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“We cannot solve our problems with the same thinking we 

used when we created them.” 
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RESUMO 

 

A busca por métodos de validação de componentes mecânicos, empregados no setor de 

desenvolvimento de produtos, mostra-se cada vez mais ávida por soluções mais baratas. Com 

isso, os programas capazes de simular os esforços atuantes em determinada peça através do 

método de elementos finitos ganham cada vez mais espaço no mercado, uma vez que tal processo 

é consumidor de menos capital quando comparado às validações empíricas atualmente 

empregadas. O presente artigo mostrará a simulação de um conjunto de suspensão de um 

protótipo off-road através de tal técnica, utilizando um histórico de excitações realizado após 

mensurações em campo e também fazendo uso de uma ferramenta específica para obtenção de 

cargas dinâmicas do modelo em questão. O resultado mostrado ao final é fundamental para 

futuras otimizações, visando redução de massa, por exemplo, que podem vir a ser executadas no 

sistema de suspensão do protótipo aqui discutido. 
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ABSTRACT 

 

The search for mechanical components validation methods, employed in product development 

sector, becomes more avid for less expensive solutions. As a result, programs that can simulate 

forces acting on a given part through finite element method are gaining more space in the market, 

once this process consumes less capital when compared to currently-employed empirical 

validation. This article shows the simulation of an off-road prototype suspension through such 

technique, using ground excitation history coming from field measurements and also by making 

use of a specific tool for obtaining dynamic loads from the model in question. The results shown 

at the end is key for future enhancements aiming mass reduction, for example, that may be 

executed on the prototype suspension system discussed here. 

 

KEYWORDS:  Finite element method. Suspension. Baja SAE 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇÕES DE FADIGA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

Nos dias atuais, a utilização de softwares capazes de realizar cálculos utilizando método 

de elementos finitos é cada vez mais comum. Isso é devido a uma série de fatores, dos quais é 

possível destacar o fato de se ter resultados cada vez mais verossimilhantes, acarretando em um 

menor capital de investimento em testes. O contraponto, porém, se baseia no fato de, seguindo 

tendências globais, as empresas desenvolvedoras destes softwares criarem produtos cada vez 

mais fáceis de se usar, fazendo com que usuários leigos obtenham resultados não condizentes 

com a realidade, ora por condições de contorno incorretas (resultado de um possível 

desconhecimento do próprio sistema em questão), ora por utilização indevida do software. 

Outro ponto que enaltece a utilização do método de elementos finitos na indústria 

automobilística é o fato de, aliado a uma análise de sensibilidade, por exemplo, indicar 

tendências de otimizações correlacionadas a determinadas mudanças de geometria do modelo. 

Isso afeta drasticamente a maneira pela qual componentes mecânicos são projetos visando 

atender especificações do âmbito da vida em fadiga ou aerodinâmica, como exemplos. 

 

1.2 OBJETIVO DO TRABALHO 

Este trabalho tem por objetivo simular a vida em fadiga do conjunto de suspensão 

dianteiro direito proposto para o protótipo MB1216 da Equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja 

SAE utilizando o software Ansys. As cargas utilizadas como condição de contorno da simulação 

citada são extraídas de uma análise dinâmica utilizando um modelo simplificado do sistema de 

suspensão em questão dentro do programa Simulink (MATLAB). O histórico de deslocamentos 

verticais que foram utilizados nas plataformas de teste para excitar o sistema de supensão 

utilizado na análise dinâmica é oriundo de medições diretas feitas na própria pista da equipe 

dentro da UNESP, campus de Guaratinguetá. 

Todas modelagens tratadas no presente artigo foram feitas através do software Solidworks 

com o auxílio também da equipe. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho surgiu através da ideia de se obter resultados mais confiáveis em termos de 

vida em fadiga para os componentes que estão sob efeito das maiores cargas atuantes em um 

protótipo off-road. Isto deve-se ao fato de mudanças abruptas de estado dos componentes do 

veículo em virtude do terreno extremamente acidentado onde foram realizados os testes. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A concepção deste trabalho foi feita em três partes, a começar pela apresentação de 

conceitos teóricos fundamentais para compreensão e entendimento do projeto. São introduzidos 

também aspectos como os diferentes tipos de suspensão, o projeto Baja SAE e os dois protótipos 

que estarão aqui envolvidos. 

Em seguida, toda a metodologia envolvida, bem como os modelos utilizados nas 

diferentes etapas de idealização da simulação final, é tratada. Os softwares Solidworks, Simulink 

e MATLAB, além do Ansys, que tiveram atividades realizadas com o uso de seus ambientes, são 

mostrados e discutidos. A Figura 1 mostra os passos tomados para que o resultado final fosse 

atingido. Por fim, os resultados obtidos serão exibidos e uma breve discussão sobre estes será 

feita, antecedendo a conclusão do trabalho. 

 

Figura 1 –  Fluxo de atividades executadas neste trabalho. 

 

Fonte:  Autor.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 DINÂMICA VEICULAR 

Antes de qualquer abordagem, primeiramente deve-se estabelecer um eixo de 

coordenadas para que resultados de diferentes fontes possam ser comparados e discutidos. Por 

recomendação, será utilizado o sistema de coordenada estabelecido pela SAE (GILLELSPIE, 

1992). Na condição embarcada, os movimentos veiculares são definidos de acordo com um 

sistema de coordenadas ortogonal seguindo a regra da mão direita, cuja origem é disposta no 

centro de gravidade do veículo. A Figura 2 exemplifica os eixos sobre os quais o veículo 

translada, assim como os principais movimentos que o mesmo pode vir a executar quando 

rotaciona sobre qualquer um deles (roll, pitch e yaw). O roll é facilmente observado em eventos 

de curvatura, quando o carro “rola” devido à transferência lateral de carga. Já o pitch ocorre em 

acelerações e frenagens, facilmente notado quando há agachamento (squat) da suspensão traseira 

ou mergulho (dive) da suspensão dianteira. Por fim, o yaw, que se correlaciona fortemente com a 

manobrabilidade do veículo, é facilmente visto quando o carro apresenta fortes características de 

sobre-estreçamento (oversteer) ou subesterçamento (understeer) (DIXON, 1996). 

Figura 2 –  Eixos de coordenadas adotado pela SAE. 

 

Fonte:  Adaptado de (GILLESPIE, 1992) 

x – Eixo composto do plano longitudinal de simetria 
y – Eixo lateral direito do veículo 
z – Eixo vertical 
p – Velocidade de roll sobre o eixo x 
q – Velocidade de pitch sobre o eixo y 
r – Velocidade de yaw sobre o eixo z 



20 
 

 
 

A dinâmica veicular envolve o estudo dos movimentos lateral, longitudinal e vertical do 

veículo em questão (DIXON, 1996). Em projetos de suspensão e direção de um automóvel, os 

três eventos devem ser profundamente analisados e o projetista deve ter em mente que qualquer 

alteração em parâmetros de ambos os sistemas afetará positiva ou negativamente o desempenho 

dinâmico nos três eixos mencionados, demandando uma análise de trade-off, para que os 

objetivos primordiais do projeto sejam atendidos. Nesta monografia, porém, apenas a análise em 

termos do movimento vertical foi feita e isso deve ser lembrado antes que quaisquer decisões 

sejam tomadas com base nos resultados daqui extraídos. 

Toda análise de dinâmica veicular deve ser conduzida utilizando o protótipo de estudo em 

seu estado de operação. Em um veículo normal de passeio, a adição de motorista, passageiros e 

bagagens, possui relação direta e substancial na massa total, bem como na posição do CG do 

protótipo (DIXON, 1996), e, portanto, a desconsideração desta adição acarreta em resultados não 

condizentes com a realidade. 

 

2.2 SISTEMAS DE SUSPENSÃO AUTOMOTIVA 

Há diversas fontes de vibração em veículos automotores, podendo ser citados como 

exemplos o motor, as perturbações aerodinâmicas, as irregularidades rotativas de quaisquer 

componentes mecânicos (dos quais se destacam o conjunto pneu/roda e discos de freio), 

transmissão e solo. Cabe ao sistema de suspensão do automóvel, seja ele on road ou off-road, 

atenuar os “ruídos” oriundos deste último citado, que se encontram na faixa de 25 a 20000 Hz 

(GILLESPIE, 1992). 

A suspensão, juntamente com os componentes motrizes do automóvel, são a principal 

interface entre os ocupantes e o ambiente externo. Estes podem ser englobados em um bloco, 

denominado “função transferência do veículo” (DIXON, 1996), como mostrado na Figura 3. A 

única diferença que o sistema absorvedor de impactos apresenta em relação ao motriz é que há 

uma relação de via única entre ele e o motorista, uma vez que este não é capaz de controlar como 

o automóvel vai responder aos estímulos externos, em oposição ao conjunto motriz. 
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Figura 3 –  Diagrama de blocos de um sistema de interação motorista-veículo  

 

Fonte:  Adaptado de (DIXON, 1996) 

 

Há dois principais tipos de carga que atuarão no sistema em análise:  a carga inercial, uma 

vez que todo e qualquer corpo que ocupa espaço e possui massa, apresenta forças ativas e reativas 

que obedecerão a segunda lei de Newton e influenciarão drasticamente no diagrama de corpo 

livre do sistema; e carga aerodinâmica, que se origina de duas fontes, arraste e atrito viscoso 

(GILLESPIE, 1992). 

Neste trabalho, foca-se apenas nas cargas inerciais, oriundas de uma excitação externa do 

solo que obrigará o sistema a se deslocar no eixo vertical (ou eixo Z do sistema de referências 

adotado pela SAE). As cargas geradas  que posteriormente serão utilizadas para análise de fadiga, 

são consideradas de suma importância pois são elas as principais fontes de quebra de um sistema 

automotivo de suspensão. 

O elemento mais importante da suspensão, o conjunto amortecedor-mola, pode ser 

considerado um filtro, com analogias aos mesmos utilizados em circuitos elétricos. Observando o 

diagrama de corpo livre da Figura 4, comumente utilizado para simplificação e entendimento de 

um sistema absorvedor de impactos, percebe-se a semelhança com circuitos RC mencionada 

acima. O funcionamento de um amortecedor ocorre devido à passagem forçada (efeito 
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compressivo) de fluidos contidos em uma câmara por um pistão que contém orifícios controlados 

por válvulas. A resistência oferecida por essa passagem determina as características e 

propriedades do amortecedor (VOLKSWAGEN, 1998). 

 

Figura 4 –  Modelo do quarto de carro, representando o diagrama de corpo livre para apenas um 
dos conjuntos de suspensão do protótipo. 

 

Fonte:  Adaptado de (GILLESPIE, 1992). 

 

Outro aspecto cuja ressalva é válida é a definição das massas suspensa e não suspensa que 

são importantes nas definições cinéticas do automóvel, como, por exemplo, nos cálculos de 

transferências lateral e longitudinal das cargas atuantes no veículo. A massa suspensa se 

caracteriza por ser todo e qualquer corpo sem interação direta com as excitações oriundas do solo 

(e.g. chassis, motorista, motor, transmissão, etc.), enquanto que a massa não suspensa são todos 

os componentes que fazem parte do sistema responsável pela filtragem dos impactos verticais 

(e.g. rodas, manga de eixo, ponta de eixo, cubo de rodas, etc.). Isso também é ilustrado na Figura 

4. 

Visando maior isolamento possível dos estímulos externos é necessário fazer com que os 

pneus sigam ao máximo o perfil da estrada para que o veículo se mantenha a uma altura fixa no 

espaço (WILLIAMS, 1997), evitando variações inerciais no modelo. 
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2.3 TIPOS DE SUSPENSÃO 

Há diferentes tipos de suspensão que podem vir a equipar um automóvel. A escolha entre 

MacPherson, Duplo A ou Multilink, principais sistemas independentes utilizados nos carros de 

hoje em dia (GILLESPIE, 1992; LONGHURST, 2016), para a suspensão dianteira necessita uma 

análise prévia para estabelecimento dos principais targets que são desejados com tal escolha. 

Custo de manutenção, possibilidade de variação de parâmetros cinemáticos, performance e 

simplicidade geralmente são fatores decisivos que acabam por afetar a escolha final. 

 

2.3.1 MacPherson 

Conhecida por sua simplicidade, a suspensão do tipo MacPherson apresenta um conjunto 

composto por um braço A (wishbone) em sua parte inferior, juntamente com o link para 

esterçamento (tie rod). A maior peculiaridade deste tipo de suspensão está no fato de o 

amortecedor ser fixado no pivô superior da manga de eixo. A Figura 5 ilustra a montagem. Três 

pontos de fixação no chassis devem ser criados (dois para a bandeja e uma para o amortecedor). 

Figura 5 –  Suspensão MacPherson 
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Fonte:  (LONGHURST, 2016) 

 

2.3.2 Duplo A 

Sistema mais comumente encontrado em carros americanos no período pós segunda 

guerra mundial (GILLESPIE, 1992), a suspensão duplo A conta com dois braços de suspensão 

triangulares (que dão nome ao sistema), além do tie rod. O nome short long arm é aplicado 

quando tais braços diferem entre si em seus comprimentos, condição raramente não satisfeita. O 

amortecedor agora é fixado em uma das bandejas e seu posicionamento é extremamente relevante 

para o desempenho final do veículo, tanto em termos de manobrabilidade quanto em termos de 

ride. O chassi necessita de cinco pontos de fixação neste tipo de conjunto, como ilustrado na 

Figura 6. 

Figura 6 –  Suspensão do tipo Duplo A (também conhecida como double wishbone, short long 
arm ou braço A) 

 

Fonte:  (GILLESPIE, 1992) 

 

Nos protótipos Baja da Equipe Piratas do Vale – Bardahl, este vem sendo o tipo de 

suspensão dianteira escolhido há mais de 10 anos, devido à sua adaptabilidade a diferentes 

chassis, bem como à facilidade com que se pode alterar os parâmetros de acordo com o 
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desempenho demandado, além do extenso know-how que a equipe adquiriu ao longo dos últimos 

anos.  

 

2.3.3 Multilink 

É considerada como sendo a mais recente variação da suspensão Duplo A 

(LONGHURST, 2016), isto porque ao invés de se ter dois braços triangulares sólidos, tem-se 

quatro links independentes (que em muitos casos são conectados nas partes superior e inferior da 

manga de eixo, formando os braços triangulares). Uma vez que possui um número virtual maior 

de juntas, é capaz de fornecer uma gama maior de possibilidades quanto aos possíveis ajustes. A 

Figura 7 mostra o esquema de uma suspensão Multilink aplicada na suspensão dianteira de um 

veículo. 

 

Figura 7 –  Suspensão Multilink 

 

Fonte:  (ORLANDO E PITTARELLO, 2016) 

 

2.4 PROJETO BAJA SAE 

O projeto Baja SAE, organizado pela SAE BRASIL, que reúne as grandes universidades 

brasileiras no desafio de construir e projetar um protótipo monoposto fora de estrada. O projeto, 

que foi criado na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, teve sua primeira 

competição em 1976. No Brasil, apenas no ano de 1995 o primeiro campeonato ocorreu. Chegou 

a ser disputada no famoso autódromo de Interlagos (Figura 8) de 1996 até 2002, quando o ECPA 
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(Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) passou a ser sede. Há também competições de 

abrangência regional (nordeste, sul e sudeste), através da regência das seções regionais da própria 

SAE BRASIL. 

Figura 8 –  Equipe Piratas do Vale na competição nacional de Baja SAE disputada (à época) no 
autódromo de Interlagos. 

 

Fonte:  Equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja SAE. 

 

O protótipo deve ser capaz de transpor os mais diversos tipos de obstáculos, como troncos 

de árvores, pedras e qualquer outro objeto que sirva para simular as condições de um terreno 

extremamente acidentado. Deve ser atrativo não apenas por sua confiabilidade e desempenho, 

mas também por seu apelo visual e facilidade de operação e manutenção (SAE BRASIL, 2012). 

A Figura 9 mostra o protótipo MB1114 em ação na 21ª competição nacional organizada pela 

SAE BRASIL. 
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Figura 9 –  Protótipo MB1114 na 21ª Competição Baja SAE BRASIL 

 

Fonte:  Equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja SAE. 

 

2.4.1 Os protótipos MB1114 e MB1216 

Os dois protótipos que serão tratados nesta monografia serão o MB1114 e o MB1216, os 

veículos mais recentes da Equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja SAE. O primeiro já se 

encontra totalmente finalizado, com 4 competições disputadas inclusive. O segundo, até a data de 

obtenção dos resultados deste trabalho, se apresenta na fase de projeto, aguardando a usinagem 

de algumas peças para ter sua montagem iniciada. 

As principais diferenças entre os dois protótipos estão na redução de massa global 

(planejada para 7%), assim como redução das bitolas dianteira e traseira e entre-eixos. Outra 

mudança notável é o tipo de suspensão traseira que passará a ser adotada no mais recente 

protótipo, passando do tipo Swing Axle para Multilink. A suspensão dianteira, porém, se manterá 

com o sistema Duplo A, tendo o projeto de alguns componentes mantidos para a nova versão do 

protótipo. 

Na Figura 10 é possível observar as diferenças no grau de maturidade existente entre os 

protótipos, com o modelo já finalizado do MB1114 ao lado do modelo do MB1216, utilizado no 



28 
 

 
 

ante-projeto (para obtenção dos centros de gravidade das massas suspensa e não suspensa do 

veículo) 

Figura 10 –  Vista renderizada de elevação do protótipo MB1114 (à esquerda) ao lado do modelo 
de ante-projeto do protótipo MB1216 (à direita). 

 

Fonte:  Autor. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Para que os resultados da simulação no software Ansys fossem extraídos, os componentes 

sob análise foram modelados, testados virtualmente em condição dinâmica para retirada das 

cargas e só então puderam adentrar no ambiente daquele programa. 

 

3.1 MODELAGEM DO SISTEMA (SOLIDWORKS) 

Para o início das atividades relativas à simulação do conjunto de suspensão dianteira do 

protótipo MB1216, foi feita a modelagem da montagem do mesmo, empregando o programa 

Solidworks. Este foi escolhido por ser o software CAD 3D da Equipe Piratas do Vale – Bardahl 

há mais de 5 anos. A Figura 11 mostra a utilização do software em questão no protótipo anterior, 

o MB1114. 

 

Figura 11 –  Vista isométrica renderizada do protótipo MB1114 

 

Fonte:  Autor. 

 

Como já discutido, uma vez que o projeto do protótipo MB1216 se encontra na fase de 

definição de alguns parâmetros que irão influenciar o modelo final do conjunto, alguns 
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componentes ainda deverão ter suas geometrias refinadas, como, por exemplo, as bandejas de 

suspensão, logo, nesta seção, apenas o protótipo anterior será ilustrado. Para maior compreensão 

da participação de cada componente na montagem final, a Figura 12 mostra a vista explodida do 

conjunto de suspensão dianteira ilustrado na Figura 11. É importante mencionar que os braços de 

suspensão (bandejas) são reutilizados nos desenhos do conjunto do protótipo mais recente. 

 

Figura 12 –  Vista explodida do conjunto de suspensão dianteiro, tipo duplo A, do protótipo 
MB1114 da Equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja SAE 

 

Fonte:  Equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja SAE. 

 

A efeito comparativo, se considerarmos apenas a montagem parcial da massa não-

suspensa dos dois protótipos, incluindo apenas cubo de roda, ponta de eixo, manga de eixo, 

steering arm e os respectivos terminais rotulares, como ilustrado nos itens a e b da Figura 13, 

houve uma redução de massa de 18%. Essa redução foi fundamental para que as metas globais 

para o novo protótipo fossem atingidas. É importante lembrar que no ante projeto do veículo mais 

atual (MB1216), a redução de massa foi fixada como sendo o target de maior prioridade. 
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Figura 13 –  Conjunto parcial da massa não-suspensa do sistema de suspensão dianteiro direito 
do protótipo MB1114 (a), juntamente com o conjunto do protótipo MB1216 (b) da Equipe Piratas 
do Vale – Bardahl de Baja SAE 

a) b)  

Fonte:  Autor. 

 

Um aspecto que pode vir a causar certo estranhamento é a posição do steering arm, que na 

seção a da Figura 13 se mostra à direita da manga de eixo (quando observada em vista frontal), 

enquanto que em b da mesma figura, à esquerda. Isso é devido ao reposicionamento do sistema 

pinhão/cremalheira do protótipo, que passou a ter o pinhão posto abaixo da cremalheira 

(diferentemente da condição anterior, em que se encontra acima do mesmo). 

 

3.1.1 Relação entre componentes  

Para que haja prosseguimento com as atividades sobre o conjunto de suspensão aqui 

tratado, é necessário que haja entendimento das interações entre todos os componentes deste. Se 

o sistema de suspensão do protótipo MB1114 for observado, com o auxílio de sua respectiva 

vista explodida, pode-se tratar isoladamente de cada interface. A Figura 14 trata da montagem 

citada. 
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Figura 14 –  Montagem do sistema de suspensão dianteiro do protótipo MB1114 já com alguns 
componentes suprimidos. 

 

Fonte:  Autor. 

 

Suprimindo componentes supérfluos às análises feitas neste artigo, como parafusos, 

rolamentos, pneu e conjunto mola/amortecedor, tem-se, para ambos os protótipos, o exibido na 

Figura 15. 

 

Figura 15 –  Montagem contando apenas com os principais componentes do protótipo MB1114 
(a) acima da outra referente ao protótipo MB1216 (b). 

a)  
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b)  

Fonte:  Autor. 

 

Focando nos componentes próximos à roda, observa-se conexões concêntricas de todos os 

quatro furos da roda com os do cubo de roda. Na ponta de eixo, há dois locais destinados ao 

alojamento de rolamentos (ambos com diâmetro externo de 42 mm), fazendo com que, 

obviamente, a ponta de eixo seja concêntrica e coaxial ao cubo de roda. A Figura 16 ilustra o 

mencionado. 

 

Figura 16 –  Conexões existentes entre roda, cubo de roda e ponta de eixo. Suspensão do 
protótipo MB1114. 
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Fonte:  Autor. 

Quando a manga de eixo se torna o escopo, pode ser enxergado que a ponta de eixo é 

posta no alojamento existente daquela, ao passo que o steering arm é fixado através de quatro 

furos, e os terminais rotulares, com os devidos graus de liberdade inerentes deste tipo de 

componente, concêntricos aos furos superior e inferior da manga de eixo. A Figura 17 ilustra 

como essas relações coexistem. 

 

Figura 17 –  Conexões existentes entre ponta de eixo, manga de eixo, steering arm e terminais 
rotulares dos braços de suspensão. Suspensão do protótipo MB1114. 

 

Fonte:  Autor. 

 

Finalmente, entre os pivôs da bandeja e as chapas de fixação da suspensão no chassis, há 

conexões coaxiais que permitem que as bandejas girem ao redor do eixo formado pelos pares 

superior e inferior dos pivôs. A Figura 18 ilustra tais interfaces. 
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Figura 18 –  Conexões existentes entre ponta de eixo, manga de eixo, steering arm e terminais 
rotulares dos braços de suspensão. Suspensão do protótipo MB1114. 

 

Fonte:  Autor. 

 

Maiores detalhes referentes ao processo de modelagem dos componentes não serão 

fornecidos neste artigo uma vez que fugiria ao escopo principal do mesmo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CURVAS DE EXCITAÇÃO DO SOLO 

Para que haja resultado correlacionado com a realidade (em termos dos obstáculos 

enfrentados por um protótipo tipo Baja SAE), a pista de testes utilizada pela Equipe Piratas do 

Vale – Bardahl de Baja SAE, localizada dentro da UNESP – Campus Guaratinguetá, foi mapeada 

em alguns trechos para que servisse de input para as plataformas de teste (ou test rigs) usadas no 

MATLAB. Para tanto, os obstáculos mais relevantes da pista foram medidos no eixo Z apenas 

(perpendicular ao plano da pista), utilizando um espaçamento de 20cm entre cada medição. Uma 

vez que precisões milimétricas não eram necessárias, as mensurações foram realizadas utilizando 

trena e escala métricas. 

A Figura 19 mostra a localidade da pista de onde as medições foram extraídas. 

Figura 19 –  Localização da pista utilizada pela equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja SAE 
durantes os testes de seus protótipos, na UNESP – Campus de Guaratinguetá. 

Fonte:  Google Maps 
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Foram escolhidos, então, quatro obstáculos da pista que, posteriormente, foram 

adicionados de mais dois que não estão no local da Figura 19, mas são comumente encontrados 

em âmbito de competição. As imagens de todos estes podem ser encontradas no Apêndice A.  

O procedimento geral para a obtenção das curvas de input que governaram as plataformas 

de teste no MATLAB se iniciou com a retirada do perfil do obstáculo utilizando o espaçamento 

entre mensurações previamente citado. Em seguida, através de vídeos feitos pela própria equipe, 

disponíveis na internet (https://www.youtube.com/user/piratasdovale), estimou-se uma 

velocidade de passagem do protótipo pelo obstáculo. Assim, o perfil do obstáculo em função do 

tempo foi retirado. Posteriormente, uma vez que no ambiente MATLAB foi utilizado um solver 

(ode15) de time step variável, foi preciso quantificar tais perfis para que os mesmos fossem 

descritos de maneira contínua no tempo. Assim, o software pode calcular qual a altura 

instantânea que o test rig deve assumir em determinado instante de tempo. Para tanto, três dos 

seis obstáculos foram segmentados em três partes, para que tal descrição através de fórmulas 

apresentasse erros menores (o Apêndice A pode ser consultado para observar o que ocorre com a 

linha de tendência quando a segmentação não é feita). Posteriormente, uma equação final 

condicional, composta por todos os eventos quantificados, é responsável por guiar o test rig 

dependendo de qual intervalo de tempo a simulação se encontrar. O software MS Excel foi 

escolhido para auxiliar no mapeamento dos perfis dos obstáculos. 

A Figura 20 mostra as medições do primeiro obstáculo, caracterizado pela planificação 

em sua parte superior. No presente artigo, este será nomeado “Obstáculo 1”.  
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Figura 20 –  Medições realizadas sobre o Obstáculo 1. Segmentação ocorre no início e no final 
para que haja melhor descrição da curva através de linhas de tendência e suas respectivas 
fórmulas. 

 

Fonte:  Autor. 

 

A Figura 21 mostra o mesmo obstáculo em função do tempo, com as devidas equações 

das linhas de tendência de entrada e saída do evento. 

 

Figura 21 –  Perfil de varredura do Obstáculo 1. Velocidade de passagem foi fixada em 15 km/h. 
Equações de linha de tendência apresentam fator R maior que 0.99. 

 

Fonte:  Autor. 
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As mensurações feitas sobre o Obstáculo 2, que é caracterizado por ter um longo declínio 

seguido de uma retomada abrupta (rampa), são mostradas na Figura 22. 

 

Figura 22 –  Medições realizadas sobre o Obstáculo 2. Segmentação ocorre no início e no final 
para que haja melhor descrição da curva através de linhas de tendência e suas respectivas 
fórmulas. 

 

Fonte:  Autor. 

 

Quando tal perfil é tornado contínuo, tem-se o exposto na Figura 23. 
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Figura 23 –  Perfil de varredura do Obstáculo 2. Velocidade de passagem foi fixada em 20 km/h. 
Equações de linha de tendência apresentam fator R maior que 0.99. 

 

 

Fonte:  Autor. 

 

O Obstáculo 3 é composto de três declives ondulados em sequência. Uma vez que o perfil 

do mesmo se assemelha a uma senóide, este será aproximado como tal. Logo, curvas de 

tendência (nem segmentação do sinal) serão necessárias aqui. A Figura 24 mostra as medições 

feitas sobre este obstáculo. 

 

Figura 24 –  Medições do Obstáculo 3. Quando uma velocidade de passagem é fixada em 5 km/h 
a equação para a curva se torna z = 17.5*sin(4.26x+π /2)-17.5 

  

Fonte:  Autor. 

Em seguida, quando o Obstáculo 4 é mapeado, tem-se o resultado das medições deste 

ilustrado na Figura 25. O mesmo é composto de dois degraus em sequência, com amplitude não 
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maior que 40 cm. A maior carga que o sistema de suspensão sofreu neste trecho ocorreu na 

transição entre os dois declives. 

 

Figura 25 –  Medições realizadas sobre o Obstáculo 4. Segmentação ocorre no início e no final de 
cada degrau para que haja melhor descrição da curva através de linhas de tendência e suas 
respectivas fórmulas. Vale ressaltar que, a efeito de simplificação, a segunda etapa do obstáculo é 
uma cópia da primeira (em preto). 

 

Fonte:  Autor. 

 

Quantificando o trecho descrito anteriormente, obtém-se o mostrado na Figura 26. 

 

Figura 26 –  Perfil de varredura do Obstáculo 4. Velocidade de passagem foi fixada em 10 km/h. 
Equações de linha de tendência apresentam fator R maior que 0.99. 

 

Fonte:  Autor. 

Os dois últimos trechos foram retirados de obstáculos recorrentes em competições de Baja 

SAE. O primeiro deles é composto de uma série de pequenos bumps, de altura aproximadamente 
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igual a 5 cm, postos em alternância de lados (out-of-phase bumps). Neste obstáculo, o evento 

total durou seis segundos e totalizou quinze pequenos aclives em cada um dos lados. O último, e 

não menos importante, é o dive, que consiste de um salto abrupto de uma altura de 

aproximadamente 80 cm que os protótipos devem transpor. Ambos os eventos são também 

mostrados no Apêndice A. 

Uma vez que ambos os eventos são representações quase instantâneas de mudança de 

relevo, nenhuma equação para quantificação destes foi necessária. Ao invés disso, através do 

script de input das cargas no MATLAB, uma representação binária foi utilizada para descrição 

dos obstáculos. 

Finalmente, foi possível obter uma equação final condicional em função do tempo de 

simulação que foi utilizada dentro do MATLAB para governar as fontes de excitação do sistema 

de suspensão modelado internamente ao software (por meio do Simulink). As equações, bem 

como as condições nas quais foram aplicadas, são mostradas na Tabela 1. Um tempo de espera de 

dois segundos foi utilizado entre as etapas. 
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Tabela 1 –  Equações de entrada do modelo a ser utilizado no MATLAB, bem como os tempos 
inicial e final de cada intervalo. 

Intervalo T Inicial (s) T Final (s) Equação 
1-2 0.00 2.00 z =  0 
2-3 2.00 2.51 z = -562.15x3 + 461.37x2 + 39.196x + 0.5472  
3-4 2.51 4.09 z = 65 
4-5 4.09 4.47 z = 2236.3x3 - 15370x2 + 34961x - 26283  
5-6 4.47 6.47 z = 0 
6-7 6.47 7.42 z = 182.81x3 - 262.96x2 + 2.2145x - 1.4917  
7-8 7.42 7.71 z = -80 
8-9 7.71 8.80 z = -807.32x5 + 6638.4x4 - 21793x3 + 35810x2 - 29393x + 9530  
9-10 8.80 10.80 z = 0 
10-11 10.80 15.14 z = 17.5*sin(4.26x+π /2)-17.5 
11-12 15.14 17.14 z = 0 
12-13 17.14 17.81 z = 405.59x3 - 413.33x2 + 37.032x - 0.9658 
13-14 17.81 18.89 z = -40 
14-15 18.89 19.28 z = -845.46x3 + 4936.9x2 - 9474.5x + 5952.1  
15-16 19.28 19.95 z = 405.59x3 - 413.33x2 + 37.032x - 0.9658 
16-17 19.95 21.03 z = -40 
17-18 21.03 21.42 z = -845.46x3 + 4936.9x2 - 9474.5x + 5952.1  
18-19 21.42 23.42 z = 0 
19-20 23.42 29.42 Step, fora de fase, z = 5 
20-21 29.42 31.42 z = 0 
21-22 31.42 35.00 Dive, z = -80 

Fonte: Autor. 
Nota1: Para todos os casos, x é equivalente ao tempo de simulação corrente menos o tempo inicial do intervalo. x = 
tsimulação - tinicial. 
Nota 2: z é dado em centímetros (cm) 

 

Ao final, por não haver necessidade de retorno à altura inicial, a plataforma de teste 

permaneceu na altura final (-80 cm), após o evento de dive. 

Em termos gráficos, em função dos steps de tempo utilizados e calculados pelo próprio 

MATLAB, tem-se a Figura 27. 
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Figura 27 –  Posicionamento da plataforma de teste esquerda utilizada na simulação dinâmica do 
conjunto de suspensão do protótipo MB1216. 

 

Fonte:  Autor. 

 

4.2 MODELO SIMULINK (MATLAB) 

4.2.1 Concepção do Modelo 

Para obtenção das cargas dinâmicas, foi-se escolhido o software MATLAB, por conter 

diversas ferramentas para soluções de sistemas com input oriundas de fontes externas (neste caso, 

todo o equacionamento foi feito no software MS Excel e traduzidos para a linguagem do 

MATLAB através de um script interno ao modelo Simulink). A principal diferença desta 

ferramenta para as demais específicas para uso do setor automobilístico, como Carsim e MSC 

Adams, é que foi possível entender a física atuante por trás do modelo, uma vez que o 

entendimento dela foi fundamental para a concepção deste, ao passo que as outras ferramentas 

supracitadas são consideradas "caixas pretas", por necessitarem apenas do conhecimento prévio 

dos dados de entrada básicos do sistema. 

Em termos gerais, o modelo final do sistema de suspensão tipo duplo A do protótipo 

MB1216 é mostrado na Figura 28. Cada um dos blocos mostrados será abordado separadamente 

também nesta seção. É importante ressaltar que o modelo final obtido foi conseguido utilizando o 

modelo-exemplo fornecido pela MathWorks como base. 
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Os blocos circundados em azul são responsáveis pelos conjuntos de suspensão do sistema. 

Em vermelho, tem-se o bloco responsável pela representação do chassis. Em laranja, os test rigs 

da simulação. Em preto, o bloco responsável pela interface entre o perfil de excitação gerado pelo 

script em MATLAB e o modelo Simulink. Por fim, em amarelo, o conjunto de blocos 

responsável pela exportação e exibição dos dados. 

 

Figura 28 –  Modelo no ambiente Simulink da suspensão do protótipo MB1216. 

 

Fonte:  Autor 

 

Uma vez que a utilização de arquivos stereolithography (formato .stl) gerados através do 

software Solidworks, que garantiria uma alta fidelidade entre as geometrias criadas no CAD e as 
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utilizadas na simulação dinâmica, demandaria um esforço demasiado referente à localização e 

definição de todos os offsets entre cada CG dos componentes do conjunto, optou-se pela 

simplificação da montagem, acarretando em uma parametrização dos componentes e em um 

consequente fácil manuseio dos mesmos. 

Desta forma, para a criação de todo e qualquer componente deste sistema, foi utilizada a 

rotina mencionada abaixo. 

 Criação de um sólido, que pode ser a representação parcial ou total do componente 

em questão. 

 Estabelecimento de algum tipo de conexão (junta tipo olhal, junta fixa, junta de 

deslizamento, dentre outros) entre os centros de coordenadas de cada sólido com 

os respectivos offsets entre os mesmos (ou distâncias entre os CGs). 

Ao término das etapas supracitadas, fez-se uso da ferramenta Mechanics Explorers, 

integrada ao próprio MATLAB, para verificar se a montagem representa o conjunto desejado. 

Se for tomado como exemplo a criação da bandeja de suspensão esquerda, a mesma deve 

ser dividida em três partes –  o corpo da bandeja, os pivôs e o terminal rotular. Uma vez que o 

corpo e os pivôs se movimentam no espaço sem deslocamento relativo entre os mesmos, uma 

junta do tipo fixa foi utilizada. Para a conexão entre o terminal rotular e a bandeja, outra junta 

fixa é usada, porém, na interface com a manga de eixo, uma do tipo esférica foi escolhida. A 

Figura 29 mostra a criação dos componentes diretamente relacionados à bandeja de suspensão. 
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Figura 29 –  Conexões implementadas entre o corpo da bandeja e seus respectivos pivôs e rótula. 

 

Fonte:  Autor 

 

Já a Figura 30 mostra a interface entre o conjunto (já montado) da montagem da bandeja 

de suspensão com a manga de eixo através de uma junta esférica (como mencionado 

anteriormente). 

 

Figura 30 –  Conexão estabelecida entre bandeja superior e manga de eixo através de uma 

junta esférica. 
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Fonte:  Autor 

Este procedimento foi repetido de maneira muito similar para quase todo o restante do 

modelo (aplicável aos blocos do chassis, plataforma de teste e, obviamente, ao sistema de 

suspensão). Já o bloco gerador de excitações do solo pode ser observado na Figura 31. O script 

contido dentro do bloco “MATLAB Function” pode ser visto na íntegra no Apêndice B. Ele foi 

responsável, através de uma lógica condicional simples, em transformar as equações expostas na 

Tabela 1 em algo compreensível pelo MATLAB.  

 

Figura 31 –  Interface entre o script que contém as formulações descritivas do perfil da pista e os 
sinais que foram utilizados pela plataforma de testes. 

 

Fonte:  Autor 

 

Finalmente, como último aspecto incluído na montagem final, um corpo fixo ao chassis 

foi adicionado como representação de todos os componentes participantes da massa suspensa do 

protótipo que não foram modelados no Simulink. Para tanto, foi elaborado uma tabela contendo 

todos os componentes (e seus respectivos CGs) do protótipo para que a massa global fosse 

calculada, bem como sua posição em relação a qualquer ponto de referência do protótipo. Uma 

vez que o valor de entre-eixos do protótipo é conhecido, calculou-se a participação da massa 

global sobre o eixo dianteiro. A posição do CG da massa suspensa em relação ao eixo dianteiro 
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do protótipo é ilustrado na Figura 32. Vale lembrar que a massa do piloto também deve ser 

considerada nos cálculos. 

 

Figura 32 –  Centro de gravidade da massa suspensa em relação ao eixo dianteiro do protótipo. 

 

Fonte:  Autor 

 

A Tabela 2 resume a operação para obtenção da participação da massa suspensa do 

protótipo sobre o eixo dianteiro, mostrando as massas total e distribuída para ambos os eixos. 
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Tabela 2 –  Distribuição da massa suspensa simplificada em ambos os eixos do protótipo. 

Massa Total Suspensa Especificada (kg) 

186.65 

CG da Massa Suspensa 

X (mm) Y (mm) Z (mm) 

-967.303815 6.50076346 348.829858 

Entre-eixos (mm) 

1550 

% Massa Dianteira % Massa Traseira 

0.375933023 0.624066977 

Massa Dianteira (kg) Massa Traseira (kg) 

70.16789871 116.4821013 

Fonte: Autor. 
Nota 1: Apenas os componentes mais influentes (massa elevada) foram considerados  
Nota 2: Valores de X em relação ao eixo dianteiro 
Nota 3: Valores de Y em relação ao plano médio do protótipo 
Nota 4: Valores de Z em relação ao assoalho do protótipo 

 

Com isso, a adição do corpo representante da massa suspensa foi realizada, através de um 

cubo de dimensões 5 x 5 x 5 cm, massa igual a 70 kg e translação de 35 cm em relação ao 

assoalho na direção Z, como mostrado na Figura 33. 

 

Figura 33 –  Paralelepípedo utilizado como representação de todas as massas suspensas não 
consideradas no modelo Simulink. 

 

Fonte:  Autor 
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Uma vez finalizado, tem-se a representação final do modelo simplificado da suspensão 

dianteira, tipo duplo A, do protótipo MB1216, como mostrado na Figura 34.  

Figura 34 –  Vista na interface Mechanics Explorers do conjunto simplificado montado da 
suspensão dianteira do protótipo MB1216. 

 

Fonte:  Autor 

 

4.2.2 Cargas obtidas 

Com o modelo pronto, foi possível executar a simulação. A duração média desta foi de 

trinta e cinco minutos, aproximadamente, utilizando um computador pessoal com apenas dois 

núcleos de processamento (Intel Core i7-4500U). 

O sensoreamento (para obtenção da força somente) foi instalado na interface entre a 

plataforma de teste e o pneu, em ambos os lados. Juntamente com a força, os parâmetros de 

rolagem e deslocamento vertical do chassis também foram monitorados. Os resultados para estes 

dois últimos mencionados está disposto na Figura 35.  
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Figura 35 –  Resultados encontrados para o deslocamento vertical (bounce), em azul, e rolagem 
(roll) do chassis, em laranja. 

 

Fonte:  Autor. 

 

Os resultados encontrados para a força são dispostos na Figura 36. 

Figura 36 –  Resultados encontrados para a força de interação entre plataforma de teste esquerda 
e pneu esquerdo 

 

Fonte:  Autor. 

 

Analisando o gráfico de saída do Simulink, nota-se alguns pontos:  
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 Os valores reportados no início da simulação (tempo de simulação menor que 0,5 

segundo) são referentes à acomodação da suspensão ao ambiente. Estes valores devem 

ser desconsiderados. 

 Notou-se claramente dois picos de força (-2080 N e -2085 N nos tempos de simulação 

iguais a 6,5 e 11 segundos) que foram oriundos do impacto de re-encontro do 

protótipo com o solo após passagem pelos obstáculos 1 e 2, respectivamente. 

 É interessante notar que, similarmente ao perfil de estrada apresentado pelo obstáculo 

3 (senoidal), a resposta em termos de força do contato pneu/solo também apresentou 

este formato. 

 A função de resposta quando as excitações geradas pelo obstáculo 5 foram utilizadas 

pelo Simulink mostra uma série de picos (re-encontro de pneu e solo), no valor 

aproximado de -1820 N, e vales (quando não houve contato entre as partes), no valor 

de 0. 

 Finalmente, o evento de dive, como esperado, gerou o maior valor de força registrado 

durante a simulação, -2498 N aos 33 segundos de simulação. 

 

4.2.3 Correlação virtual-experimental 

A efeito de comparação, foi utilizada a carga obtida no último trecho da simulação, 

durante o evento de dive do protótipo. Segundo LIMA (2011), em um ensaio de drop test feito 

com um protótipo similar, porém desconsiderando a massa do piloto, a carga de impacto obtida 

corrigida foi de 702 N. O ensaio foi conduzido utilizando uma altura de queda de 1 metro, como 

mostra a Figura 37.  
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Figura 37 –  Drop-test realizado em protótipo Baja similar. Altura de impacto utilizada: 1 metro. 

 

Fonte:  (LIMA, 2011). 

 

Uma vez que LIMA (2011) desconsidera tanto a massa do piloto (que chega a representar 

até 40% da massa suspensa do protótipo) quanto a carga estática do protótipo, os resultados 

divulgados pelo autor não foram utilizados para comparação. No entanto, a fomulação exposta 

em seu trabalho (utilizando conservação da quantidade de movimeno) para estimativa das cargas 

atuantes na suspensão foi reutilizada e refeita para o protótipo aqui analisado. Dessa forma, 

partindo da segunda lei de Newton, mostrada na Equação (1):  

      

   
  

  
 (1) 

E utilizando também o conceito de consevação de energia, visualizada na Equação (2). 

                                  

    
   

 
 

  √    (2) 
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Considerando a velocidade inicial de queda do veículo igual a 0 e o tempo de impacto, 

extraído dos resultados do Simulink, igual a 80 milissegundos, pode-se unir (2) em (1) e obter o a 

formulação mostrada na Equação (3). Substituindo os valores, a carga final foi retirada (4). 

   
√   

        
 (3) 

  
         

     
 
  

 
√      

 
  
     

     
 

            (4) 

Se for lembrado que o protótipo, ao cair, se apoia sobre os dois lados da suspensão 

dianteira, divide-se o resultado mostrado em (4) para se obter 2728,52 N. Comparando-se com o 

atingido pela simulação no Simulink, 2498 N, nota-se uma diferença percentual de 8,5%, 

aceitável para este caso. 

 

4.3 SIMULAÇÃO DE FADIGA (ANSYS) 

4.3.1 Pré-processamento 

Para a simulação do conjunto de suspensão, o software Ansys foi utilizado. A etapa 

seguinte foi a de definição das condições de contorno para que os cálculos de deformação e 

tensão através do método de elementos finitos (FEM) convirjam. A geometria, em formato step 

(.stp), bem como todos os contatos e conexões utilizados no software, basearam-se no descrito na 

seção 3.1.1, uma vez que o sistema simulado tem que ser fiel ao que ocorre na realidade. 

Continuando com o pré-processamento do modelo, foram determinados os critérios de 

malha, utilzados pelo próprio software para realização da mesma. Ao final, a malha do sistema é 

disposta na Figura 38. 
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Figura 38 –  Modelo discretizado que foi utilizado na simulação. Contém 382532 nós e 236247 
elementos. 

 

Fonte:  Autor. 

 

Em seguida, definiu-se as cargas atuantes juntamente com as fixações do sistema. Neste 

caso, a carga aplicada foi do tipo remota, simulando o ponto de contato pneu/solo do modelo, a 

10,5 polegadas abaixo do centro da roda. Visando desconsiderar os efeitos do amortecedor, 

haverá restrição cilíndrica (radial) no furo de fixação do amortecedor na bandeja inferior da 

suspensão. Finalmente, as chapas de fixação dos pivôs foram engastadas em sua face anterior ao 

conjunto (superfícies soldadas ao chassis). A Figura 39 mostra o esquema do modelo pronto para 

ser simulado. 
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Figura 39 –  Condições de contorno utilizadas na simulação do conjunto de suspensão do 
protótipo MB1216. 

 

Fonte:  Autor. 
 

Duas situações foram avaliadas nesta análise. A primeira delas, um estudo estático, com a 

maior carga registrada na simulação dinâmica feita no Simulink, 2498 N. Foi utilizado afim de 

averiguar se houve escoamento na condição de máxima força solicitada. Posteriormente, uma 

análise de fadiga foi executada utilizando o histórico de cargas obtido.  

A formulação para cálculo da tensão equivalente utilizada foi a de Von Mises, uma vez 

que o comportamento global dos componentes se mostra dúctil. Todos os valores referentes aos 

limites de escoamento e fadiga foram extraídos de MATWEB. Para o segundo estudo, o método 

de correção para fadiga utilizado foi o de Goodman, o input das cargas foi feito através da opção 

“History Data” e a opção “Quick Raninflow Counting” foi habilitada.  

 

4.3.2 Resultados (ANSYS) 

Utilizando a mesma capacidade de processamento que é descrita na seção 3.3.2, a 

simulação convergiu para um resultado final após cerca de uma hora. 

A Figura 40 mostra graficamente o que foi encontrado para a análise estática. 
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Figura 40 –  Tensão equivalente de Von Mises obtida na simulação do conjunto de suspensão do 
protótipo MB1216. Valores em MPa. 

 

Fonte:  Autor. 

 

As tensões encontradas para os componentes mais críticos são exibidas na Tabela 3. Para 

maiores detalhes dos corpos registrados nela, o Apêndice D deve ser consultado. 

Tabela 3 – Tensões máximas equivalentes de Von Mises registradas no estudo estático para os 
componentes mais críticos. 

Local 
Tensão de Equivalente de Von Mises (MPa) 

/ (Limite de escoamento [MPa]) 

Material 

Manga de Eixo 114,04 (283) Alumínio ASTM 6351 

Bandeja Inferior 258,73 (345) Aço SAE 1020 

Ponta de Eixo 550,93 (958) Aço SAE 4340 

Cubo de roda 191,05 (283) Alumínio ASTM 6351 

Roda 174,90 (276) Alumínio ASTM 6061 

Fonte:  Autor. 
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Pode-se observar através dos dados oriundos da simulação que o os componentes que 

apresentaram as condições mais críticas foram a ponta de eixo e a bandeja inferior, fabricados em 

aço SAE 4340 e aço SAE 1020, respectivamente. Em termos de fator de segurança, a bandeja 

inferior passa a apresentar um resultado mais expressivo (e preocupante), uma vez que o limite de 

escoamento do aço 1020 é bem menor que o  do outro. 

Em sequência, a análise de fadiga foi realizada. Os valores registrados na simulação 

dinâmica foram aqui utilizados. Modificações na curva fornecida, porém, tiveram que ser feitas 

para se adequar às demandas do Ansys. A Figura 41 exibe o encontrado. 

 

Figura 41 –  Fator de segurança para fadiga utilizando tensão equivalente alternada de Von Mises 
obtida na simulação do conjunto de suspensão do protótipo MB1216. Valores adimensionais. 
Carga aplicada proveniente do histórico de excitações. 

 

Fonte:  Autor. 

 

Dispondo os resultados na Tabela 4 para os componentes mais críticos: 
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Tabela 4 – Fatores de segurança para os componentes mais críticos registrados para o estudo de 
fadiga. 

Local Fator de Segurança (-) Material 

Manga de Eixo 1,69 Alumínio ASTM 6351 

Bandeja Inferior 0,56 Aço SAE 1020 

Ponta de Eixo 1,08 Aço SAE 4340 

Cubo de roda 1,01 Alumínio ASTM 6351 

Roda 1,10 Alumínio ASTM 6061 

Fonte:  Autor. 
Nota 1:  Valores de resistência à fadiga para o cálculo dos fatores de segurança retirados de MATWEB. 

 

Observando os resultados, pode-se comentar que haverá falha na bandeja inferior quando 

a vida infinita em fadiga é almejada (109 ciclos). O ponto crítico apresentado por este 

componente é na região de solda nas chapas utilizadas para fixação do amortecedor. O resultado 

demasiadamente baixo é justificado por dois motivos: o primeiro, que diz respeito ao fato do 

amortecedor ter sido considerado interamente rígido, causando um aumento das tensões geradas 

no local; o segundo, por se tratar de uma região de transição em 90 graus, há singularidade nos 

resultados para a área em questão, mesmo com refinamento de malha na região, levando a 

resultados incondizentes com a realidade. 

Quando o setor supracitado não é considerado, todo o restante do conjunto apresenta 

valores para o fator de segurança acima de um, sendo que as regiões mais críticas (parte inferior 

da bandeja e região de transição do miolo do cubo de roda para as furações da roda) apresentam 

um histórico de falhas registrado pela Equipe Piratas do Vale – Bardahl, possivelmente devido a 

sobrecarga. 
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5 CONCLUSÕES 

Com base no exposto neste trabalho, pode-se dizer que este permitiu um aprofundamento 

prático e teórico no processo que deve ser realizado para que a validação virtual de um conjunto 

de suspensão seja bem feito, desde a obtenção das condições de contorno para as simulações 

dinâmicas até a obtenção dos resultados em si em um software de elementos finitos. Todo o 

material aqui utilizado e criado será repassado à Equipe Piratas do Vale – Bardahl para que possa 

ser utilizado em projetos futuros, na concepção de novos protótipos. 

Quanto às medições realizadas no campo de teste da Equipe Piratas do Vale - Bardahl, 

será de extrema valia principalmente no aspecto voltado ao ensinamento. Caso alguma outra 

pessoa deseje adicionar impulsos provenientes do solo nas simulações dinâmicas executados no 

ambiente do Simulink, só é necessário seguir os passos aqui descritos e utilizar o script 

disponível no Apêndice B. 

Nas simulações dinâmicas, mesmo com as simplificações, provou-se com um cálculo 

simples de conservação de quantidade de movimento que os resultados obtidos eram sensatos. Os 

valores observados oriundos delas são um passo importante na busca por um dimensionamento 

correto de componentes de suspensão automotiva, uma vez que acarreta em condições de 

contorno mais próximas à realidade. 

Como supracitado, as simulações de conjunto, que passam a utilizar dados reais obtidos 

da própria pista de teste da equipe, promovem resultados mais confiáveis quando comparados aos 

que eram obtidos anteriormente. O método através de cálculos de conservação de quantidade de 

movimento acabava promovendo superdimensionamento, já que condições irreais eram 

assumidas com o temor de subdimensionamento, indo na contra-mão das tendências e targets 

estabelecidos para projetos conseguintes. 
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6 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Para próximos trabalhos, o autor sugere que seja feita uma análise empírica dinâmica para 

que sejam correlacionados os dados aqui apresentados visando possíveis correções a serem feitas 

no modelo objetivando maior fidelidade à realidade. 
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APÊNDICE A    PISTA DE TESTES 

Vista da pista utilizada para testes dos protótipos da Equipe Piratas do Vale - Bardahl na UNESP 
- Campus de Guaratinguetá. 

 

Fonte:  Autor. 
 

Vista de elevação do primeiro obstáculo considerado para criação do histórico de excitações do 

solo. Local –  UNESP - Campus de Guaratinguetá. 

 

Fonte:  Autor. 
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Vista do segundo obstáculo considerado para criação do histórico de excitações do solo. Local –  

UNESP - Campus de Guaratinguetá. 

 

Fonte:  Autor. 
 

Terceiro obstáculo considerado para criação do histórico de excitações do solo. Local –  UNESP 

- Campus de Guaratinguetá. 

 

Fonte:  Autor. 
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Quarto obstáculo considerado para criação do histórico de excitações do solo. Local –  UNESP - 

Campus de Guaratinguetá. 

 

Fonte:  Autor. 
 

Quinto obstáculo considerado para criação do histórico de excitações do solo. Local –  Campo de 

testes New Holland, Sarzedo/MG. 

 

Fonte:  Equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja SAE. 
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Sexto obstáculo considerado para criação do histórico de excitações do solo. Local –  Centro 

Técnico Aeroespacial, São José dos Campos/SP. 

 

Fonte:  Equipe Piratas do Vale – Bardahl de Baja SAE. 

 

Linha de tendência  obtida caso segmentação da curva não fosse realizada. 

 

Fonte:  Autor. 
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APÊNDICE B   SCRIPT (MATLAB) 

 

function y = fcn(u) 
%#codegen 
t = u(1); 

  
t1=0; 
t2=2; 
t3=2.51; 
t4=4.09; 
t5=4.47; 
t6=6.47; 
t7=7.42; 
t8=7.71; 
t9=8.80; 
t10=10.8; 
t11=15.14; 
t12=17.14; 
t13=17.81; 
t14=18.89; 
t15=19.28; 
t16=19.95; 
t17=21.03; 
t18=21.42; 
t19=23.42; 
t20=t19+6; 
t21=t20+2; 

  
Ad=80; 
Ap=2; 
Pp=0.4; 
Wp=0.1; 
Ts=5.5; 

  
P = (0 0); 
A=0; 
T = mod(t,Ts); 
% idx = floor(t/Ts); 

  
if t>t1 && t<t2 

     
    A=0; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A; 

     
elseif t>t2 && t<t3 

     
    x=t-t2; 
    A=-562.15*x^3 + 461.37*x^2 + 39.196*x + 0.5472; 

    P(1)=A; 
    P(2)=A; 
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elseif t>t3 && t<t4 

     
    A=65; 

    P(1)=A; 
    P(2)=A; 

     
elseif t>t4 && t<t5 

     
    x=t-t2; 
    A=2236.3*x^3 - 15370*x^2 + 34961*x - 26283; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A; 

     
% elseif t>t5 && t<t6 
%      
%     A=0; 
%     P(1)=A; 
%     P(2)=A;   

   
elseif t>t6 && t<t7 

     
    x=t-t6; 
    A=182.81*x^3 - 262.96*x^2 + 2.2145*x - 1.4917; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A; 

     

     
elseif t>t7 && t<t8 

     
    A=-80; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A;    

      
elseif t>t8 && t<t9 

     
    x=t-t6; 
    A=-807.32*x^5 + 6638.4*x^4 - 21793*x^3 + 35810*x^2 - 29393*x + 9530; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A;    

     
% elseif t>t9 && t<t10 
%      
%     A=0; 
%     P(1)=A; 
%     P(2)=A; 

  
elseif t>t10 && t<t11 

     

    x=t-t10; 
    A=17.5*sin(4.26*x+pi/2)-17.5; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A;     
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% elseif t>t11 && t<t12 
%      
%     A=0; 

%     P(1)=A; 
%     P(2)=A;    

  
elseif t>t12 && t<t13 

     
    x=t-t12; 
    A=405.59*x^3 - 413.33*x^2 + 37.032*x - 0.9658; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A;     

  
elseif t>t13 && t<t14 

     
    A=-40; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A; 

  
elseif t>t14 && t<t15 

     
    x=t-t12; 
    A=-845.46*x^3 + 4936.9*x^2 - 9474.5*x + 5952.1 ; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A;  

  
elseif t>t15 && t<t16 

     
    x=t-t15; 
    A=405.59*x^3 - 413.33*x^2 + 37.032*x - 0.9658; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A;     

  
elseif t>t16 && t<t17 

     
    A=-40; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A; 

  
elseif t>t17 && t<t18 

     
    x=t-t15; 
    A=-845.46*x^3 + 4936.9*x^2 - 9474.5*x + 5952.1 ; 
    P(1)=A; 
    P(2)=A;      

   
% elseif t>t18 && t<t19 
%      
%     A=0; 
%     P(1)=A; 
%     P(2)=A;      

     
elseif t>t19 && t<t20 
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    x=t-t19; 
    TT = mod(x,Pp); 

    if TT < Wp 
        P = (Ap 0); 
    elseif (TT > Pp/2) && (TT-Pp/2 < Wp) 
        P = (0 Ap); 
    end 

        
% elseif t>t20 && t<t21 
%      
%     A=0; 

%     P(1)=A; 
%     P(2)=A;        

  
elseif t>t21 

     
    P = (-Ad -Ad); 

     
end 

  
y = P; 
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APÊNDICE C    CG DO PROTÓTIPO MB1216 

 

Posicionamento dos componentes mais influentes no cálculo do CG do protótipo MB1216. 

Lista de Componentes Massa (kg) XCG (mm) YCG (mm) ZCG (mm) 

Chassi 44 -804.76 3.46 475.66 

Motor 26 -1336.88 -18.97 179.88 

Reservatório de Combustível 3 -1363.11 196.39 465.34 

Polia Primária 2.65 -1268.16 177.45 196.62 

Polia Secundária 1.9 -1477.78 137.65 131.78 

Caixa Redutora 10 -1536.7 4.84 67.59 

Piloto 70 -938.74 0 445.52 

Bateria 2 -25 0 260 

Caixa de Direção 3 0.34 0 135.65 

Volante 0.4 -305 0 420 

cinto 4 -815 0 250 

capo 0.5 -65 0 300 

chapeu 1 -765 0 1100 

Casca do Banco 2 -935 0 103 

Estofado do Banco 2.5 -935 0 103 

Cilindro Mestre 0.3 -165 185 270 

Reservatório de F. de Freio 0.7 -165 185 290 

Bandeja Superior 0.8 -101.4 0 69.86 

Bandeja Inferior 1.2 -99.45 0 -42.26 

Amortecedor Dianteiro 4.2 -139.54 0 115.67 

Tirante 0.5 -1327.81 0 -16.52 

Semi-eixo 1.8 -1560.63 0 -29.03 

Amortecedor Traseiro 4.2 -1471.87 0 226.31 
Fonte:  Autor 
Nota 1:  Apenas os componentes mais influentes (massa elevada) foram considerados  
Nota 2:  Valores de X em relação ao eixo dianteiro 
Nota 3:  Valores de Y em relação ao plano médio do protótipo 
Nota 4:  Valores de Z em relação ao assoalho do protótipo 
Nota 5:  Linhas em azul referem-se a componentes que possuem ambas massa suspensa e não-suspensa. 
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APÊNDICE D   RESULTADOS DA SIMULAÇÃO (ANSYS) 

Tensões de Von Mises obtidas para a manga de eixo. Estudo estático. Carga aplicada: 2498 N. 

 

Fonte: Autor. 

Tensões de Von Mises obtidas para a bandeja inferior. Estudo estático. Carga aplicada: 2498 N. 

 

Fonte: Autor. 
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Tensões de Von Mises obtidas para a ponta de eixo. Estudo estático. Carga aplicada: 2498 N. 

 

Fonte: Autor. 

 

Tensões de Von Mises obtidas para o cubo de roda. Estudo estático. Carga aplicada: 2498 N. 

 

Fonte: Autor. 
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Tensões de Von Mises obtidas para a roda. Estudo estático. Carga aplicada: 2498 N. 

 

Fonte: Autor. 

 

Fator de segurança obtido para a manga de eixo. Vida em fadiga. Carga aplicada proveniente do 
histórico de excitações. 

 

Fonte: Autor. 
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Fator de segurança obtido para a bandeja inferior. Vida em fadiga. Carga aplicada proveniente do 
histórico de excitações. 

 

Fonte: Autor. 

 

Fator de segurança obtido para a ponta de eixo. Vida em fadiga. Carga aplicada proveniente do 
histórico de excitações. 

 

Fonte: Autor. 
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Fator de segurança obtido para o cubo de roda. Vida em fadiga. Carga aplicada proveniente do 
histórico de excitações. 

 

Fonte: Autor. 

 

Fator de segurança obtido para a roda. Vida em fadiga. Carga aplicada proveniente do histórico 
de excitações. 

 

Fonte: Autor. 


