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Utilizar ferramentas computacionais como MSC Adams – Car, LOTUS - Suspension 

Analisys e  SolidWorks para modelar, analisar e simular as propriedades dinâmicas 

oriundas das geometrias de suspensão e direção anteriormente adotadas no 

Protótipo de Endurance da Engenharia Mecânica, possibilitando a localização de 

erros e a proposição de possíveis melhorias. Criar novas geometrias baseadas nos 

dados retirados de modelos e realizar uma analise comparativa mediante 

embasamento teórico e modelos computacionais dos resultados obtidos, visando 

obter melhor desempenho dinâmico aos sistemas de suspensão e direção do 

veículo.  

Encaminhar a prototipagem do sistema de suspensão e de direção selecionados. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

A competição das 12 Horas de Tarumã consiste no maior evento de 

automobilismos do sul do Brasil, onde equipes desenvolvem veículos das mais 

variadas categorias para competir em uma prova de resistência e velocidade que 

ocorre no autódromo de Tarumã na cidade de Viamão, na Grande Porto Alegre e é 

organizada pela FGA – Federação Gaúcha de Automobilismo. Esta corrida segue os 

moldes da famosa 24 Heures du Le Mans - 24 Horas de Le Mans – que ocorre na 

França, porém, tem a duração de 24 horas. 

Um veículo apto para este tipo de prova necessita apresentar 

características usualmente contrastantes no mundo do automobilismo, ou seja, ele 

precisa leve, rápido e ágil em manobras sem abrir mão de ter uma elevada eficiência 

em consumo e apresentar elevada durabilidade de todos os seus componentes. 

Para os sistemas de Suspensão e Direção muitas destas características 

são extremamente influentes, pois, são responsáveis por definir todo o 

comportamento dinâmico do veículo além de serem os únicos subsistemas a 

interagirem diretamente com o chão e apresentarem resposta às cargas e variações 

ao qual o veículo é submetido quando corre. 

O tema abordado neste trabalho de conclusão de curso visa a analise e 

reprojeto de geometrias de direção e suspensão utilizando ferramentas 

computacionais e softwares de dinâmica veicular realizando um paralelo do que o 

Protótipo de Endurance, anteriormente, apresentava com a nova geometria 

proposta. 

Estas análises foram realizadas com base nas bibliografias adotadas 

como referência, experiência em projetos de suspensão, feedback de pessoas 

anteriormente relacionadas com o projeto e parâmetros de contorno bem definidos. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho foi redesenvolver a geometria de suspensão e direção 

do Protótipo de Endurance da Universidade Federal de Santa Maria corrigindo erros 

do modelo visando uma melhor performanse. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Modelar a geometria anterior; 

 Realizar analise das propriedades dinâmicas do antigo modelo; 

 Interpretar características indesejadas; 

 Redefinir as novas geometrias propriedades; 

 Modelar componentes em CAD; 

 Prototipar a geometria adotada para o veículo; 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 2  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. APANHADO HISTÓRICO 

A origem de um conceito primitivo de suspensão surgiu com a 

necessidade dos passageiros terem mais conforto ao se deslocarem com as 

conduções quando realizavam suas viagens, segundo Jan P. Norbye (1965), o uso 

de molas foi introduzido nas carruagens medievais por este motivo. O modelo destas 

até o inicio do século XVI tinha seus eixos montados rigidamente à estrutura, mas o 

habitáculo onde os passageiros ficavam era inicialmente suspensos por correntes de 

ferro e depois por tiras de couro. A utilização de molas metálicas teve inicio em torno 

de 1650 onde tiras de couro foram substituídas por grandes molas de feixe também 

apenas para o compartimento dos passageiros.  Este sistema era ruidoso e muitas 

vezes causavam enjoos aos ocupantes. 

Já o sistema de direção, bem definido, apresenta seu primeiro registro 

histórico em 1810 com o alemão Georg Längensberger de Munique, que inventou 

um sistema conectado as rodas por braços de controle possibilitando uma melhor 

manobrabilidade, logo após Rudolf Ackermann de Londres, apresentou sua 

geometria em 1818 adquirindo a patente desta. 

Segundo Norbye, é possível que Amédée Bollée estivesse tentando 

aperfeiçoar um sistema de direção e o resultado que obteve foi a invenção acidental 

de um sistema de suspensão independente para seu primeiro veículo. Bolée refinou 

seu modelo e construiu um segundo veículo, La Mancelle, que foi apresentado em 

1878, mas agora cum um eixo rígido na traseira e independente na dianteira. 
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Figura 1.Segundo veículo de Bollée, La Mancelle, 1878. Fote; Jan P. Norbye – Sports Car 
Suspension 1965.  

O emprego de suspensão independente teve inicio com automóveis de 

competição como o Decavuville em 1898. Sizaire e Naudin utilizaram o conceito de 

suspensão independentes na dianteira de seus carros de corrida em 1905 e logo 

mais tarde, em 1908, aplicaram este conheciemento para seus carros em produção 

em serie. Este conseito se popularizou entre muitas empresas especialmente nos 

anos de 1931 e 1932.  

Segundo Okabe, 2003, a utilização de amortecedores a fricção teve inicio 

com carro de competição entre os anos de 1908 e 1914, logo em seguida em 1919 

estes foram utilizados para carros em série de luxo e teve seu uso generalizado em 

1926 sendo substituidos em 1936 por amortecedores hidraulicos, mais sofisticados e 

duráveis. O uso destes se perpetua até os dias de hoje. A Auto Union – atual AUDI- 

foi pioneira na utilização do mecanimos de barra de torção na suspensão de seus 

veículos quando lançou o modelo Gran Prix  tipo A ,em 1933. Este dispositivo se 

populariozou com algumas outras montadoras em 1945 como a Volkswagen e 

Citröen. 
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Figura 2. Veículo Auto Union Gran Prix tipo A, 1933. Fonte: site oficial da Audi. 

A evolução de sistemas de suspensão aliada com geometrias de direção 

foi rápida e a partir dos anos 60, modelos de competição começaram a utilizar o a 

geometria de “multi-link”, reduzindo os elementos estruturais das suspensões por 

componentes pequenos e leves possibilitando um refino ainda mais profundo de 

características destes subsistemas. Este tipo de suspensão é utilizado até os dias de 

hoje por carros de alto desempenho. 

Todo este processo culminou num dos mais importantes momentos de 

todo o automobilismo mundial, quando a “Automotive Products” desenvolveu uma 

concepção de suspensão ativa em 1972. Esta era constituída por atuadores 

hidráulicos e uma bomba de 200 bar associados a um sistema de pêndulos que 

controlava as aberturas das válvulas quando o veículo era submetido a acelerações. 

Segundo Okabe, 2003, quinze anos depois a Lotus, utilizando de 

eletrônica, aprimorou o dispositivo usando um micro computador e acelerômetros, 

possibilitando maior velocidade de resposta e logo, desempenho. Este sistema 

denominado “Active Ride” equipava a famosa Lotus 99T de Ayrton Senna em 1987 

Este sistema sofreu ainda mais melhorias com sua utilização pela equipe 

Williams-Renault, tornando-a imbatível a partir de 1992 com seu carro Williams- 

FW14B. Neste mesmo ano o sistema foi banido da Formula 1 e no ano seguinte, em 

1993, itens como ABS e controle de tração também foram retirados torando a versão 

de 1994, FW16B, extremamente difícil de pilotar, de acordo com o próprio Ayrton 
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Senna, o que pode ter contribuído com a sua morte neste mesmo ano no Grande 

Prêmio San Marino no autódromo de Ímola . 

Atualmente o sistema de suspensão ativa é bastante como em carros de 

passeio ou esportivos de luxo e ainda com uma série de melhorias como a 

Mercedes-Benz oferece em seu modelo CL500 que conta com um sistema 

totalmente ativo de suspensão com leituras e ajustes a cada 10 milissegundos. 

 

Figura 3 - Veículo Williams FW16B, pilotado por Senna, 1994. 

Os estudos acerca de sistemas de suspensão e direção são bastante 

antigos e inicialmente intuitivos. Decisões eram tomadas baseadas em conceitos 

pouco definidos e devido ao desconhecimento de propriedades mecânicas e 

geométricas, porém quando estudos a respeito destes assuntos tiveram inicio o 

desenvolvimento foi, consideravelmente, rápido ao ponto de, nos dias de hoje, 

sermos capazes de realizar analises profundas acerca de sistemas de suspensão, 

direção, transmissão e aerodinâmica utilizando ferramentas computacionais e 

desenvolvendo um carro virtual. 
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2.2. HISTÓRICO DO PROTÓTIPO DE 12 HORAS DE TARUMÃ 
DA UFSM 

A competição das 12 Horas de Tarumã teve inicio nas ruas de Porto 

Alegre no ano de 1962 e era chamada Cavalhada, o circuito era de 6,5 km de 

extensão e foi inspirada nas Mil Milhas Brasileiras que ocorria em Interlagos – SP. 

Em 1971, após um terrível acidente em Porto Alegre, a prova foi transferida para, 

o recém-inaugurado, autódromo de Viamão – RS. 

O protótipo SM-01, como era chamado, foi desenvolvido com a iniciativa 

dos Professores Paulo Barreto e Paulo Romeu Moreira Machado do laboratório 

de motores da Universidade Federal de Santa Maria. Suas bases são de um 

Formula Ford, no entanto, devido a um estreitamento do regulamento, o chassi 

precisou ser modificado, sendo assim, uma empresa em São Paulo foi contratada 

para o desenvolvimento desta nova estrutura. 

Este protótipo desenvolvido em 2002 pelos professores da UFSM 

apresentava a configuração das figuras 4 e 5. Do seu ano de fabricação até o ano 

de 2007/2008, que marcou o fim das corridas para este protótipo, não apresentou 

muitas modificações principalmente no que diz respeito a dinâmica veicular. 

 

 

Figura 4 - Configuração antiga do protótipo SM-01 da UFSM. Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5 - Protótipo SM-01 com a carenagem no autódromo de Viamão. Fonte: Autoria própria. 

 

2.3. MODELOS DE SUSPENSÃO 

Reimpell, 2001, separa os sistemas de suspensão em dois grupos, as 

suspensões de rodas independentes e a suspensões de eixo rígido ou semirrígido. 

Basicamente, estas duas formas padrão de suspensão e suas características 

básicas, definem o tipo de aplicação do veículo. Os dois grupos de suspensão serão 

apresentados e analisados separadamente, bem como, seus subgrupos. 

Gillespie, 1992, define objetivamente as funções primárias de uma boa 

suspensão, independentemente de sua finalidade especifica pelos seguintes pontos: 
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 Possibilitar que o movimento vertical das rodas contornem as 

irregularidades da estrada evitando que estas tenham considerável influência sobre 

o chassi; 

 Fazer com que as rodas mantenham suas corretas propriedades e 

variação angulares; 

 Reagir de maneira efetiva às foças geradas pelas rodas – 

longitudinalmente (aceleração e frenagem) e lateralmente, quando o veículo realiza 

uma conversão; 

 Resistir aos variados tipos de rolagem do chassi; 

 Manter os pneus em contato com a estrada. 

 

Os dois grupos de suspensão serão apresentados e analisados 

separadamente, bem como, seus subgrupos. 

2.3.1 Suspensoes Rigida e Semi-rigidas 

2.3.1.1. Suspensões do tipo Eixo Rígido 

Eixos rígidos possuem uma série de desvantagens em ralação ao sistema 

independente, mas são extremamente utilizados em veículos comerciais por sua 

simplicidade e baixo custo, segundo Reimpell,2001. Suas características básicas 

são: 

 Rodas solidárias, por serem ligadas em um mesmo eixo; 

 Variações de câmber são idênticas, tanto em grandeza angular como 

em sentido; 

 Variações de câmber não são afetadas pela rolagem de chassi 

(curvas); 

 Grande transferência de carga para roda externa mediante conversão. 
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Segundo Gillespie, 1992, eixos rígidos são comumente utilizados quando 

se faz necessário uma grande capacidade de carga sendo, portanto bastante típicos 

em veículos de carga. 

 

 

Figura 6 - Exemplificação de ração solidária entre as rodas em um eixo rígido . Fonte: Automotive 

Chassis, apud REIMPELL, 2001. 

2.3.1.2. Hotchkiss  

Modelo de mais comumente utilizado em se tratando de tração traseira 

para veículos nos anos 60 e nos dias de hoje para caminhões. O eixo de 

transmissão é fixado perpendicularmente a duas molas em feixe semi-elipticas, 

sendo estas motadas longitudinalmente ao chassi.  

 

 



 

 

11 

 

Figura 7 - Modelo Hotchkiss para uma suspensão traseira. Fonte: Ford Motor Company, apud 

GILLESPIE, 1992. 

2.3.1.3.  Four Link 

Surgiu como uma variação do Hotchkiss, possibilitando a utilização de 

molas helicoidais adicionando braços de controle logitudinais, o que melhorou as 

propriedades dinâmicas do sistema em dirigibilidade e em dissipar cargas de 

frenagem e aceleração.  
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Figura 8 - Suspensão Four Link traseira. Fonte: Ford Motor Company, apud GILLESPIE, 1992. 

2.3.1.4. Eixos semi-rigídos ou eixos de torção 

Este modelo de suspensão sugiu em meados dos anos setenta e é 

utilizado em muitos carros de pequeno porte de tração dianteira nos dias de hoje, 

segundo Reimpell, 2001. Basicamente esse sistema consite em um elemento que 

sofre torção pura associado a um conjuto de molas e amotecedores, ou seja, uma 

barra estabilizadora com maior rigidez. Este modelo apresenta vantagens comerciais 

e dinamicas em relação aos anteriores pois: 

 O sistema é modular, ou seja, pode ser removido enteiro facilitando 

motagem e manutenção; 

 O espaço destinado ao sistema é bastante reduzido, possibilitando 

maior espaço interno ao veículo; 

 Conjunto mola e amortecedor é de fácil posicionamento para projejo; 

 Não há necessidade de braços controladores de curso; 

 Melhores propriedades dinâmicas. 
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Figura 9 - Eixo de torção utilizado no VW Golf (1997), VW Bora (1999) e Audi A3 (1996). Fonte: 

REIMPELL, 2001. 

2.3.2 Suspensões Independentes 

Suspensões independentes apresentam muitas vantagens em relação a 

propriedades dinâmicas em veículos, justificando seu uso em veículos de alto 

desempenho. Segundo Reimpell, 2001, as principais vantagens são: 

 Espaço necessário relativamente reduzido: 

 Possibilidade de controle de variações na sua geometria e 

comportamento dinâmico do veículo; 

 Massa consideravelmente reduzida; 

 Sem qualquer influência mutua entre as rodas. 
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2.3.2.1. Duplo A 

Esta geometria funciona com dois braços transversais com um formato de 

“A” ligando a estrutura do veículo à manga de eixo, sendo um conjunto de cada lado 

do veículo, associados a um conjunto amortecedor e mola. Este tipo de sistema 

apresenta-se na grande maioria dos carros esportivos por possibilitar uma vasta 

gama de variações permitidas, precisão em fabricação e associadas a uma 

resistência estrutural elevada, ideal para grandes cargas axiais nas rodas.  

Segundo Reimpell, 2001, a posição relativa entre os dois braços, seja 

angular ou afastamento de pivotamento, determinam posição do centro de rolagem, 

variação de câmber, cáster estático ou dinâmico, geometrias anti-mergulho ou anti-

agachamento, ou seja, todas as propriedades das quais se deseja saber e controlar. 

Esta geometria é perfeitamente aplicável a um Protótipo de Endurance 

por estas razões. 

 

Figura 10 - Sistema Duplo A utilizado em uma Formula 1. Fonte: www.f1technical.net. 



 

 

15 

2.3.2.2. McPherson 

Sendo uma geometria oriunda do Duplo A, o tipo McPherson utiliza o 

próprio amortecedor como pivotamento superior na manga de eixo tornando-o, 

portanto em um elemento estrutural da suspensão. A bandeja de suspensão inferior, 

da mesma maneira que o Duplo A, é fixada à estrutura e o amortecedor (o prato de 

fixação na parte superior do mesmo) à carroceria do veiculo sendo assim, cargas 

axiais são direcionadas à bandeja de suspensão e as radiais, ao amortecedor. 

 

Figura 11 - Vista de seção de um sistema MCPherson. Fonte: Automotive Chassis - REIMPELL, 

2001. 

 

Como pode ser visto na figura 9, fica claro que esta geometria exige um 

maior vão livre acima da roda para que se consigam as devidas fixações, porém, 

apresentam menos componentes e uma variação de câmber menor ao logo de seu 

curso, o que torna esta geometria muito utilizada para veículos de Rally, pois 

possuem um curso de suspensão muito longo. 
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2.3.2.3. Trailing Arm - Braço Arrastado 

Este sistema de suspensão é bastante simples, este consiste em um 

braço de controle longitudinal ligado as rodas e ancorados a parte inferior do chassi 

possibilitando rotação do mesmo em torno deste ponto de fixação. Estes braços 

suportam todas as cargas aos quais a suspensão é submetida.  Sua geometria não 

apresenta variação de câmber ou convergência devido à disposição dos braços. 

Este modelo de suspensão é bastante utilizada em carros comerciais de 

tração dianteira, possibilitando um grande espaço interno por ser um sistema 

compacto e eficiente para este tipo de aplicação. 

 

Figura 12 – Trailing Arrm utilizado na Mercedes-Benz Classe A (1997). Fonte: Automotive Chassis - 

REIMPELL,2001. 

2.3.2.4. Semi-Trailing Arm – Braço semi-arrastado 

Segundo Gillespie,1992, este modelo de suspensão possui propriedades 

direcionais mediante o curso do sistema, assim como variações de câmber.  

Apesar de serem visualmente semelhante ao Trailing Arm puro, detalhes 

construtivos nas ancoragens concedem a esse sistema propriedades dinâmicas 
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muito interessantes e, por esta razão, este sistema é bastante popular nas BMW e 

Mercedes-Benz. 

 

Figura 13 - Semi-Trailing Arm do Opel Omega (1999). Fonte: Automotive Chassis - REIMPELL,2001. 

2.3.2.5. Multi-link  

O modelo Multi-link, segundo Reimpell,2001, foi desenvolvido pela 

Mercedes-Benz em 1982 para seus veículos da série 190. Este sistema é 

caracterizado por apresentar, em seus elementos estruturais, rotulas nas pontas, 

serem elementos pequenos e simples.   

No quesito desempenho, este sistema, por ter elementos separados e 

pequenos, pode ser configurado para ter uma resposta mais eficiente mediante as 

cargas dinâmicas às quais a suspensão é submetida apresentando, portanto, uma 

infinidade de geometrias possíveis para aplicações especificas. 
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Figura 14 - Multi-link traseiro (5-link) do Porsche 993 (1998). Fonte: Pelican Parts 

(http://forums.pelicanparts.com/). 

2.3.2.6. Swing Axle. 

O sistema de suspensão independe mais fácil de obter segundo Gillespie 

(1992).  Sua utilização foi popularizada com o Volkswagen Fusca por volta de 1930 

na Europa. 

Sua geometria é definida por uma junta universal perpendicular ao plano 

da roda e ligando-se á transmissão. À medida que o sistema opera, a roda varia 

como um semicírculo onde o centro é a cruzeta da junta. 

Com esta geometria as propriedades de câmber são bastante sensíveis, 

ou seja, uma pequena oscilação representa uma grande variação nessa 

propriedade, o que prejudica o desempenho, principalmente, em curvas do carro.  
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Figura 15 - Swing Axle em condição estável e em curva. Fonte: GILLESPIE, 1992. 

2.4. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE SUSPENSÃO 

Os parâmetros de suspensão são responsáveis por definir a grande 

maioria das propriedades dinâmicas de um veículo, os quais são compostos e 

definidos por posições de fixação sistema, posição angular dos planos de trabalho e 

pontos geométricos referentes ao mecanismo como um todo. 

2.4.1 Câmber 

O parâmetro câmber é definido como o ângulo formado pelo plano médio 

da roda, perpendicular ao sei eixo de rotação, e o plano do chão. Sua influência é 

diretamente ligada com estabilidade linear, devido a um vetor força gerado ortogonal 

ao plano da roda com seu sentido determinado pelo tipo de ajuste, assim como 

desgaste de pneus, por redução da área de contato do mesmo com o chão. 
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Figura 16 - Figura 14 - Ajustes de câmber. Fonte: www.mastertechs.co.uk 

2.4.2 Cáster 

Este parâmetro é definido pelo ângulo formado por uma linha que liga os 

dois pontos de pivotamento na manga de eixo com o plano perpendicular ao chão 

em uma vista lateral do veículo conforme a figura 15.  

As propriedades oriundas desta geometria definem o torque de auto 

alinhamento das rodas quando é feito uma conversão, ou seja, as rodas voltam a 

posição após efetuar uma curva, variação de câmber quando se esterça as rodas e 

decomposição das cargas aplicas às balanças de suspensão ao passar por alguma 

variação na pista. 

 

Figura 17 - Ângulo de cáster e possiveis configurações. Fonte: www.hotrodhotline.com 
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2.4.3 Ângulo do pino mestre ou King Pin 

Reimpell (2001) define o ângulo do pino mestre segundo a norma ISO 

8855, que consiste em uma linha que liga as duas rotulas da manga de eixo (EG) e 

uma que é perpendicular ao chão, em uma vista frontal, que passa pelo plano médio 

da roda, conforme a figura 16. 

 

Figura 18 - Ângulo do pino mestre. Fonte: REIMPELL, 2001. 

Este ângulo apresenta uma grande importância no comportamento 

dinâmico do veículo em curvas, pois o eixo de rotação, linha EG, possibilita uma 

variação de câmber mediante esterço das rodas, a roda interna para uma câmber 

positivo e a externa para um câmber negativo, além de elevar o torque de auto 

alinhamento. 
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2.4.4 Polo (ou centro instantâneo), Centro de rolagem, Eixo de 
rolagem 

O polo é um ponto geométrico definido por meio da geometria de 

suspensão adotada e um ponto oriundo do plano longitudinal do pneu com o solo. A 

intercessão desta linha formada que sai pneu com o plano longitudinal do veículo em 

um determinado instante determina o centro de rolagem. Cada modelo de 

suspensão apresenta sua forma própria de definir o seu centro de rolagem bem 

como o seu polo. Dinamicamente, a sua importância, é devido a ser o ponto 

geométrico onde todos os momentos são referenciados de acordo com a distância 

entre o centro das massas suspensas até esse ponto. 

A composição dos centros de rolagem dianteiro com o traseiro define o 

eixo de rolagem cuja inclinação determina o gradiente de rolagem entre traseira e 

dianteira, sendo este elemento extremamente importante dependendo do tipo de 

tração utilizada no veículo e sua distribuição de massa. 

 

Figura 19 - Centros de rolagem Rot e Ror e Eixo de rolagem CDC. Fonte: REIMPELL, 2001. 

 

Como exemplo de método para se encontrar o centro de rolagem, o do 

sistema Duplo é bastante simples, como pode ser visto na figura 18. 
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Figura 20 - Centro de rolgem de um sistema Duplo A independente. Fonte: NICOLAZZI. 

 

A importancia dinâmica do centro de rolagem em um veículo se da 

quando este efetua uma curva, onde a força centrifuga age no centro de gravidade 

do veículo e os pneus reagem a esta. A força lateral aplicada ao CG será transposta 

ao centro de rolagem com os devidos momentos e forças calculados. Milliken (1995), 

afirma que o centro de rolagem deve ser baixo em relaçao ao CG, com o intuito de 

reduzir o efeito de jacking que acontece quando a rolagem do chassis, devido a 

força lateral, gera um momento no polo. Este momento empurra a roda externa para 

baixo levantando as massas suspensas (toda a carroceria) ,se o centro de rolagem 

está acima do solo, e abaixa a carroceria se o centro está abaixo do nivel do solo, 

como fica exemplificado na figura 19. 

 

Figura 21 - Efeito Jacking. Fonte: Adaptado de MILLIKEN (1995). 
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2.4.5 Geometria de anti-agachamento e anti-mergulho 

Quando um veículo é submetido a uma aceleração ou a uma frenagem, 

os eixos são submetidos a carregamentos longitudinais oriundos da transferência de 

carga das massas suspensas. Este comportamento prejudica a dinâmica vertical do 

veículo, pois no eixo em que a carroceria sofreu levantamento há uma redução 

considerável em carga e no eixo em que há o agachamento há um acréscimo de 

carga. 

Quando se utiliza geometria “anti”, sua finalidade é reduzir o efeito destas 

variações citadas, o que proporciona além de melhor conforto ao passageiro, uma 

melhor dinâmica vertical. 

2.4.5.1. Anti-agachamento 

Forças de anti-agachamento, segundo Gillespie (1992), podem ser 

geradas no eixo traseiro de acordo com a geometria de suspensão adotada. O 

mecanismo pode ser extrapolado para um sistema de braço arrastado, como mostra 

na figura 19.   

 

Figura 22 - Exemplo de geometria Anti - agachamento. Fonte: Gillespie (1992). 
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Nesta figura, o pivô A é o polo lateral da suspensão e os pontos FS1, 

FS2, FI1 e FI2 são os ancoramentos da suspensão na estrutura. Este mecanismo é 

dado em porcentagem, pois é referenciado ao centro de massa do veículo e á 

calculado de acordo com a equação (1). 

 

Equação 1 - Equação do anti-agachamento. Fonte: Gillespie (1992).                

2.4.5.2. Anti-mergulho e anti-levantamento 

Segundo Gillespie (1992), carregamento longitudinal é direcionado ao 

eixo dianteiro quando uma frenagem é efetuada, sendo assim, estas geometrias de 

anti-mergulho (configuração na dianteira) e anti-levantamento (configuração na 

traseira) tem por função reduzir o “afundamento” da dianteira quando isso ocorre.  

Gillespie (1992), diz que um veiculo 100% anti-mergulho raramente é 

utilizado, a utilização maior e mais comum é em torno de 50% para carros 

comerciais. 

As equações (1) e (2) representam a forma de cálculo destas duas 

geometrias de acordo com a figura 21. 

 

Equação 2 - Equação do anti-mergulho. Fonte: Gillespie (1992). 

 

Equação 3 - Equação do anti-levantamento. Fonte: Gillespie (1992). 

Os valores de “e” e “d” são oriundos da figura 20, para a traseira e para a 

dianteira, os demais são retirados a partir da figura 21. 
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Figura 23 - Ilustração para as condiçoes de anti-agachamento e anti-mergulho. Fonte: Gillespie 

(1992). 

2.5. SISTEMA DE DIREÇÃO 

Segundo Gillespie (1995), a função do sistema de direção é gerar esterço 

nas rodas dianteiras em resposta ao comando dado pelo motorista proporcionando 

controle direcional do veículo. No entanto, os ângulos e geometrias geradas devido 

ao esterço das rodas são, também, dependentes da geometria de suspensão. 

2.5.1 Mecanismos de direção – Setor de direção 

Segundo Gillespie (1992), essencialmente um mecanismo de direção para 

veículos tem por função transformar movimento rotacional do volante em movimento 

linear nos braços de direção possibilitando o devido esterço nas rodas. 

Muitas são as variedades de mecanismos ou, como também são 

chamados, setores de direção utilizados hoje em dia nos veículos. Os mais comuns 

são: o pinhão-cremalheira, o fuso com braço pitman, o sistema hidráulico e o 

sistema eletrônico – nos mais modernos. 
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Figura 24 - Mecanismos de direção. Fonte: Adaptado de GILLESPIE (1992). 

2.5.2 Geometria de direção 

Parâmetros de geometria de direção e seus efeitos são bastante 

complexos sendo assim, visando simplificar, se faz necessário uma analise sobre 

dois planos diferentes o superior, variações de convergência ou TOE, e o frontal, 

separando as peculiaridades das geometrias adotadas para posteriormente associar 

as propriedades de direção com os de suspensão. 

2.5.2.1. Geometrias de Ackerman e Ackerman Reverso 

O movimento de translação realizado pelo mecanismo de direção sob os 

braços de direção que se ligam às rodas possibilitando a rotação das rodas da 

direita para a esquerda, porém este movimento de giro das rodas não ocorre, 
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necessariamente, em paralelo, o que configuraria uma geometria de paralelogramo, 

e sim uma geometria trapezoidal o que garante que o movimento de giro das rodas 

tenha uma diferença entre o ângulo de esterço. A geometria de “Ackerman” clássica 

utiliza essa diferença angular o que garante que a roda interna à curva tenha mais 

esterço do que a externa (figura 23). 

 

Figura 25 - Variação de esterço com a utilização da geometria trapezoidal. Fonte: GILLEPIE, 1992. 

 

Segundo Gillepie (1992), a geometria de “Ackerman” não apresenta uma 

boa resposta em curvas de alta velocidade, no entanto apresenta um bom 

comportamento em manobras em baixa velocidade devido ao torque auto-centrante 

gerado pela geometria.  

Uma variante desta geometria, utilizada por carros de asfalto por ter 

melhor resposta em elevadas velocidades, é a geometria de “Anti-Ackerman” ou 

“Ackerman reverso”, onde a roda externa apresenta maior esterço que a interna, 

através de uma geometria trapezoidal invertida, utilizando o fato de esta apresentar 

maior carga devido à aceleração lateral gerada em curvas. 
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Figura 26 - Geometrias de Ackerman e suas variações. Fonte: JAZAR (2013). 

2.5.2.2. Configuração geométrica da direção 

A configuração geométrica da direção é o ponto mais delicado para a 

definição de um sistema eficiente e confortável para o motorista. Devem ser levados 

em conta vários aspectos geométricos da suspensão, configuração trapezoidal 

adotada bem como a posição do setor de direção – à frente ou atrás do eixo. 

O método gráfico é comumente utilizado para a definição dos pontos de 

“ideal” configuração, no entanto, como tudo depende do sistema de suspensão, este 

ponto necessita permanecer correto mediante todo o curso da suspensão, caso 

contrário o veículo poderá apresentar comportamento subesterçante ou 

sobresterçante (quando o veículo perde aderência na dianteira ou na traseira 

respectivamente) além de um possível fenômeno de bumpsteer, que consiste em 

uma variação de convergência nas rodas devido ao trabalho da suspensão 

causando o chamado “golpe” na direção dificultando a condução do veículo, o que 

chamamos de “erro de geometria”.  

Este método consiste em definir três polos distintos com relação ao plano 

frontal da suspensão: o das balanças de suspensão (P1), os pontos de ancoragem 

na estrutura e na manga de eixo (P2) e do braço de direção com a bandeja superior 
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(P3). O ponto U é definido pela geometria trapezoidal adotada e pelo afastamento 

com relação ao eixo do pino mestre, sendo assim á possível encontrar o ponto T, 

definido apenas sua altura do chão e o ângulo entre os polos P2 e P3 com a 

balança inferior e o braço de direção, como fica descrito na figura 25. 

 

Figura 27 - Metodo gráfico para um Duplo A com o setor à frente do eixo. Fonte: Adaptado de 

REIMPELL, 2001. 

 

Vale ressaltar que cada geometria de suspensão apresenta seu próprio 

método gráfico. 
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2.6. ANÁLISE COMPUTACIONAL 

De acordo com Bataus et al (2009), a utilização de métodos 

computacionais tem se tornado cada vez mais comum no desenvolvimento de 

veiculos. Garantindo beneficios como redução de custo e tempo no desenvolvimento 

de sistemas automotivos. 

Com a utilização de sotfwares de simução de dinâmica informações como 

entre-eixos, distribuição de massa, bitola dianteira e traseira, posição em X,Y e Z 

dos hardpoints de suspensão e direção, rolagem vertical e os modelos de 

suspensão e direção, é possivel obter todas as variações de propriedades dinâmicas 

da mesma, com um elevado grau de precisão. 

Para a retirada das configurações, iniciais do carro, foi utilizado o software 

de modelagem Solidworks e ,para a análise, dinâmica  utilizou-se dois programas de 

o MSC Adams Car e o Lotus Suspension Analysis com o objetivo de validação 

computacional de resultados. 

Os dois programas de análise operam entrando com os valores das 

cordenas em X, Y e Z dos hard points de suspensão e direção em um padrão 

prédeterminado pelo poragrama, mas que possui compatibilidade com o modelo de 

suspensão a ser desenvolvido, ou seja, é realizado um ajuste em todos os pontos do 

veículo para a geometria desejada.  

Baseados nesse ajuste é possivel simular, delimitanto os devidos 

batentes de curso, o trabalho paralelo de suspensão, o esterço das rodas, a rolagem 

lateral do veículo e como todos os parâmetros que infuênciam na dinâmica do carro 

variam. Possibilitando que a geometria atingida tenha as características desejadas 

ao projetista. 
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Capítulo 3  

Materiais e métodos...                   

As atividades realizadas nesse trabalho tem por objetivo desenvolver uma 

geometria computacional de suspensão adequada ao uso em um Protótipo de 

Endurance. Este trabalho terá o seu foco em realizar a leitura da geometria de 

suspensão anterior detectando os erros e possibilidades de melhorias, para, 

posteriormente, realizar as devidas modificações possibilitando uma analise 

comparativa das duas geometrias.  

Tendo a nova geometria definida foi possível fazer a modelagem em 3D 

dos componentes e prototipa-los. 

3.1. PROJETO DE SUSPENSÃO E DIREÇÃO DE UM 
PROTÓTIPO DE ENDURANCE  

O projeto de um protótipo de endurance deveria seguir um fluxograma 

linear partindo do zero até a conclusão do veículo, no entanto este projeto não 

ocorreu desta forma. O desenvolvimento deste projeto partiu de uma concepção 

antiga onde softwares de modelagem e de análise dinâmica eram bastante 

primitivos. Mas esta não é o único parâmetro de contorno, um regulamento da 

competição desenvolvido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para 

uma categoria equivalente a LMP 3, deve ser seguido definindo especificações de 

segurança e dimensão do veículo. 

Para isto então foi desenvolvido um fluxograma de atividades visando 

possibilitar a analise das propriedades dinâmicas anteriores do protótipo, e compará-

las com as novas. 
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Quadro 1 - Fluxograma de atividades.Fonte: Autoria própria. 

 

 Fase 1: se resume a interpretação dos parâmetros de contorno 

definidos pela competição e garantir que o veículo esteja enquadrado pelo mesmo 

adequadamente. 

 Fase 2: todos componentes foram modelados um a um e devidamente 

montados em CAD fazendo a conferência dimensional o modelo real. 

 Fase 3: consiste retirar os pontos, ou hard points, da geometria de 

suspensão e direção e plotar nos softwares de simulação. 

 Fase 4: as simulações realizadas nesta fase têm por objetivo analisar 

meticulosamente as características dinâmicas da geometria anterior de suspensão e 

direção do protótipo fazendo a leitura dos gráficos retirados fazendo o levantamento 

dos erros e suas causas. 

 Fase 5: nesta fase deve-se reprojetar a nova geometria de suspensão 

garantindo que os erros sejam devidamente corrigidos e se possível fazer 

modificações que garantam a melhoria do sistema e da geometria. 

 

 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 

 Análise do regulamento, levantamento de 

conformidades e requisitos de projeto. 

 Modelagem dos componentes do carro e 

montagem em 3D. 

 Retirada dos hard points de suspensão e 

direção para entrada nos softwares. 

 Simulação e diagnostico de erros. 

 Modificações no sistema e na geometria, 

melhorando o desenpenho e corrigindo os erros. 

Fase 6 

 Modelagem da nova geometria em CAD e 

prototipagem. 
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 Fase 6: esta fase deve-se modelar a geometria utilizando o Solidworks 

possibilitando que exista a compatibilidade da geometria e a estrutura do carro com 

suas devidas modificações. Estando tudo correto, efetuar a prototipagem dos 

componentes modificados. 

3.2. ANÁLISE DOS SISTEMAS DE SUSPENSÃO E DIREÇÃO 

Como foi mencionado no item anterior, 3.1 – Projeto do sistema de 

suspensão e direção de um protótipo de endurance, a análise de geometrias divide-

se em fases que serão apresentadas neste capítulo. 

3.2.1 Análise do Regulamento e levantamento de 
conformidades 

3.2.1.1. Requisitos Técnicos 

O regulamento faz alusão a dimensões máximas como entre eixos, bitola 

traseira, bitola dianteira altura máxima do veículo, massa máxima para a categoria e 

vão livre do solo. 

O regulamento da prova de 12 Horas de Tarumã é uma adaptação do 

regulamento da FIA para veículos de endurance. 
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3.2.1.2. Requisitos de projeto 

A definição dos requisitos de projeto é fundamental para obter um sistema 

que cumpra com todas suas funções e desempenhe um trabalho correto. Os requisitos 

servem como parâmetros fundamentais, sendo guia nas etapas de projeto 

subseqüentes. 

O protótipo desenvolvido para competição deve apresentar a 

possibilidade de ajuste de certas configurações, principalmente dos componentes da 

suspensão possibilitando adaptar o veículo às condições da pista, ou seja, o sistema 

deve apresentar formas de regular alguns parâmetros de geometria como cáster, 

câmber, vão livre so solo e relação de barra estabilizadora. 

Desta forma o sistema Duplo A de suspensão se torna ideal para esta 

finalidade pois permite uma grande gama de ajustes a apresenta excelentes 

propriedades estruturais. 

No intuito de manter o desempenho, foram mantidas algumas 

características como o anti-mergulho e anti-agachamento da suspensão em situação 

de aceleração ou de frenagem.  

O uso de pneus e rodas de aro 13 polegadas justifica-se pela 

disponibilidade no mercado brasileiro. 

Algmas metas deste projeto foram definidas pela versão original do 

veículo, estas são: 

 Entre-eixos de 2565 mm; 

 Bitola dianteira de 1580 mm; 

 Bitola traseira de 1475 mm 

 Curso de esterço de 28 mm para cada lado; 

 Anti-mergulho de 2° tornando-o 24,5% anti-mergulho; 

 Anti-agachamento de 1,7° tornando-o 20% anti-agachamento; 

 Ângulo do pino mestre de 4°; 

 Altura do centro de rolagem traseiso de 136 mm; 

 Geometria trapesioidal de direção de Ackerman reverso; 

 Curso de amortecedor para a dianteira e traseira de 25 mm no total; 

 Distribuição de peso 65% na traseira; 

 Altura do CG em 340 mm do solo; 
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3.2.2 Modelagem dos componentes do carro e montagem em 
3D 

Esta fase delimitou-se a modelagem 3D de todos os componentes do 

carro possibilitando a montagem e verificação dimensional de todos os subconjuntos 

garantido que a próxima fase não utilize dados de entrada para os programas de 

simulação errados. 

 

 

Figura 28 - Modelo de componente - fixação dos bellcranks traseiros - a ser modelado com precisão 

utilizando SolidWorks. Fonte: autoria própria. 

3.2.3 Retirada dos hardpoints de suspensão e direção para a 
entrada nos softwares 

Os programas de análise computacional de geometria de direção 

apresentam seus inputs de dados por coordenadas cartesianas em X, Y e Z de 

acordo com a origem determinada pelo projetista, no caso o ponto adotado foi o 

ponto central do eixo dianteiro projetado ao chão. 

O software apresenta uma tabela nomeando todos os pontos necessários 

para a definição da geometria como pode ser visto na figura 27 abaixo. 
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Figura 29 - Imagem do progra LOTUS Suspension Analysis. Fonte: Autoria prórpia. 

Para isto foi necessário retirar os ponto da montagem original em 

Solidworks e plota-los em Microsoft Office Excel de acordo com os quadros 2 e 3 

abaixo. 

 

SUSPENSÃO DIANTEIRA SM-01 

  Hard Point (Front) X(mm) Y(mm) Z(mm) 

1 Lower wishbone front pivot -72,94 -120 143,4 

2 Lower wishbone rear pivot 612,06 -120 166,4 

3 Lower wishbone outer ball joint 5,37 -720 159,77 

4 Upper wishbone front pivot -88,08 -300 275,75 

5 Upper wishbone rear pivot 581,92 -385 275,75 

6 Upeer wishbone outer ball joint 12,77 -707,55 350,13 

7 Push rod wishbone end 14,8 -684,72 174,71 

8 Push rod rocker end 137,84 -196,1 527,51 

9 Outer track rod ball joint -87,2 -691,58 352,64 

10 Inner track rod ball joint -145,33 -300 268,29 

11 Damper to body point 534,44 -199,27 589,2 

12 Damper to rocker point 224,13 -126,02 598,45 

13 Wheel spindle point 9,94 -712,45 274,99 

14 Wheel centre point 9,6 -790,53 274,99 

15 Rocker axis 1st point 185,94 -200,2 540,6 

16 Rocker axis 2nd point 186,22 -183,23 523,63 

Quadro 2 - Quadro de Hard Points da suspensão dianteira em EXCEL. Fonte: Autoria própria. 
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SUSPENSÃO TRASEIRA SM-01 

  Hard Point (Rear) X(mm) Y(mm) Z(mm) 

1 Lower wishbone front pivot 2337,5 133,5 240 

2 Lower wishbone rear pivot 2645,5 133,5 240 

3 Lower wishbone outer ball joint 2475,5 706,5 210 

4 Upper wishbone front pivot 2350 200 395 

5 Upper wishbone rear pivot 2655 200 395 

6 Upeer wishbone outer ball joint 2570 675 421,5 

7 Push rod wishbone end 2475,5 615 233 

8 Push rod rocker end 2570 160 466 

9 Outer track rod ball joint 2672 706,5 210 

10 Inner track rod ball joint 2641,5 228,5 240 

11 Damper to body point 2219 192,5 476 

12 Damper to rocker point 2527 44 485 

13 Wheel spindle point 2570 700 285 

14 Wheel centre point 2570 752,5 285 

15 Rocker axis 1st point 2527 141,65 479 

16 Rocler axis 2nd point 2527 138,35 459 

Quadro 3 - Quadro de Hard Points da suspensão traseira em EXCEL. Fonte: Autoria própria. 

 

Com a entrada desses dados no software se torna então, possível fazer 

as devidas analises de comportamento dinâmico de suspensão e direção 

possibilitando que a próxima fase se inicie. 

A título de comparação, a figura 28 abaixo mostra, em uma vista superior, 

o veículo montado com a geometria resultante do software. 
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Figura 30 – Comparativo em vista superior entre veículo e geometria em software. Fonte: Autoria 

própria. 

3.2.4 Simulação e diagnosticos de erros 

Esta fase consiste em fazer o levantamento de todos os dados da 

geometria e fazer a análise de suas influências dinâmicas de quatro formas 

diferentes.  A primeira será sobre a ótica estática do veículo, a segunda mediante 

trabalho paralelo da suspensão, a terceira quando o veículo efetua uma curva, ou 

seja, rolagem de chassis e a quarta com o esterço das rodas. Em cada uma das 

situações, uma leitura dos dados será feita e discutida levando em conta a influência 

dinâmica das propriedades observadas.  
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3.2.4.1. Análise estática da geometria de suspensão e direção 

Na análise estática deve-se verificar as características abaixo para, 

posteriormente, discutir suas influências e como estas se relacionam. 

 

 Centro de rolagem dianteiro e traseiro; 

 Angulação do eixo de rolagem; 

 Tipo de tração adotada no veículo; 

 Alinhamento dos planos dos mecanismos da suspensão 

 

Primeiramente, a abordagem acerca do tipo de tração adotada no veiculo. 

O protótipo utiliza um motor traseiro-central com tração traseira, este tipo de veículo 

deve, portanto aproveitar ao máximo sua capacidade trativa no eixo traseiro quando 

este efetua uma curva, no entanto seu centro de gravidade é mais próximo da 

traseira o que configura uma maior rolagem de chassis.  

Sendo assim, se faz necessário que o eixo de rolagem seja inclinado de 

maneira que decresça ao se deslocar para a traseira, no entanto com uma inclinação 

bastante suave evitando que o eixo traseiro apresente muita carga devido à 

aceleração lateral podendo a vir configurar um comportamento sobresteçante no 

veículo ou que o veiculo apresente perda de tração na dianteira devido à rolagem 

excessiva gerando um comportamento subesterçante. 

Mediante análise de dados apresentados no software a altura do centro 

de rolagem dianteiro é de 87,59 mm e o traseiro 142,13 mm, logo o eixo de rolagem 

apresenta 1,22° de inclinação ascendendo para o eixo traseiro, o que configura o 

primeiro erro de geometria como mostra a figura 29. 

Outro erro de geometria foi a defasagem angular entre o plano de 

trabalho do bellcrank traseiro, mecanismo que transfere a carga ao amortecedor, e o 

plano do push-rod traseiro, elemento tubular que transfere a carga para o bellcrank, 

de 10°. Este erro de geometria fazia com que muita carga fosse transmitida aos 

elementos estruturais da suspensão traseira danificando-os além de fazer com que a 

suspensão perdesse eficiência. Este erro pode ser visualizado na figura 30. 
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Figura 31 - Vista lateral exibindo a inclinação do eixo de rolagem. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 32 - Erro de geometria do mecanismo da suspensão traseira. Fonte: Autoria própria. 

 

Push-rod 
Eixo bellcrank 
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3.2.4.2. Análise de trabalho paralelo da suspensão e direção (bump e 
rebound) 

As propriedades, a seguir, analisadas são referentes ao trabalho em 

paralelo da suspensão e direção como um todo. Estas análises nos permitem dizer 

se a geometria de direção está adequadamente referenciada com a suspensão 

dianteira e como variam as propriedades de câmber, convergência, eixo de rolagem 

e relação de curso de amortecedor por variação na roda. 

Iniciando com a propriedade de câmber, é possível analisarmos na, figura 

31, que as variações desta propriedade são da ordem de 2,3°, na dianteira, e 1,4°, 

na traseira, ao longo de 25 mm de curso. Estas variações são pequenas e próximas, 

o que garante semelhança entre traseira e dianteira, não definindo, portanto, erros 

geometria. 

 

Figura 33 - Variação de câmber da dianteira e traseira. Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando a propriedade de convergência das rodas ou “TOE”, é 

possível visualizar que a geometria de direção não apresenta um efeito de 

bumpsteer considerável (0,86°) e a traseira apresenta mínima variação (0,17°) em 

função da posição do seu braço de regulagem de convergência, como pode ser visto 

na figura 32. 
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Figura 34 - Variação de convergência na dianteira e na traseira. Fonte: Autoria própria. 

 

Partindo para a propriedade do eixo de rolagem, a importância da 

variação desta consiste em saber se não há nenhuma variação anômala ao longo do 

curso, ou seja, que um dos centros de rolagem varie muito mais que outro, ou ao 

contrário do que deveria. Observando a figura 33, é possível afirmar que a variação 

entre traseira e dianteira é semelhante, o que não configura um erro de geometria, 

apesar da inclinação do eixo de rolagem estar errado, como foi discutido no item 

3.2.4.1 – Análise estática da geometria de suspensão e direção. 

 

Figura 35 - Variação dos centros de rolagem dianteiro e traseiro. Fonte: Autoria própria. 
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Para finalizar, deve-se fazer a análise do chamado motion ratio, que é 

basicamente a relação de suspensão. Esta é definida matematicamente através da 

razão entre o deslocamento vertical da roda pela compressão do amortecedor. Esta 

razão está vinculada à geometria da suspensão adotada e pela relação de alavanca 

do bellcrank.  

As figuras 34 e 35 apresentam as curvas das relações da suspensão 

dianteira e traseira, respectivamente. O gráfico, figura 34, da dianteira mostra que a 

relação oscila em torno de 1,5:1 e o da traseira, figura 35, em 7,3:1. Realizando uma 

análise mais técnica destes gráficos, fica claro que uma regulagem de pré-carga de 

mola, por exemplo, apresenta um efeito muito mais sensível do que na dianteira por 

apresentar uma relação muito maior, dificultando um ajuste mais preciso o que 

configura mais um erro de geometria. 

 

 

Figura 36 - Relação de suspensão dianteira. Fonte: Autoria própria. 
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Figura 37 - Relação de suspensão traseira. Fonte: Autoria própria. 

3.2.4.3. Análise de variação de parâmetros quanto à rolagem de chassi - 
curvas 

A leitura e análise das variações relacionadas à rolagem do veículo é a 

parte mais importante deste trabalho, pois influencia diretamente no comportamento 

do veículo em pista. Um protótipo de competição com uma boa dinâmica lateral 

representa um carro fácil de pilotar e com bons tempos de volta. 

As analises que serão feitas neste item apresentam um procedimento 

semelhante ao anterior, serão expostos os dados de variação de câmber e do eixo 

de rolagem para, posterior, leitura e interpretação das curvas. 

Abordando primeiramente a variação de câmber mediante rolagem, é 

importante lembrar que a rolagem influencia o módulo da variação de câmber, ou 

seja, quando há uma rolagem de chassis a suspensão ,como um todo, também 
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apresenta rolagem, sendo assim é necessário que a variação de câmber seja 

proporcional à rolagem do carro. 

A figura 36 mostra as variações de câmber na dianteira (1,1°) e na 

traseira (1,8°) mediante a uma rolagem de definida arbitrariamente em 1,5°. Estas 

variações devem estar próximas à rolagem definida garantindo bom aproveitamento 

de tração dos pneus em curvas. No entanto, como foi discutido no item 3.2.4.1 – 

Análise estática de geometria de suspensão e direção, a altura do centro de rolagem 

dianteiro é inferior ao da traseira, sendo assim há maior rolagem no eixo dianteiro do 

que no traseiro. É possível afirmar então, que a variação de câmber na traseira é 

pouco superior ao que deveria ser e a da dianteira, menos do que deveria. Estas 

variações estão erradas, mas não por questão modulo, e sim por questão dinâmica 

do eixo de rolagem, o que configura um erro de geometria de suspensão.  

 

 

Figura 38 - Varação de câmber mediante rolagem. Fonte: Autoria própria. 

Outro erro de geometria detectado envolvendo o eixo de rolagem do 

veículo foi a maneira como ele migra quando ocorre a rolagem como pode ser visto 

na figura 37 e 38 abaixo. É crucial que o centro de rolagem oscile no sentido 

contrário ao giro do chassi ampliando o torque contra a rolagem do mesmo. No caso 

da geometria antiga do protótipo, isto não ocorria, podendo resultar em um 

comportamento substerçante do veículo bem como maior torção na estrutura. 
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 A grande diferença entre a ancoragem das bandejas inferiores e as 

superiores com relação ao plano médio do carro causava esta variação anômala. 

 

Figura 39 - Oscilação do centro de rolagem em Y. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 40 - Vista superior da geometria e a variação do eixo de rolagem. Fonte: Autoria própria. 

Eixo de rolagem 
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3.2.4.4. Análise de variação de parâmetros com o esterço nas rodas 

Assim como o trabalho de suspensão causa variações nas propriedades 

dinâmicas de um carro, o trabalho da direção também. Sendo assim, é importante 

observar como ocorrem as variações que dependem do esterço nas rodas.  

É importante associar o esterço nas rodas à rolagem do carro, pois a 

rolagem é usualmente oriunda do comando do piloto em girar o volante. Sendo 

assim, a leitura de algumas das propriedades apresentadas nesse item pode ser 

relacionada com algumas do item anterior, 3.2.4.3 – Análise de variação de 

parâmetros quanto à rolagem de chassi. 

A figura 39, abaixo, mostra a propriedade de variação de câmber 

mediante o esterço das rodas, esta ocorre fruto da geometria de cáster e ângulo do 

pino mestre associadas. Observando este gráfico é possível notar que a roda interna 

à curva camba positivamente e a externa negativamente o que confere ao carro, 

quando este realiza uma curva e há uma rolagem no chassi, que o pneu se 

mantenha com a banda de rolagem em contato com a pista. No entanto esta 

variação é pequena mesmo somadas, as variações de câmber oriundas do trabalho 

de suspensão mediante rolagem e as originadas devido ao esterço das rodas, são 

insuficientes para a rolagem do veículo. Para compensar isto, o que é normalmente 

utilizado um câmber estático muito maior que o necessário o que causa desgaste 

excessivo dos pneus. 

 



 

 

49 

 

Figura 41 - Variação de câmber mediante esterço nas rodas. Fonte: Autoria propria. 

O próximo parâmetro de analise é a geometria de direção adotada como 

pode ser visto na figura 40, onde a geometria trapezoidal confere as rodas uma 

diferença angular quando há esterço e, por ser uma geometria de Ackerman reverso, 

esta diferença deve ser bastante sutil, apenas 2° ao longo de todo o curso. 

 

Figura 42 -  Variação da geometria de Ackerman reverso. Fonte: Autoria própria. 
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3.2.5 Modificações no sistema e na geometria, melhorando o 
desempenho e corrigindo os erros 

Para darmos início a fase cinco do fluxograma de atividades, 

primeiramente será feito um breve apanhado dos erros de geometria diagnosticados 

na fase anterior e alguns parâmetros de contorno a serem respeitados. 

Os erros de geometria encontrados são:  

1. Inclinação do eixo de rolagem; 

2. Mecanismo da suspensão traseira desalinhado; 

3. Relação de suspensão traseira; 

4. Oscilação em “Y”, do centro de rolagem dianteiro; 

5. Pouca variação de câmber mediante esterço. 

 

Os parâmetros de contorno são: 

1. Espaço para os membros inferiores do piloto; 

2. Veículo bi posto; 

3. Necessidade de inserir uma barra estabilizadora; 

4. Dificuldade de usinagem de componentes; 

5. Material escasso; 

6. Feedback dos pilotos sobre quesitos dinâmicos. 

 

Para se realizar alterações em uma geometria de suspensão é necessário 

veículo e também qual a ordem de grandeza destas alterações.  

Para isto se faz uso de um método iterativo de variação dos hard ponits 

onde se busca saber quais são os pontos que apresenta maior e menor influencia 

nas mudanças de propriedades dinâmicas. Sendo assim é possível realiza um refino 

geométrico até ao ponto que se deseja, ou seja, aonde se pode trabalhar sem entrar 

em conflito com os parâmetros de contorno. 

Neste item vamos abordar as correções feitas de maneira semelhante ao 

item 3.2.4 Simulação e diagnósticos de erros, onde foram separadas formas 

análise de parâmetros do veículo. 
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Primeiramente a abordagem acerca do mecanismo de suspensão 

traseira. O erro de desalinhamento foi de 10° e este estava danificando 

componentes estruturais da suspensão traseira além de influenciar no motion ratio 

do mecanismo. Para isto foi necessário usinar dois eixos novos para os bellcranks 

traseiros e fabricar um elemento estrutural com o objetivo de reduzir a carga aos 

elementos estruturais já danificados, como pode ser visto nos Anexos A e B deste 

trabalho.  

Com esta pequena modificação o motion ratio da traseira caiu de 7:1 para 

6:1, como pode ser visto na figura 41, o que representa uma pequena melhora, 

tendo em vista que para uma mudança considerável seria necessário realizar uma 

grande modificação na estrutura traseira bem como a geometria da direção o que 

implicaria em um grande número de componentes usinados e muito material para 

fabrica-los. 

 

Figura 43 - Nova relação de suspensão traseira. Fonte: Autoria própria. 

 

A nova geometria proporcionou que os push rods traseiros ficassem 

perpendiculares ao eixo dos bellcranks, como pode ser visto na figura 42 abaixo. 
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Figura 44 - Nova geometria da traseira. Fonte: Autoria própria. 

3.2.5.1. Análise estática das nova geometria de suspensão  

A análise estática da nova geometria se limita a correção do eixo de 

rolagem do veículo lembrando que este configurava um erro de geometria devida à 

sua inclinação. 

A mudança significativa foi no sistema dianteiro de suspensão, sendo 

assim, a traseira permaneceu com a altura do centro de rolagem bem próximo do 

original. Como pode ser visto na figura 43 abaixo, o centro de rolagem dianteiro foi 

deslocado para cima, o que foi obtido foi o eixo de rolagem com uma inclinação de 

0.22° descendendo para a traseira, isso garante um comportamento equilibrado ao 

carro por melhorar a transferência de carga em curva. Teoricamente, esta 

configuração faz com que o carro tenha uma tendência neutra em curvas, ou seja, 

sem ser subesterçante ou sobresterçante. 

Push rod 
Eixo bellcrank 
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Figura 45 - Vista lateral da nova geometria. Fonte: Autoria própria. 

3.2.5.2. Análise da nova geometria mediante trabalho paralelo da suspensão  

Neste item serão abordadas as novas variações de câmber, 

convergência, altura dos centros de rolagem e relação de suspensão. No entanto a 

definição destas variações não foi arbitraria, o feedback dos pilotos foi lavado em 

conta, pois o carro apresentava bons tempos de volta o que assegura um bom 

desempenho.  

Para a nova geometria de suspensão buscou-se manter essas variações 

próximas ás do veiculo original com algumas pequenas alterações visando melhor 

desempenho, mas sem abrir mão da sensibilidade e entrosamento do carro com os 

pilotos. 

A propriedade de câmber em curso paralelo não apresentou mudanças 

consideráveis, a dianteira com variação de 2,5° e a traseira com os mesmos 1,4° 

originais. 
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Figura 46 - Variação de câmber da nova geometria de supensão. Fonte: Autoria própria. 

 

A propriedade de convergência (TOE) que esta vinculada à direção, foi 

configurada para ter uma pequena redução no bumbteer, não pela geometria 

anterior apresentar este efeito de maneira prejudicial, mas sim por ser sempre 

interessante achar o ponto mais próximo do ideal facilitando um possível ajuste. A 

figura 45 abaixo mostra esta pequena redução. 
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Figura 47 -  Variaação de convergência da geometria de suspensão nova. Fonte: Autoria própria. 

 

Vale observar que a variação da dianteira oscila na região “negativa” do 

gráfico, isto é pela definição de toe negativo estático adotado para este carro 

possibilitando sempre uma maior aderência a roda externa à curva. 

A próxima propriedade refere-se à variação da altura centros de rolagem 

com relação ao chão. A geometria antiga, como foi dito anteriormente, não 

apresentava variações anômalas mediante trabalho de suspensão, no entanto a 

nova geometria tornou a variação dos centros de rolagem ainda mais próxima, ou 

seja, o eixo de rolagem varia, praticamente, paralelamente à sua posição original. O 

que garante que as propriedades relacionadas a ele, não apresentem grandes 

variações. Isto pode ser observado na figura 46. 
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Figura 48 - Variação dos centros de rolagem da geometria de suspensão nova. Fonte: Autoria própria. 

 

As duas próximas variações referem-se ás relações de suspensão. A 

figura 47 mostra que a dianteira sofreu um pequeno aumento na relação de 1,5;1 

para 2:1, esta variação foi devido a mudança na geometria da suspensão. E a figura 

48 refere-se à relação da traseira, onde a mudança na relação ocorreu devido a 

mudança no mecanismo da suspensão como foi visto no inicio do item 3.2.5 – 

Modificações no sistema e na geometria, melhorando o desenpenho e corrigindo os 

erros. 
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Figura 49 - Relação de suspensão dianteira. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 50 - Relação de suspensão traseira. Fonte: Autoria própria. 
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3.2.5.3. Variação de parâmetros da nova geometria quanto à rolagem chassi 

 

A variação de câmber, figura 49, em rolagem apresenta valores 

extremamente próximos ao do original, 1,8° na traseira e 1° na dianteira, no entanto 

com a mudança na inclinação do eixo de rolagem, esta variação se torna mais 

eficiente quando o veículo realiza uma curva. 

 

 

Figura 51 -  Variação de câmber mediante rolagem da nova geometria. Fonte: Autoria própria. 

 

A mudança importante deste tópico é com relação a como o centro de 

rolagem varia paralelamente ao chão, ou seja, em referência a “Y”. A geometria 

anterior por apresentar ancoragens muito defasadas, como foi discutido no item 

3.2.4.3 – Análise de variação de parâmetros quanto à rolagem de chassi, o que fazia 

com que o centro de rolagem migrasse para a posição contrária ao que deveria o 

que configura um erro de geometria. 

 No entanto, para realizar uma efetiva correção é necessário aproximar as 

ancoragens das bandejas entre si, mas esta tarefa se torna mais complexa, pois se 

apresentam dois importantes parâmetros de contorno, o primeiro deles é o fato de os 

membros inferiores do piloto estar dividindo espaço com o sistema de suspensão, e 
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o segundo é o fato do veículo ser um bi posto, que prejudica geometricamente a 

dimensão da bandeja superior. 

Apesar de ter efetivamente corrigido o erro de geometria, como pode ser 

visto na figura 50 e 51, alterações estruturais possibilitando os novos pontos de 

ancoragem foram necessárias. 

 

 

Figura 52 - Variação em "Y" dos centros de roalgem. Fonte: Autoria própria. 

 

Outro ponto interesante de se observar é que a variação em módulo dos 

centros de rolagem esta bem proxima, o que garante uma rolagem mais símetrica 

entre traseira e dianteira . 
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Figura 53 - Vista superior da nova geometria, com oscilação do eixo de rolagem em "Y". Fonte: 

Autoria própria. 

3.2.5.4. Análise de variação de parâmetros da nova geometria mediante 
esterço nas rodas 

Neste item vamos abordar a variação de câmber devidos ao ângulo de 

cáster e pino mestre associados quando se tem esterço nas rodas. Percebeu-se que 

a esta variação na geometria antiga era insuficiente com uma variação pouco 

superior a 1° em todo o esterço. Com a modificação do ângulo de cáster de 2° para 

4° conseguiu-se que a variação de câmber aumentasse para 2,7°, como pode ser 

visto na figura 52, possibilitando que o câmber estático usualmente utilizado seja 

reduzido, aumentando a durabilidade dos pneus. 
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Figura 54 - Variação de câmber mediante esterço na geometria nova. Fonte: Autoria própria. 

3.2.6 Modelagem da nova geometria em CAD e prototipagem 

Com todos os erros de geometria devidamente corrigidos, foi possível da 

inicio a fase 6 do fluxograma e fazer a modelagem dos componentes com foco em 

aproveitar o material disponível do próprio veículo, como por exemplo, os tubos das 

balanças, rótulas de suspensão e etc.  

No entanto, modificações estruturais foram feitas no intuito de atender as 

necessidades da nova geometria de suspensão. Praticamente toda a parte frontal do 

veículo foi refeita modificando os travamentos da suspensão e pontos de ancoragem 

com pode ser visto nos anexos 3 e 4. 

A geometria nova de suspensão também foi projetada com o intuito de 

inserir uma barra estabilizadora em “U”, na dianteira e em “T”, na traseira sendo 

estas compactas e bem alinhadas com o mecanismo de suspensão garantindo fácil 

regulagem e eficiência mecânica, com pode ser visto nas figuras 53, 54 e 55. 
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Figura 55 - Vista frontal do protótipo em CAD. Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

Figura 56 - Foto frontal do protótipo com seus compoentes de suspensão. Fonte: Autoria própria. 

Barra estabilizadora em “U” 
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Figura 57 - Foto da traseira do protótipo com o foco para a barra estabilizadora em "T". Fonte: Autoria 

própria. 

Capítulo 4  

CONCLUSÃO   

Como pode ser percebido durante o desenvolvimento deste trabalho, o 

processo de desenvolver geometrias de suspensão e direção é bastante trabalhoso 

e envolve muitas variáveis de contorno. Além disso, efetuar apenas uma análise 

estática de uma geometria não é o suficiente para defini-la, é necessário fazer o 

levantamento de como os parâmetros variam de forma dinâmica, possibilitando 

assim, que os erros de geometria sejam devidamente corrigidos e o veículo tenha o 

comportamento esperado pelo projetista. 

 O trabalho desenvolvido acerca do Protótipo de Tarumã da UFSM foi 

essencialmente uma “engenharia reversa”, como ficou sugerido pelos objetivos 

específicos deste trabalho, pois não existia qualquer elemento com registro de 

Barra em “T” 
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projeto sendo necessário então, desmontar todo o veículo e modelar elemento a 

elemento possibilitando assim, que o primeiro objetivo especifico fosse devidamente 

atendido. 

O segundo, terceiro e quarto objetivos específicos foram atingidos com a 

utilização dos softwares LOTUS Supension Analyses e MSC - AdamsCar 

possibilitando a análise detalhada das variações e propriedades dinâmicas do 

protótipo bem, como os erros de geometria encontrados. A partir disto, foi possível 

efetuar as devidas correções e melhorar pontos passivos de refino de características 

dinâmicas. 

Apesar das limitações impostas pela pouca disponibilidade de material e 

da dificuldade de usinagem, a prototipagem do novo sistema foi realizada 

concluindo, portanto, o ultimo objetivo específico proposto. Acompanhando a parte 

de prototipagem, outras mudanças foram realizadas em outras partes do carro com 

o intuito de melhorar pontos outras propriedades como rigidez torcional, distribuição 

de massa com a mudança da posição do piloto e características aerodinâmicas 

adquiridas pela nova carenagem, vide anexo 5. 

As características oriundas da nova geometria têm como objetivo principal 

tornar o carro mais neutro e equilibrado aliando orientações de bibliografias e 

conhecimentos adquiridos em outros projetos dos quais o autor deste trabalho 

participou. No entanto, para o refino destas geometrias, será necessário realizar o 

setup, ou seja, o ajuste do carro de acordo com a sensibilidade do piloto além de 

realizar a instrumentação da suspensão adequadamente para retirada de dados e 

validação. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Novo modelo de eixo para os bellcranks traseiros  
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Anexo 2 - Elemento estrutural para redução de cargas no mecanismo de 

suspensão traseira. 
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Anexo 3 - Vista lateral do protótipo com os novos travamentos e 

elemntos estruturais. 
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Anexo 4 - Vista superior da dianteira reprojetada com a nova 

geometria adotada. 
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Anexo 5 - Proposta de nova carenagem para o protótipo em 

CAD. 
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