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DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE SUSPENSÃO VEICULAR

Rafael Silva Vinci de Souza

RESUMO

O projeto em questão incide sobre o estudo e dimensionamento dos principais componentes
que integram o sistema de suspensão de um veículo automotor, visando sua aplicação em um
veículo de competição fora de estrada (off-road), bem como os principais parâmetros contidos
no sistema que possam influenciar diretamente no comportamento do veículo. Dentre estes
parâmetros, podemos citar: bitola, ângulos de câmber e caster, altura do centro de rolagem,
entre outros. A partir do dimensionamento teórico destes parâmetros e dos elementos que
compõem o sistema, um protótipo virtual será desenvolvido em plataforma CAD (computer-
aided design), contendo os aspectos geométricos, estáticos e dinâmicos do sistema, que, por
sua vez, será utilizado como corpo de prova para aperfeiçoar a validação das análises
aplicadas sobre o modelo em questão.

Palavras-chave: Automóveis. Dinâmica veicular. Off-road.



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE SUSPENSÃO VEICULAR

ABSTRACT

The project in question focuses on the study and dimensioning of the main components that
integrate the suspension system of a motor vehicle, targeting its application on an off-road
competition vehicle, as well as the main parameters contained in the system, which may
directly influence the vehicle's behavior. Among these parameters, we can mention: gauge,
camber and caster angles, roll center height, among others. From the conceptual dimensioning
of these parameters and the elements that make up the system, a virtual prototype will be
developed on a CAD (computer-aided design) platform, containing the geometric, static and
dynamic aspects of the system which, in turn, will be used as a body of evidence to improve
the validity of the analyses applied on the model in question.

Keywords: Automobiles. Vehicular dynamics. Off-road.



1. INTRODUÇÃO

O setor automotivo pode ser caracterizado por desenvolver uma grande variedade de

conhecimentos aplicados à engenharia, visando a produção de veículos cada vez mais

confiáveis, confortáveis e eficientes. Para auxiliar nesse desenvolvimento, a indústria

automotiva dispõe do uso de softwares de simulação em plataformas CAD (Computer Aided

Design) e CAE (Computer Aided Engineering), com a finalidade de reduzir o tempo e os

custos de projeto bem como promover maior confiabilidade e qualidade aos produtos.

Ademais, o uso destas ferramentas também se aplica ao estudo e ao desenvolvimento de

sistemas de suspensão utilizados em automóveis.

O sistema de suspensão pode ser entendido como o conjunto de componentes que

desempenham a função de absorver e dissipar a energia gerada a partir de acelerações

verticais, provocadas por impactos e irregularidades presentes no solo. Este sistema também é

o principal responsável por promover estabilidade e dirigibilidade ao veículo durante seu

deslocamento, seja em acelerações, frenagens ou mudanças de direção. Desta forma, um

dimensionamento criterioso deve ser aplicado sobre tais componentes, uma vez que estes são

alguns dos principais elementos responsáveis por desempenhar maior conforto aos ocupantes

e promover a sua segurança.
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2. DESENVOLVIMENTO

O projeto em questão será subdividido em três seções. Inicialmente, será realizado um

estudo bibliográfico a respeito dos principais tipos de suspensão e suas características, o que

permitirá uma melhor análise e possibilitará a identificação do modelo que mais se adequa aos

requisitos do projeto. Em um segundo momento, será realizado um estudo acerca dos

principais parâmetros que compõem o sistema de suspensão, uma vez que estes serão os

elementos que determinarão o comportamento e o desempenho do sistema. A partir deste

estudo, será possível realizar o dimensionamento destes parâmetros. Por fim, os dados obtidos

serão utilizados para a construção de um modelo tridimensional de 1/4 do sistema, a fim de

validar os conceitos aplicados sobre o sistema.

2.1. TIPOS DE SUSPENSÃO

2.1.1. Suspensões dependentes

As suspensões dependentes são caracterizadas pela interdependência estrutural entre

os lados opostos de um veículo, uma vez que um par de rodas são interligadas diretamente por

um eixo ou barra. Esse tipo de sistema apresenta uma considerável simplicidade estrutural,

baixo custo de produção e robustez quando comparada aos sistemas de suspensão

independentes.

No entanto, tais suspensões apresentam certas limitações quanto a sua aplicação, sendo

geralmente utilizadas em eixos traseiros de veículos de carga, que, por sua vez, deslocam-se

em velocidades reduzidas, visto que este sistema apresenta elevados índices de rolagem sobre

o chassi do veículo.

O número de componentes do sistema é notavelmente reduzido, pois este contém

apenas quatro elementos básicos. Sendo:

 Estrutura;

 Eixo;

 Conjunto de molas;

 Conjunto de amortecedores.
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Conforme a Figura 1, a estrutura permite o acoplamento dos demais componentes do

sistema ao chassi, enquanto o eixo rígido é responsável por interligar os movimentos

realizados pelas rodas. O conjunto de molas exerce a função de absorver os impactos

causados pelas irregularidades da via e o conjunto de amortecedores é utilizado para dissipar a

energia absorvida pelas molas.

Figura 1 - Suspensão de eixo rígido

Fonte: Reimpell, Stoll e Betzler (2001)

2.1.2. Suspensões independentes

Ao contrário das suspensões dependentes, as independentes não apresentam qualquer

forma de interligação direta entre as rodas de lados opostos do veículo durante seu

deslocamento vertical. Isso agrega maior conforto, eficiência e estabilidade ao veículo,

fazendo-o alcançar velocidades consideravelmente elevadas, porém com carga reduzida.

2.1.2.1. Trailing Arm (braço de arrasto)

Segundo Gillespie (1992), o sistema de braço de arrasto ou, do inglês, trailing arm é

considerado um dos sistemas de suspensão independente mais econômicos já empregados em

automóveis. Este sistema utiliza-se de dois braços de arrasto iguais, dispostos de forma

paralela. Uma das extremidades é conectada a uma barra de torção que exerce a função de

uma mola para o sistema ou, ainda, a uma mola propriamente dita. Conforme demonstra a

Figura 2 a seguir:
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Figura 2 - Suspensão trailing arm com sistema mola amortecedor

Fonte: Costa (2006)

2.1.2.2. SLA (Short-Long-Arm)

Ilustradas na Figura 3, as suspensões do tipo SLA (Short-Long-Arm), ou Duplo A,

como são conhecidas nacionalmente, apresentam dois braços sobrepostos, geralmente de

tamanhos desiguais, de modo que um destes é fixado à parte inferior do chassi, próximo ao

assoalho do veículo. Tais suspensões podem ser adaptadas tanto para veículos com tração

dianteira quanto de tração traseira, visto que este sistema confere elevada robustez e um

controle preciso sobre os parâmetros do sistema (câmber, caster e centro de rolagem).

Figura 3 – Suspensão SLA

Fonte: Costa (2006)

2.1.2.3. MacPherson

As suspensões do tipo MacPherson foram desenvolvidas no final da década de 40 pelo

engenheiro Earle Steele MacPherson e são empregadas em larga escala nas suspensões

dianteiras dos automóveis de passeio produzidos atualmente, em virtude de seu baixo custo e

por favorecerem a disposição do espaço físico destinado ao motor quando este é posicionado

de forma transversal. Segundo Gillespie (1992), este sistema possui um funcionamento
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semelhante ao sistema SLA, utilizando-se de um braço, ou um suporte inferior (popularmente

conhecido como bandeja), o qual possui a função de interligar a parte inferior do chassi à

manga de eixo. Nesse caso, um conjunto que integra mola e amortecedor age como braço de

interligação direta entre a parte superior da manga de eixo e o chassi do automóvel, como

nota-se na Figura 4.

Figura 4 – Suspensão MacPherson

Fonte: Costa (2006)

2.1.2.4. Multilink

As suspensões multilink normalmente são utilizadas no eixo traseiro de veículos de

alto desempenho e necessitam de três ou mais braços de interligação entre a manga de eixo e a

estrutura do chassi. Ademais, dispõem de quatro ou cinco pontos de fixação (hard points),

entre os braços da suspensão e a manga de eixo, conforme demonstrado na Figura 5.

Figura 5 – Suspensão Multilink

Fonte: Costa (2006)

O elevado número de hardpoints promove maior controle longitudinal e lateral do movimento

realizado pelas rodas, além de favorecer a reação do sistema em movimentos de aceleração e

frenagem. Em contrapartida, este sistema apresenta elevados custos de fabricação e massa
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considerável.

2.2. PRINCIPAIS PARÂMETROS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO

2.2.1. Pino Mestre

O pino mestre pode ser definido como um elemento vetorial fictício que transpassa o

ponto de articulação superior e inferior da manga de eixo, ou seja, o ponto de interligação

entre os braços da suspensão e a manga de eixo. Este vetor também representa o eixo de

esterçamento da roda, conforme demonstrado na Figura 6. Ainda em relação ao pino mestre,

existem dois parâmetros que podem ser utilizados para determinar sua posição, são eles:

inclinação do pino mestre (kingpin inclination - KPI) e o deslocamento do pino mestre

(kingpin offset - KPO).

O KPI é obtido por meio do ângulo de inclinação entre o pino mestre e uma linha

vertical, também fictícia, dada a partir do centro da banda de rodagem do pneu, em que o

plano frontal do veículo é utilizado como referência. Essa inclinação interfere diretamente na

cambagem das rodas durante seu esterçamento.

O KPO, por sua vez, pode ser entendido como a distância tida a partir plano central da

banda de rodagem do pneu e o ponto de intersecção entre o prolongamento do pino mestre

com o plano horizontal de contato (solo). Esse parâmetro influi diretamente sobre a força

necessária para realizar o esterçamento das rodas dianteiras, bem como dobre as forças

atreladas ao movimento de frenagem do veículo.

Figura 6 – Pino mestre

Fonte: Constant (2013)
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2.2.2. Câmber

O câmber, ilustrado na Figura 7, pode ser entendido como o ângulo de inclinação das

rodas em relação ao plano vertical. Vale salientar que o ângulo de câmber e o ângulo de

inclinação do pino mestre são parâmetros distintos que estão, de certo modo, interligados.

Em veículos de passeio, possui valores próximos a zero na posição estática do sistema,

uma vez que este influi diretamente no desgaste dos pneus e na aderência dos pneus em retas.

Já em veículos de alto desempenho, o câmber pode ser utilizado para maximizar a área de

contato entre a banda de rodagem e o solo, minimizando os efeitos provocados pela

deformação dos pneus em curvas.

Se o câmber apresentar inclinação elevada positivamente, a região externa da banda de

rodagem poderá apresentar um desgaste excessivo, enquanto o oposto ocorre com uma

inclinação elevada negativamente.

Figura 7 - Câmber

Fonte: Constant (2013)

2.2.3. Caster

O ângulo de caster, assim como o KPI, também deriva do eixo de esterçamento da

roda, porém, neste caso, a referência para a aferição deste ângulo passa a ser o plano lateral do

veículo, como nota-se na Figura 8. Assim, o caster pode ser definido como o ângulo de

inclinação entre o eixo vertical do veículo e o eixo de esterçamento da roda em uma vista

lateral do veículo.

Esse parâmetro interfere diretamente na resposta da direção, na sensibilidade do

condutor em relação às imperfeições da via e, consequentemente, na dirigibilidade do veículo.
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O ângulo de caster e seus efeitos em relação à dirigibilidade do veículo também estão

presentes e podem ser facilmente visualizados em motocicletas por meio da posição das

bengalas da suspensão dianteira. Em motocicletas de baixa cilindrada ou em modelos off-road,

a inclinação da bengala é consideravelmente reduzida, o que permite melhor desempenho e

agilidade em manobras. Já em motocicletas tipo custom, esta inclinação é mais acentuada, o

que diminui a capacidade de realizar manobras, porém aumenta a estabilidade e o conforto do

veículo.

Figura 8 - Caster

Fonte: Adaptado de Gillespie (1992)

2.2.4. Centro de rolagem

De acordo com a Norma DIN 70.010, o centro de rolagem de uma suspensão pode ser

definido como o ponto obtido no plano vertical que passa pelo centro da roda no qual as

forças laterais podem ser aplicadas à massa suspensa sem produzir o efeito de rolagem. Estas

forças têm sua origem dada a partir da aceleração centrífuga gerada pelo deslocamento do

veículo ao longo de uma curva.

A distância entre o centro de rolagem e o centro da banda de rodagem é denominada

braço de momento de rolagem ou SAL (Swing Arm Length). O comprimento do SAL também

pode afetar outros parâmetros do sistema. Um exemplo disso é que um braço de momento

reduzido pode causar câmber positivo durante o deslocamento vertical de subida das rodas,

enquanto um SAL avantajado pode diminuir o controle do veículo em movimentos laterais.

O centro de rolagem normalmente se localiza logo abaixo do centro de gravidade do

veículo e cada tipo de suspensão apresenta uma forma distinta de se obter sua posição. A

figura a seguir ilustra as diferentes formas de se estimar o centro de rolagem de uma

suspensão a partir de sua geometria.
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Figura 9 - Centro de rolagem

Fonte: Adaptado de Gillespie (1992)

A partir do centro de rolagem das rodas dianteiras e traseiras, é possível estimar o eixo

de rolagem do veículo, tido a partir da intersecção entre tais pontos. Segundo Gillespie (1992),

o eixo de rolagem representa o eixo pelo qual o veículo, como um todo, rola em relação ao

solo.

2.2.5. Convergência

A convergência pode ser definida como o ângulo de inclinação entre as rodas

dispostas em um mesmo eixo e é aferido a partir do plano horizontal do veículo. O ângulo de

convergência assume valores positivos quando o plano central das rodas converge para a

região frontal do veículo e diverge da traseira. Também chamado de toe in, assume valores

negativos quando o plano central das rodas converge para a região traseira do veículo, quando

a divergência ocorre na posição dianteira, recebe o nome de toe out, conforme exposto na

Figura 10.
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Figura 10 - Toe in e toe out

Fonte: Super Street Online (2010)

2.3. DIMENSIONAMENTO

Para o projeto em questão, convencionou-se o uso da suspensão SLA (Short-Long-

Arm), uma vez que esta permitirá um melhor controle sobre os parâmetros destacados e

apresenta as características adequadas para a aplicação solicitada. Dentre tais características,

podemos citar o curso útil alongado, a pequena variação de cambagem e bitola ao longo do

curso de trabalho, as cargas fletoras reduzidas nos elementos de ligação e braços, a massa não

suspensa reduzida e a robustez.

Este modelo de suspensão apresenta 12 (doze) pontos de ligação entre os componentes

do sistema, também conhecidos como hardpoints. Eles são fundamentais para o

dimensionamento e o desenvolvimento geométrico do sistema e estão descritos na Tabela 1.

No entanto, para o projeto em questão, serão enfocados apenas os elementos associados à

geometria do sistema suspensão. Isto é, os elementos associados ao sistema de direção e ao

sistema de amortecimento serão abordados de forma complementar, apenas para o bom

entendimento do leitor. A Figura 11 demonstra o posicionamento geométrico destes pontos e

sua devida descrição.
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Figura 11 – Hardpoints suspensão SLA

Fonte: Autor (2020)

Tabela 1 – Hardpoints suspensão SLA

Fonte: Autor (2020)

2.3.1. Geometria da suspensão

Nesta etapa, o projetista deve levar em consideração caraterísticas de projeto, a saber:

a localização do motor e o seu tamanho, o sistema de tração (dianteiro ou traseiro), o espaço

disponível da caixa de roda, entre os eixos do veículo, a distância do solo, dentre outros

fatores importantes. Deve, ainda, verificar o posicionamento e a configuração do conjunto

mola amortecedor, fator que influi diretamente na transmissibilidade do subsistema de

suspensão (GILLESPIE, 1992).

Para estimarmos as dimensões que determinam os limites do sistema de suspensão, é

preciso recorrer aos requisitos gerais de projeto estipulados pelo parágrafo B1.2.1 do

regulamento normativo Baja SAE Brasil, em que a largura máxima permitida é de 1,62 m, de
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modo que as rodas do veículo estejam direcionadas para frente, na altura estática de rodagem.

Para o comprimento total, não existem restrições dimensionais, no entanto, o regulamento

prevê que as provas sejam elaboradas considerando veículos com até 2,74m.

Nesse caso, o comprimento total do veículo não possui uma relevância significativa

para o estudo em questão, uma vez que este se dedica ao dimensionamento de 1/4 do sistema

de suspensão. Por outro lado, a largura total do veículo irá influenciar diretamente no

desenvolvimento do modelo, de modo que esse requisito deverá ser atendido, levando em

consideração o espaço destinado ao cockpit do piloto (estimado em um comprimento

horizontal de 0,35m).

Outra característica importante que o veículo deverá apresentar é a capacidade de

superar os obstáculos da competição. Tais obstáculos constam no parágrafo B1.4.3 do

regulamento Baja SAE Brasil e são os seguintes:

 Aclives com 100% de inclinação (45°) e 5 metros de comprimento;

 Travessias rasas de água e lama de 0,3 m de profundidade;

 Troncos com 0,4 m de diâmetro.

2.3.1.1. Curso dos braços da suspensão e manga de eixo

Uma vez determinado o tipo de sistema a ser utilizado e analisadas as suas condições

de operação, é possível desenvolver um esboço contendo a localização aproximada dos

elementos que compõem a suspensão, bem como as coordenadas dos seus respectivos

hardpoints (A, B, C, D, E e F). Esses hardpoints serão utilizados para o dimensionamento do

modelo tridimensional em plataforma CAD. Para isso, é preciso atribuir ao projeto um

modelo matemático considerando as condições de contorno a que os componentes estarão

sujeitos.

Desta forma, podemos deduzir que os pontos de fixação que conectam os braços da

suspensão e o chassi (A, B, D e E) são elementos estacionários, de coordenadas conhecidas, e

os pontos que conectam os braços à manga de eixo (C e F), até então, não possuem seu

movimento restringido. Assim, as coordenadas do ponto C serão dadas a partir da projeção

linear do segmento GH , agregando maior produtividade e simplicidade à geometria da

manga de eixo.

O ponto C irá, então, executar um movimento circular em função de A, B e F em

função de D, E. Matematicamente, temos:
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2
,

2
,sup )()( CBACBA zzyyB  ............................................................................................ (1)

2
,

2
,inf )()( FEDFED zzyyB  ............................................................................................(2)

O curso da manga de eixo é utilizado como referência para a definição do pino mestre

e do caster. Considerando que o comprimento dos braços da suspensão não sofrerá alterações

dimensionais durante o movimento vertical do sistema, é possível obter o curso da manga de

eixo a partir da seguinte equação:

222 )()()( FCFCFCeixo zzyyxxM  ....................................................................... (3)

Figura 12 – Condições de contorno

Fonte: Autor (2020)

As condições de contorno, como nota-se na Figura 12, devem se dispor de tal forma

que esta apresente a menor variação de cambagem e bitola possível para a geometria. Além

disso, devem manter o comportamento do sistema de forma linear durante todo o trabalho

realizado sobre a suspensão e minimizar a existência de movimentos involuntários. A Tabela

2 demonstra o posicionamento estimado dos componentes em um modelo de coordenadas

cartesianas. Vale ressaltar que estes são os dados iniciais do projeto, ou seja, os mesmos serão

utilizados apenas para o desenvolvimento de um escopo para o projeto e poderão ser alterados,

conforme as especificações e particularidades de cada parâmetro a ser dimensionado.
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Tabela 2 – Coordenadas iniciais do projeto

Fonte: Autor (2020)

2.3.1.2. Pino mestre (KPI)

Conforme mencionado anteriormente, a inclinação do pino mestre corresponde ao

ângulo formado entre uma reta vertical e o vetor que interliga os pontos de conexão entre a

manga de eixo e os braços da suspensão em um plano frontal. Neste caso, convencionou-se

que a reta vertical parte do ponto C e se estende até a projeção do ponto F em relação ao eixo

Z, como demonstrado pela Figura 13.

Levando em consideração que o veículo em questão irá operar em terreno arenoso,

optou-se pelo uso de uma inclinação levemente acentuada se comparada aos veículos de

passeio.

Figura 13 – Inclinação do pino mestre

Fonte: Autor (2020)
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Em termos matemáticos, é possível obter o KPI a partir de uma relação trigonométrica

entre o curso da manga de eixo e as projeções dos pontos C e F sobre os eixos Y e Z. Assim,

temos que:













FC

CF

zz
yycotg .........................................................................................................................(4)

2.3.1.3. Caster

Assim como a inclinação do pino mestre, o ângulo de caster toma como referência

uma reta vertical e o vetor que interliga os pontos de conexão entre a manga de eixo e os

braços da suspensão, porém em uma vista lateral normal ao plano ZX, conforme ilustrado a

seguir.

Figura 14 – Ângulo de caster

Fonte: Autor (2020)

A equação matemática para a determinação do ângulo de câmber é semelhante à

equação 4, entretanto, nesta é necessário transpor as coordenadas em função de X e Z. Onde:













FC

FC

zz
xxcotg ..........................................................................................................................(5)

Para o projeto em questão, convencionou-se que o ângulo de caster adotado se

estabelece com oscilação mínima em relação ao do eixo Z, a fim de aprimorar e facilitar o
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desenvolvimento do protótipo em plataforma CAD. No entanto, este parâmetro poderá ser

implementado em um segundo momento a partir da rotação do sistema ao longo do eixo Y.

2.3.2. Ponta de eixo

O posicionamento da ponta de eixo, assim como o braço da direção, é obtido a partir

de um sistema linear de três equações e três incógnitas, a partir dos pontos C, F e I. Desta

forma, podemos calcular a distância entre o ponto de fixação entre a ponta de eixo e a roda

(H), e os três pontos citados anteriormente conforme o sistema de equações abaixo:

222
, )()()( CHCHCHCH zzyyxxD  ...................................................................... (6)

222
, )()()( FHFHFHFH zzyyxxD  ...................................................................... (7)

222
, )()()( IHIHIHIH zzyyxxD  .........................................................................(8)

Tendo em mãos as coordenadas do ponto de conexão entre a ponta de eixo e as rodas

(H), é possível estimar a posição do ponto de conexão entre a ponta de eixo e a manga de eixo

(G), seguindo a mesma metodologia. Vale ressaltar que o módulo do segmento HG

representa o curso da ponta de eixo. Assim:

222
, )()()( CGCGCGCG zzyyxxD  ..................................................................... (9)

222
, )()()( FGFGFGFG zzyyxxD  .....................................................................(10)

222
, )()()( HGHGHGHG zzyyxxD  ...................................................................... (11)
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2.3.2.1. Câmber e convergência

A partir das coordenadas dos hardpoints intrínsecos à manga de eixo (G e H), pode-se

determinar os ângulos de cambagem (α) e de convergência das rodas (β), utilizando uma

relação trigonométrica entre os eixos cartesianos Z e X, respectivamente.

No entanto, nota-se que o segmento GH , representado pelo curso da ponta de eixo,

possui uma orientação ortogonal em relação ao plano central da banda de rodagem. Isso

permite que o ângulo de cambagem possa ser calculado não apenas a partir do eixo vertical Z,

como também a partir do eixo Y, conforme demonstrado pela Figura 15.

Desse modo, é possível determinar o ângulo de câmber usando a seguinte equação:













GH

GH

zz
yycotg ........................................................................................................................(12)

Para o cálculo da convergência, as mesmas premissas a respeito da orientação da ponta

de eixo em relação ao plano médio da banda de rodagem podem ser aplicadas. Porém, nesta, o

eixo de referência se transfere de X para Y.

Assim, é possível obter o ângulo de convergência a partir da equação abaixo:













GH

GH

xx
yycotg ........................................................................................................................(13)

Veículos que apresentam ângulo de convergência com tendência positiva podem

aprimorar o desempenho em altas velocidades, no entanto, esta configuração pode afetar a sua

resposta em curvas. O oposto ocorre com veículos com convergência negativa.

Levando em consideração que o veículo em questão não irá operar sobre altas

velocidades e que necessita de um nível considerável de agilidade e manobrabilidade, optou-

se, então, pela aplicação da convergência negativa.
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Figura 15 – Ângulo de câmber e convergência

Fonte: Autor (2020)

2.3.3. Geometria de direção

A determinação do braço da direção possui uma importância significativa para o

projeto, pois este elemento poderá causar um movimento involuntário nas rodas durante o

trabalho vertical da suspensão. Sendo assim, é preciso levar em consideração o limite superior,

também conhecido como Bump, e o limite inferior da suspensão, denominado Rebound.

Partindo da premissa de que o ponto de fixação entre o braço da suspensão e a caixa

de direção não sofrem variação durante o deslocamento do sistema e que o braço da

suspensão normalmente se apresenta como uma barra rígida, é possível estimar,

matematicamente, o posicionamento do ponto que o conecta à manga de eixo (link da direção)

ao longo do deslocamento vertical do sistema. Desta forma, o comprimento do braço de

direção, representado pelo segmento IJ , pode ser determinado utilizando seguinte equação:

222
, )()()( JIJIJIJI zzyyxxD  ............................................................................(14)

Para que uma solução real seja dada à Equação 14, é preciso determinar a posição do

link da direção em relação aos hardpoints da manga de eixo (C e F), que, por sua vez,

possuem coordenadas conhecidas. A partir disso, pode-se elaborar um sistema de equações

contendo três equações e três incógnitas. Assim, temos:

222
, )()()( CICICICI zzyyxxD  ...........................................................................(15)
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222
, )()()( FIFIFIFI zzyyxxD  .......................................................................... (16)

2.3.4. Centro de rolagem

Para o modelo em questão, estima-se o centro de rolagem de duas formas distintas. A

primeira consiste em aplicar os conceitos matemáticos dados a partir das equações a seguir:












RPM

RP
RPRC yy

yzz 1 .............................................................................................................................(17)

Onde:

FC

F

F

C

C
CF

RP

zzyy
z




11




 ............................................................................................................................ (18)

FC

FFCCCF
RP

yyzzy






 ...............................................................................................................(19)

CAB

CAB
C yy

zz



 ................................................................................................................................................ (20)

FDE

FDE
F yy

zz



 ................................................................................................................................................(21)

Uma segunda metodologia para a obtenção do centro de rolagem parte de uma nova

análise geométrica dos pontos de fixação do sistema, de modo que as coordenadas dos pontos

RCz , RPz e RPy sejam obtidas a partir de uma manipulação dos segmentos de reta ( ABC e

DEF ) contidos em um esboço desenvolvido em CAD, como ilustra a Figura 16.
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Figura 16 – Centro de rolagem

Fonte: Autor (2020)

2.4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO (CAD)

Com a finalidade de validar as informações e os dados obtidos a partir do

dimensionamento elaborado anteriormente, um modelo tridimensional do sistema foi

desenvolvido, fazendo o uso dos softwares de modelagem Siemens NX® e MSC

Adams/Car®.

O desenvolvimento do protótipo é dado a partir de quatro etapas subsequentes que se

fazem necessárias para o bom andamento desta fase do projeto, sendo:

 Elaboração do escopo e inclusão dos dados do projeto;

 Simulação da geometria do sistema;

 Análise dos dados;

 Confecção do modelo final.

A primeira etapa consiste na criação de um template de projeto que melhor represente

o sistema de suspensão a ser estudado. Isto é, elaborar um escopo de referência para o projeto

em que as coordenadas preliminares dos hardpoints, apresentados pela Tabela 1, sejam

utilizadas como dados de entrada.

A próxima etapa se embasa na simulação do comportamento do sistema e, como o

próprio nome sugere, consiste na coleta de informações a partir da simulação dos dados

apresentados pela etapa anterior. A terceira etapa, por sua vez, consiste em uma verificação

das informações demonstradas pela segunda.
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Por fim, a quarta e última etapa apresenta um modelo em escala real que engloba os

dados obtidos a partir da simulação final e representa fielmente os componentes necessários.

Esta etapa se faz importante para o planejamento e a fabricação dos elementos que compõem

o sistema.

Ressalta-se que as três primeiras etapas foram desenvolvidas com os recursos

disponibilizados pelo software Adams/Car® em seu ambiente de simulação, enquanto a etapa

final foi elaborada com base nos recursos do software Siemens NX.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o desenvolvimento escopo do projeto, observou-se uma limitação em relação

ao curso superior do sistema inicial. Neste caso, o deslocamento vertical dado a partir de uma

altura de aproximadamente 120mm de curso provoca uma cambagem excessiva aplicada

sobre a roda. Por conta disso, pode haver um tensionamento excessivo no braço superior do

sistema, além de uma perda de sensibilidade do sistema de direção. Desta forma, uma

otimização nas coordenadas dos hardpoints do modelo inicial se fez necessária a fim de

minimizar os efeitos da cambagem excessiva. A Figura 17 demonstra um comparativo entre a

geometria inicial e a geometria aprimorada, bem como as coordenadas de seus devidos

hardpoints.
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Figura 17 – Geometria inicial e geometria otimizada

Fonte: Autor (2020)

Após o desenvolvimento do escopo do projeto, os dados obtidos devem ser utilizados

como elementos de entrada para o ambiente de simulação. Nesse ambiente, as coordenadas de

ambas as versões do projeto são devidamente indexadas ao software, que, por sua vez

apresenta, de forma simplificada, os componentes do sistema, conforme demonstrado na

Figura 18.

Figura 18 – Ambiente de simulação Adams/Car®

Fonte: Autor (2020)
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Para a inserção dos dados no sistema, o software dispõe de uma interface que

possibilita a inserção ou modificação das coordenadas cartesianas de todos os hardpoints do

sistema dianteiro, como ilustrado a Figura 19.

Figura 19 – Interface de modificação dos hardpoints

Fonte: Autor (2020)

Ainda em relação à interface de modificação dos hardpoints, pode-se observar que o

ponto de conexão entre a manga de eixo e a ponta de eixo (“G”) não se apresenta como um

dado passível de alteração. Isso ocorre, pois este elemento não apresenta impacto significativo

para a simulação do sistema em si, mas, sim, para o projeto dos componentes do sistema.

Desta forma, na representação gráfica do software Adams/Car®, o posicionamento

aproximado deste elemento é dado a partir do ponto médio do vetor que representa a ponta de

eixo.

Uma vez finalizada a inserção dos dados de entrada, é preciso realizar uma análise

elastocinemática do sistema. Esta análise é apresentada pelo software como Parallel Wheel –

Travel e possibilita um estudo a respeito da trajetória realizada pelo sistema como um todo em

seu movimento de oscilação vertical.

Com essa simulação, é possível utilizar o recurso de pós-processamento do software

para analisar e equiparar detalhadamente o comportamento de todos os parâmetros dos os

modelos de forma clara e objetiva. A Figura 20 demonstra os parâmetros dimensionados para

ambos os modelos, de modo que à esquerda temos a variação dos parâmetros inerentes à

geometria inicial e à direita os parâmetros da geometria aprimorada.
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Figura 20 - Variação dos parâmetros ao longo do curso do sistema



29

Fonte: Autor (2020)

Com base nos elementos gráficos apresentados anteriormente, pode-se notar uma

divergência ente as escalas dos modelos apresentados. Essa discrepância está associada ao

posicionamento e ao curso dos amortecedores, visto que esses parâmetros não foram

devidamente abordados pelo projeto em questão.

Analisando a variação do ângulo de câmber dos modelos apresentados, observa-se o

ponto exato em que os efeitos da cambagem excessiva se fazem presentes na geometria inicial,

validando os dados obtidos durante a confecção do escopo da geometria do sistema. Outro

ponto a ser destacado é o cume da curva referente a variação da cambagem da geometria

aprimorada. Isso porque, uma vez que o sistema se aproxima do curso onde o cume é

apresentado, é possível que haja um efeito negativo sobre a sensibilidade do piloto em relação

às irregularidades da pista.

As oscilações irregulares a respeito do ângulo de caster não demonstram relevância

significativa para o projeto, pois tais oscilações aleatórias perduram em intervalos muito

reduzidos ao longo do movimento vertical do sistema.
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No que diz respeito ao centro de rolagem, nota-se uma melhora significativa em

relação à geometria aprimorada, onde sua variação ao longo do eixo vertical oscila entre

305mm e -120mm, enquanto que, no primeiro caso, essa oscilação é dada entre 510mm e -

40mm. No entanto, para a geometria aprimorada, é possível observar que o trabalho realizado

pelo sistema ocorre quando esse parâmetro assume valores negativos. Esse fato pode

ocasionar um movimento inesperado por parte da carroceria do veículo, dependendo de sua

distância em relação ao centro de gravidade do veículo. Dessa maneira, quanto maior a

distância entre estes dois elementos, maior será a força de resposta ao movimento realizado

pela massa suspensa em relação ao sistema de suspensão como um todo.

A inclinação do pino mestre também apresentou melhoras significativas em relação ao

primeiro modelo, passando a oscilar em uma escala reduzida. Entretanto, de forma análoga ao

gráfico de variação do ângulo de câmber, observa-se a existência de um considerável vale em

sua curvatura. Ressalta-se, ainda, que estes dois parâmetros estão diretamente associados

entre si.

Assim como na variação da inclinação do pino mestre, houve uma drástica melhoria

no alinhamento das rodas, reduzindo sua amplitude total em aproximadamente 5,7°. Essa

redução permite que o comportamento do veículo se torne mais previsível tanto em

movimentos lineares quanto em curvas.
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4. CONCLUSÃO

O trabalho em questão teve como objetivo o desenvolvimento do modelo dinâmico de

um sistema de suspensão a ser utilizado em um veículo fora de estrada, além de visar a

produção de um protótipo virtual contendo os aspectos geométricos do sistema.

A metodologia utilizada se desenvolveu a partir de um estudo sobre as restrições do

projeto tendo como embasamento o regulamento técnico Baja SAE Brasil. Levou-se em

consideração as dimensões máximas e mínimas que o protótipo deverá apresentar, bem como

possíveis alterações nos pontos de alocação da suspensão no chassi do veículo, uma vez que o

segundo, até então, não possui um modelo geométrico pré-estabelecido.

A partir destas premissas, desenvolveu-se um dimensionamento detalhado sobre os

principais elementos que compõem o sistema. Após a definição dos dados, uma segunda

análise foi aplicada sobre o sistema, onde tais dados foram implementados nos softwares de

modelagem CAE e CAD, representados respectivamente por MSC Adams/Car® e Siemens

NX™. Produziu-se, então, uma breve simulação funcional do sistema com o intuito de

verificar os aspectos que podem implementados para seu possível aprimoramento. Por fim,

um modelo tridimensional do sistema de suspensão do veículo foi desenvolvido.

Tendo em mente a aplicação prática do modelo apresentado, é cabível o

desenvolvimento de futuros estudos acerca dos demais parâmetros do sistema que, por sua

vez, não foram contemplados neste trabalho. Dentre eles, pode-se citar a geometria de direção

e o sistema de amortecimento, de modo que os fatores limitantes inerentes ao projeto possam

ser delimitados e ajustados, visando otimizar o funcionamento do sistema desenvolvido.

Outro ponto que pode ser abordado em um segundo momento é um estudo detalhado sobre os

processos de fabricação atrelados à produção dos componentes que integram o modelo

descrito.
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