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ESTUDO

Há situações nas quais a montadora precisa 
modificar algumas peças utilizadas em seus 
automóveis. Isso pode ter como motivo 

uma substituição de material utilizado na peça, a 
nacionalização dessa peça ou até mesmo uma mudança 
de processo do fornecedor. Porém, se o veículo já está 
em produção, isso significa que já ocorreram testes que 
comprovaram a eficiência da peça anterior que vinha 
sendo utilizada. Assim, o novo componente precisa 
estar de acordo com os resultados já obtidos ou ser 
até melhor, dependendo do objetivo do projeto. Para 
que isso seja verificado, são necessários novos testes 
– que confirmem a eficiência das peças substitutas (por 
exemplo, se a eficiência do para-choque em absorver 
energia se mantém mesmo com a troca do item). 

na prática, em uma pista de impacto e avaliando o 
comportamento do componente instalado no veículo em 
uma situação real de colisão. 
Nos casos em que as peças estão relacionadas à 
diminuição dos danos em colisões de baixa velocidade, 
como a travessa dos para-choques com crash-box, o CESVI 
pode auxiliar os fabricantes de peças, tanto na realização 
dos testes físicos, utilizando sua pista de crash-test, como 
na análise do comportamento da peça em uma situação de 
colisão. Contribui para isso a experiência do centro em mais 
de 380 crash-tests realizados em sua estrutura.
Dessa forma, o CESVI se torna um parceiro das fabricantes 
de peças, comprovando a efetividade do produto ou 
sugerindo uma readequação.

IMPORTÂNCIA DA TRAVESSA COM CRASH-BOX
A travessa com crash-box possui deformações 
programadas (áreas projetadas para se deformar no caso 
de colisões). Ao absorver parte da energia do impacto 
de uma colisão, essa peça reduz os danos em outros 
componentes adjacentes – como a longarina, um item 
estrutural. Isso resulta em facilidade do reparo, menor 
quantidade de peças substituídas e, consequentemente, 
redução no custo do reparo.

COMO É FEITO O TESTE
É realizado de acordo com a norma do RCAR, um conselho 
internacional de centros de pesquisa automotivos ligados 
a seguradoras. Nesse modelo de teste, a referência é o 
padrão dos impactos mais comuns nos grandes centros 
urbanos – que são de baixa velocidade.

Um dos testes que a montadora realiza ao lançar um 
veículo é o crash-test na pista de impacto do CESVI 
BRASIL, para a identificação de seu resultado CAR 
Group e se haveria redução dos danos ocorridos em 
colisões de baixa velocidade. 

POR QUE REALIZAR O TESTE 
Uma das etapas no desenvolvimento de uma peça 
no setor automotivo são os testes em softwares 
de simulação – essa alternativa permite minimizar 
o número de testes físicos e diminuir o tempo de 
desenvolvimento.
Mas vale frisar: mesmo que o componente seja 
avaliado por meio de softwares, é importante também 
realizar os testes físicos para validar os resultados 

Esse teste pode ser realizado utilizando o veículo 
completo, parte de sua estrutura frontal ou avaliando 
apenas o componente. 
Para teste em peça alterada na dianteira do veículo, o 
carro é tracionado por um sistema de cabos comandados 
por um motor elétrico de velocidade controlada e colide 
40% de sua parte frontal esquerda contra uma barreira 
fixa de 32 toneladas, com uma inclinação de 10 graus, 
a uma velocidade de 15 km/h (+1,0 km/h). Após o 
crash-test, o veículo é submetido à análise dos itens que 
precisam ser substituídos ou reparados.
Para teste na traseira do veículo, em vez do carro, é uma 
barreira móvel de 1.400 kg que é tracionada pelo sistema 
de cabos. Ela colide em 40% com a parte traseira direita 
do veículo.
Outra análise que também pode ser feita é a verificação da 
travessa com crash-box de forma isolada, sem a instalação 
do componente no veículo.
Nesse caso, a travessa com crash-box é instalada na 
barreira móvel por meio de um outro dispositivo, que 
simula a longarina do veículo, possibilitando a análise da 
deformação programada apenas na travessa, identificando 
a deformação nesse componente. As características do 
teste são as mesmas utilizadas na norma RCAR. 
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TESTE DE TRAVESSA
ATESTAR A EFICIÊNCIA DE UMA TRAVESSA COM CRASH-BOX É 
GARANTIR REDUÇÃO DE DANOS EM COLISÕES DE BAIXA VELOCIDADE 
DO VEÍCULO E REPAROS MAIS FÁCEIS E BARATOS

Emerson Farias

PARA SUBMETER SEU VEÍCULO OU SEU 
COMPONENTE A TESTES NA PISTA DO 
CESVI, ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL 
NEGOCIOS@CESVIBRASIL.COM.BR

Por sua experiência na realização de testes de 
baixa velocidade, o CESVI entende que esses 
testes e validações contribuem para minimizar 
os custos e tempos de reparo dos modelos 
de veículos que utilizam as melhores práticas 
de engenharia nos seus projetos, quando o 
assunto é reparabilidade.

E os benefícios podem ser maiores:
-  Em reparos mais ágeis, há menos chance de o cliente 
necessitar de um carro reserva.

-  A oficina fica menos tempo com o veículo em sua estrutura, o 
que traz novas oportunidades de negócio.

-  O reparo do veículo pode ser feito sem a necessidade de uso 
de bancada de estiramento, facilitando e agilizando o reparo.

AGILIDADE A TODA PROVA

Alexandre Martins Xavier


