois dada a sua densidade estes trazem uma 

mais valia devido à redução drástica da massa do componente. Mas, em contrapartida, este tipo de 

materiais maioritariamente ou tem uma resistência inferior, ou no caso dos materiais compósitos tem 

uma baixa capacidade de deformação plástica. No entanto, com os avanços tecnológicos que têm 

surgido nos últimos anos já é possível a criação de materiais compósitos que permitam alguma 

deformação plástica. 

Ainda com o foco na massa do componente, poderá ser estudada a viabilidade da introdução de 

componentes híbridos, isto é, Crash Box na qual os componentes são compostos por materiais 

diferentes colmatando as suas lacunas em termos de resistência mecânica e massa. Nestes em 

especifico deverá ser feito um estudo aprofundado do modo de instabilização do componente e também 

do controlo/previsibilidade do seu colapso visto que os materiais são distintos e terão comportamentos 

distintos aquando do impacto. 

Com o intuito de alterar o material da Crash Box, numa primeira fase, deverá ser efectuado um estudo 

exaustivo sobre o material a utilizar e a sua capacidade de deformar plasticamente com o intuito de ser 

possível o forjamento da ligação através de Mortise e Tenon. É necessário que posteriormente exista 

um estudo relativo ao dimensionamento dos componentes presentes na ligação por forma a permitir 

um bom volume de material na ligação que consequentemente permita a maior resistência possível na 

ligação. Para garantir que o colapso ocorre através de uma instabilidade local deverá ser estudado o 

espaçamento mínimo entre ligações para que esta ocorra entre as mesmas e não globalmente. 

O estudo relativo à geometria e dimensionamento do componente também poderá ser feito, pois como 

verificado ao longo deste trabalho visto serem das componentes com maior influencia sobre a 

capacidade de absorção de energia. 



49 
 

Outro dos aspectos que pode ser tomado em consideração relativamente a trabalhos futuros é a 

aplicação deste tipo de ligação a outros tipos de sistemas de absorção de energia com maiores 

dimensões, como no caso dos comboios, onde poderá ser viável a alteração do método de fabrico 

destes componentes através da introdução da ligação de Mortise e Tenon com o intuito de melhorar a 

sua performance quer em termos de produção quer em termos de capacidade de absorção de energia. 
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