
Resumo 

O presente trabalho de dissertação tem como principal objectivo o estudo da alteração da resistência 

mecânica de veículos acidentados após a sua reparação, nomeadamente em componentes 

estruturais.  

Diversos factores podem contribuir para esta alteração nomeadamente o tipo de aço utilizado, o 

revestimento, a localização da chapa na estrutura e chassis e o tipo de impacto sofrido pelo veículo. 

Após o estudo destes factores, procurou-se descrever os métodos gerais de recuperação de veículos 

acidentados, assim como os diferentes aspectos da pintura automóvel.  

Realizaram-se diferentes tipos de ensaios para caracterização dos materiais utilizados neste trabalho 

e efectuou-se um estudo comparativo entre propriedades de amostras retiradas de uma zona 

danificada que foram reparadas e amostras retiradas de uma zona não danificada de um mesmo 

lastro de um veiculo.  

Os ensaios permitiram detectar um aumento de 9% na tensão limite de elasticidade, de 16% na 

tensão de ruptura, de 26.3% na dureza e uma diminuição acentuada da ductilidade, 34% após 

reparação. Da mesma forma verificou-se que o revestimento metálico inicial de protecção contra a 

corrosão foi eliminado em 46% e numa das faces da chapa chegou mesmo a desaparecer.  

A chapa foi caracterizada em termos microstuturais, tendo sido quantificadas as diferentes fases 

presentes, bem como o tamanho do grão. Foi assim possível relacionar as propriedades 

microscópicas com as macroscópicas.  

Finalmente realizaram-se ensaios de corrosão numa câmara de nevoeiro salino tendo-se concluído 

que a chapa depois de reparada e repintada com diferentes materiais alternativos sofre maior 

corrosão que a chapa pintada de fábrica.  

Abstract 

The main objective of the present dissertation is the study of the mechanical resistance modification of 

crashed vehicles after reparation, namely in structural components.  

Several factors contribute to this change, namely the type of steel, the coating, the plate location in the 

structure and chassis and the type of the impact suffered by the vehicle. After the study of these 

factors, the general methods of crashed vehicles recovering as well as the different aspects of the 

automobile painting are described.  

Different tests for characterization of the materials employed in this study were used and a 

comparative study of properties among samples removed from a damaged region that were repaired 

and samples removed from a non damaged zone of the same balIast of one vehicle, was performed.  



The tests allowed the detection of a 9% increase in the tensile yield strength, 16% in the uItimate 

tensile strength, 26.3% in the hardness and a significant decrease in the ductilility, 34% after 

reparation. In the same way it was verified that the initial metallic coating for corrosion protection was 

eliminated in 46% and in one of the plate surface disappeared.  

The plate was microstructurally characterized by quantifying the phases and the grain size. With this 

data it was possible to relate the microscopic properties with the macroscopic ones.  

Finally, corrosion tests in a salt spray chamber was performed, and it was concluded that after 

repairing and repainting using different alternative materials the plate suffered larger corrosion than 

the original painted plate.  


