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RESUMO 

 

Estudo comparativo entre geometria de suspensão calculada numericamente através de 

softwares computacionais e desenvolvimento em softwares de CAD/CAE, mostrando que ao 

início de um projeto, onde temos várias modificações devido à requisitos de projeto e 

performance, podemos realizar estudos em programas numéricos à fim de reduzir custos e ter 

mais velocidade de resposta comparados ao CAD/CAE, onde temos que projetar os 

componentes e realizar os estudos posteriormente. 

 

Palavras-chave: Suspensão McPherson. Estudo da geometria. Camber. Caster. KPI. 

Engenharia Avançada. Comparativo. 



 

 

ABSTRACT  

 

Comparative study between McPherson front suspension geometry numerically calculated 

through software and developments generated at CAD/CAE softwares, showing that at the 

beginning of the project, where  lots of loops and feedbacks involving project and 

performance requirements, we can develop some solutions numerically to have cost reduction 

and improve the velocity of the proposals compared to CAD/CAE, where we need to project 

the components and perform the studies after. 

 

Keywords: Suspension McPherson. Geometry study. Camber. Caster. KPI. Advanced 

Engineering. Comparisson. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na indústria automobilística, principalmente no que se diz respeito à chamada engenharia 

avançada de projetos, onde se iniciam as idéias e a concepção dos veículos, há muitas 

horas gastas em estudos e layouts de forma à adequar da melhor maneira possível todos os 

requisitos do projeto juntamente com os desejos do cliente e o perfil da marca. 

No que se diz respeito à estudos, procura-se gastar a menor quantidade de tempo possível, 

para estudar a maior quantidade de prospostas de forma à atingir as metas determinadas. 

Isto se deve ao fato de não se poder gerar muitos custos (horas de engenharia) e aumentar 

as despesas com desenvolvimento do produto. Desta maneira, temos produtos com custo 

menor e consequentemente, mais competitivos e de mais fácil acesso aos consumidores 

finais. 

Esta realidade da indústria atual, que gera demanda por engenharia cada vez mais rápida e 

de alto grau de confiabilidade, se dá ao fato de existirem cada vez mais indústrias de 

automóveis no mercado e de uma abrangência global. 

Devido ao aumento considerável do consumo (venda) de automóveis ao longo dos anos, o 

que ocasiona mais tráfego e por conseqüência um trânsito cada vez mais carregado, a 

demanda por carros menores (e mais econômicos) tem aumentado  por todo o mundo. Por 

sua vez, quanto menores os carros, maior é a dificuldade de se instalar componentes como 

uma suspensão por exemplo. 

Conforme Lira (2012), a suspensão mais adequada para a utilização em veículos pequenos 

é a suspensão McPherson, que apresenta um envelope de funcionamento menor do que as 

demais disponíveis no mercado e apresenta um custo satisfatório para desenvolvimento, 

porém, elas podem (e são) utilizadas em veículos de vários portes. Dessa maneira, 

podemos com esse estudo, obter resultados com uma velocidade maior (comparada ao 

CAD/CAE) e partirmos para a fase de projeto dos componentes posteriormente, com um 

resultado já satisfatório. Vale lembrar que, apesar desses pontos (da geometria) 

apresentarem em estudos valores satisfatórios, estão sempre passíveis de pequenas 

modificações, após projeto dos componentes, revisões de requisitos e até mesmo, testes 

dinâmicos. 

No projeto de um automóvel, o conjunto da suspensão é um componente muito complexo de 

ser desenvolvido, pois além de todo o layout necessário para sua fixação e movimentação, 

ainda precisa ser afinada de acordo com a massa do veículo, desejo da empresa para o 
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desempenho do produto, segurança do cliente (percepção no manuseio) e conforto. Todos 

esses aspectos se dão em função da disposição dos pontos de fixação, ângulos de 

funcionamento, calibração dos amortecedores, diâmetros das barras, coeficientes das molas 

e rigidez das buchas. 

Os pontos de fixação da suspensão, são parte fundamental para a definição da plataforma 

do veículo, que pode ser utilizada para um veículo específico, ou uma família de veículos. 

Sendo assim, sua definição no veículo (ou instalação), muitas vezes requer alterações em 

peças estampadas e geram um custo muito alto de modificação, podendo afetar até os tipos 

de veículos que podem ser feitos com essa plataforma. Dessa forma, devemos nos atentar 

para uma instalação precisa e eficiente. 

Muitas vezes, são necessárias várias alterações em pontos de fixação de forma a ajustar o 

ângulo de camber e de caster para melhorar a dinâmica do veículo. Essas análises são 

muitas vezes feitas no CAD (modeladas em sólidos ou estruturas) e feitas as medições ao 

longo do curso da suspensão; são repetidas algumas vezes e geram custos que são 

agregados diretamente ao valor final do produto, o que consequentemente, o torna menos 

lucrativo e competitivo, conforme mencionado anteriormente. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A abordagem desse estudo vem de encontro à necessidade de obtermos uma avaliação 

rápida a fim de descartar quase que instantaneamente, propostas de modificação da 

suspensão, no momento da definição da geometria, das quais não são adequadas para os 

requisitos pré estabelecidos no projeto, sem a necessidade de gerarmos dados em CAD e 

despender de horas de engenharia à fim de criá-las e analisá-las posteriormente. 
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3 HIPÓTESES 

 

3.1 SUSPENSÃO TIPO MCPHERSON 

 

De acordo com Reimpell (2001), suspensões McPherson são aquelas onde a fixação 

superior pode ser considerada um único ponto, pivot, no qual o amortecedor é fixado 

diretamente na carroceria e à sua extremidade é fixada a mola (embora seja o layout mais 

tradicional, não é necessário que a mola seja coaxial para ter uma suspensão McPherson - 

existem suspensões McPherson com a mola fixada em outros elementos da suspensão), 

conforme podemos observar na figura 1, seguinte: 

 

Figura 1 – Suspensão McPherson 

 

FONTE: Jazar, Reza N. (2008, p.346) 

 

Sendo assim, todos os esforços provenientes de todas as direções durante a 

movimentação, são concentradas nesse único ponto superior de articulação. 

Para as definições que serão apresentadas, bem como os estudos, o sistema de 

coordenadas será apresentado conforme figura 2 (Padrão ISO). 
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Figura 2 – Sistema de Coordenadas 

 

FONTE: Reimpell, Jörnsen. Stoll, Helmut. Betzler, Jürgen W. (2001, p.150) 

 

3.2 CAMBER 

 

Conforme Reimpell (2001), camber é o ângulo entre o plano central da roda e o plano 

vertical perpendicular ao solo. Esse ângulo pode ser positivo, negativo ou zero. Ele será 

positivo, quando a roda apresentar inclinação para fora do veículo, zero quando estiver 

alinhado com o plano perpendicular ao solo e negativo quando a roda apresentar inclinação 

para dentro do veículo, como mostrado na figura 3. 

 

Figura 3 – Camber positivo x Camber negativo 

 

FONTE: Jazar, Reza N. (2008, p.484) 
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O camber varia de acordo com a movimentação da suspensão (abrindo ou fechando) e isso 

permite que os engenheiros configurem o veículo para a melhor condução proposta pela 

empresa para o produto em questão. Podemos observar a variação de cambagem em uma 

curva, no gráfico 1.  

Gráfico 1 – Exemplo de Camber 

 

FONTE: O autor 

 

Para um desgaste mais uniforme do pneu, o camber zero é o ideal, porém, há necessidade 

de configurarmos suspensões com camber positivos ou negativos para compensar 

aderências em curvas e modificação do mesmo (camber) devido ao carregamento 

(ocupantes ou carga). O gráfico 2 abaixo, mostra a de duração da banda de rodagem x 

ângulo de camber onde podemos notar a grande diferença de desgaste em função de um 

camber muito acentuado, seja ele positivo ou negativo. 
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Gráfico 2 – Desgaste x Camber 

 

FONTE: Reimpell, Jörnsen. Stoll, Helmut. Betzler, Jürgen W. (2001, p.177) 

 

Segundo Adams (1993), o camber zero é o que proporciona a maior tração, uma vez que 

teremos uma maior área de contato com o solo. Em uma configuração de suspensão com 

valor de camber positivo ou negativo, teremos uma tração menor. Isso é observado 

claramente na figura 4 abaixo, onde podemos ver a pegada do pneu, ou seja, área de 

contato com o solo em cada uma das situações. 

 

Figura 4 – Contato do pneu com o solo x Camber 

 

FONTE: Costa, Argemiro (2011, notas de aula IMT) 
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Se a carroceria inclina um ângulo ϕ (roll) em uma curva, a roda externa adquire um camber 

positivo e a roda interna adquire um camber negativo consequentemente, ficando 

desfavorável à aderência em curva, como observamos na figura 5 abaixo e também 

ilustrado pela fotografia 1 em exemplo real. 

Figura 5 – Variação de Camber em Curva 

 

FONTE: Reimpell, Jörnsen. Stoll, Helmut. Betzler, Jürgen W. (2001, p.8) 

 

Fotografia 1 – BMW em Curva 

 

FONTE: Site RoadFly (http://www.roadfly.com/) 
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O camber negativo ou positivo é configurado em uma suspensão na condição onde o carro 

está vazio, para obtermos um camber zero ou até mesmo positivo onde a maior condição de 

tração é exigida (curvas, aceleração e tração). 

 

3.3 CASTER 

 

Segundo Reimpell (2001), caster é o ângulo entre o eixo de direção (definido na suspensão 

do tipo McPherson, pelo ponto superior de fixação do amortecedor, pivot, e o ponto de 

articulação inferior (junta esférica) entre o braço de controle com a manga de eixo) e uma 

linha vertical perpendicular ao solo, projetadas no plano xz (ver figura 2). 

O valor positivo do caster se dá, quando o ponto superior do eixo de direção está atrás do 

ponto de contato do pneu com o solo e conseqüentemente, o valor negativo do caster se dá 

quando esse ponto está à frente do ponto de contato do pneu com o solo, como vemos na 

figura 6. 

 

Figura 6 – Caster positivo x Caster negativo 

 

FONTE: Jazar, Reza N. (2008, p.482) 

 

O caster, assim como o camber, também pode variar (em alguns tipos de suspensão a 

variação dinâmica de caster pode ser zero) de acordo com a movimentação da suspensão e 

vários efeitos dinâmicos podem ser configurados pelos engenheiros de acordo com o desejo 

do fabricante. 
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Segundo Jazar (2008), o caster positivo ajuda a centralizar o volante após uma curva e 

tende a manter o veículo com as rodas em linha reta com o veículo se deslocando para 

frente, sendo assim, ele é usado para melhorar a estabilidade em linha reta. Porém, quando 

mais positivo é o caster, maior é o esforço percebido pelo motorista ao esterçar o volante, 

principalmente em manobras de garagem. 

Já o caster zero, proporciona um volante muito leve para manobras, porém, não ajuda a 

centralizar o mesmo após uma curva e também prejudica muito a estabilidade do veículo em 

linha reta. 

Os esforços mencionados no volante do veículo, são muito importantes não só pelo conforto 

e pela dirigibilidade percebidas pelo motorista, mas também para o dimensionamento de um 

sistema de direção assistida, quando este substitui um conjunto mecânico, sendo a 

assistência hidráulica ou até mesmo elétrica. 

Há alguns casos de veículos que possuem conjuntos de peças distintos ou até mesmo 

intercambiáveis, para modificar o valor de caster em um mesmo projeto e oferecer sistemas 

de direção mecânicos e hidráulicos com pouca diferença de dirigibilidade percebida pelo 

cliente final. 

Há também, outros efeitos provocados pela variação de caster como pequenas ondulações 

na pista que podem causar pequenos momentos no eixo de direção e prejudicar a 

estabilidade do veículo, porém, esses fenômenos não serão levados em conta nesse estudo 

e sendo assim, não serão detalhados. 

 

3.4 INCLINAÇÃO DO PINO MESTRE (KPI) 

 

Conforme Reimpell (2001), o KPI (Kingpin Inclination) ou Inclinação do Pino Mestre, 

conforme mostrado na figura 7, é o ângulo medido entre o eixo da direção e uma linha 

perpendicular ao solo, no plano de referência yz (ver figura 2). 
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Figura 7 – Inclinação do Pino Mestre 

 

 

FONTE: Jazar, Reza N. (2008, p.927) 

 

Os valores para carros de passeio variam entre 11 graus e 17 graus aproximadamente e 

muitas vezes há necessidade de obtermos ângulos maiores em função do scrub radius 

(distância entre o ponto de intersecção entre a linha de centro do pneu perpendicular ao 

solo, onde esta toca o mesmo, até a intersecção da linha do pino mestre também com o 

solo), porém, não vamos nos aprofundar nos detalhes e influências do scrub radius neste 

estudo. 

Muitas vezes, há necessidade de obtermos ângulos de inclinação do pino mestre maiores 

(principalmente se tratando de suspensões do tipo McPherson), em função do layout da 

suspensão em todo o seu curso. Isto devido à atualmente, muitas montadoras 

desenvolverem carros e plataformas globais e em muitos mercados, há necessidade de 

instalação de correntes para neve e dependendo da inclinação do KPI, não temos espaço 

disponível entre o pneu e o corpo do amortecedor. 

A configuração do KPI contribui para o torque de auto alinhamento do veículo e para manter 

a variação do camber conforme desejado. 
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4 MÉTODO 

 

Conforme Mántaras (2003), que analisou um veículo normal de produção contra um 

equacionamento da cinemática de uma suspensão dianteira do tipo McPherson e concluiu 

que os resultados são compatíveis para estudos na fase inicial de um projeto, pois 

apresentam um resultado satisfatório, trazemos esse método para a realidade da indústria 

automobilística. 

 Na indústria, há necessidade de realizarmos vários estudos e analisarmos vários resultados 

de uma maneira muito rápida até obtermos um envelope satisfatório com resultados 

dinâmicos compatíveis com os requisitos de projeto. 

Sendo assim, foram analisados resultados obtidos numericamente através de um modelo 

gerado no software Adams/Car® 2010 da empresa MSC Software contra um modelo 

matemático criado no NX® da empresa Siemens PLM Software. Esses softwares são 

utilizados em várias empresas multinacionais e tem larga aplicação na indústria 

automobilística. 

 

4.1 GEOMETRIA DE ESTUDO INICIAL 

 

Os pontos de fixação e/ou articulação da suspensão dianteira McPherson utilizados como 

geometria inicial do projeto para o carro denominado A, considerando o lado esquerdo do 

veículo (somente como parâmetro de estudo), são os descritos na tabela 1 e figura 8, 

abaixo: 

Tabela 1 – Geometria Inicial (Veículo A) 

  

Coordenadas 

Ponto de Fixação e/ou Articulação X Y Z 

1 Braço de controle - bucha traseira 1941,3 -352,0 390,0 

2 Braço de controle - bucha dianteira 1360,8 -353,5 390,6 

3 Junta esférica inferior 1817,9 -683,6 306,3 

4 Centro de Roda 1824,4 -712,4 420,2 

5 Ponto superior de fixação do amortecedor 1854,6 -531,5 961,3 

6 Ponto inferior de fixação do amortecedor 1835,7 -582,9 624,9 

7 Junta externa do braço de direção 1949,4 -591,8 558,9 

8 Junta interna do braço de direção 1938,4 -273,5 593,4 

9 Semi-eixo (roda) 1824,3 -651,6 419,6 

10 Semi-eixo (transmissão) 1813,1 -308,3 463,0 
 

FONTE: O autor 
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Figura 8 – Pontos de fixação/articulação 

 

FONTE: O autor 

 

4.2 PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DA GEOMETRIA 

 

Considerando que a geometria inicial proposta para o projeto do veículo A não apresentou 

resultados dentro dos parâmetros dados como ideais e, é pretendido melhorar a estabilidade 

do veículo em linha reta, porém, sem modificar comportamento em curva, foram propostas  

as modificações de caster e KPI, sem modificação dos valores de camber como parâmetro 

de comparação entre os métodos estudados. Para isso, o amortecedor foi deslocado 10mm 
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para dentro do veículo (-Y) e 10mm para trás do veículo (-X), desta maneira, seguem os 

novos valores de geometria de suspensão propostos na tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 – Pontos de articulação propostos 

 

  

Coordenadas 

Ponto de Fixação e/ou Articulação X Y Z 

1 Braço de controle - bucha traseira 1941,3 -352,0 390,0 

2 Braço de controle - bucha dianteira 1360,8 -353,5 390,6 

3 Junta esférica inferior 1817,9 -683,6 306,3 

4 Centro de Roda 1824,4 -712,4 420,2 

5 Ponto superior de fixação do amortecedor 1864,6 -521,4 961,3 

6 Ponto inferior de fixação do amortecedor 1845,7 -572,9 624,9 

7 Junta externa do braço de direção 1949,4 -591,8 558,9 

8 Junta interna do braço de direção 1938,4 -273,5 593,4 

9 Semi-eixo (roda) 1824,3 -651,6 419,6 

10 Semi-eixo (transmissão) 1813,1 -308,3 463,0 

 

FONTE: O autor 

 

4.3 CONDIÇÕES E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO NO CAD (NX®) 

 

Nesta avaliação, foram considerados um curso de suspensão de 96,5mm da condição 

denominada curb (condição esta que considera o veículo parado, com o tanque de 

combustível cheio, sem nenhum ocupante ou bagagem) até o batente superior, divido em 9 

passos; e 67,5mm de curb até batente inferior, dividido em 6 passos, medidos através do 

centro de roda conforme mostrado na figura 9: 
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Figura 9 – Curso da Suspensão 

 

FONTE: O autor 

Após a movimentação, os resultados obtidos foram diversos posicionamentos dos 

componentes, conforme ilustrado na figura 10 pelas linhas de centro da geometria, a fim de 

facilitar a visualização devido à enorme quantidade de modelos criados. Posicionamentos 

estes, medidos um a um e tabelados, para posterior comparação com os valores propostos 

e valores calculados numericamente. Foram gerados aos todo 16 posições de suspensão 

(uma inicial, nove até batente superior e seis até batente inferior). Vale ressaltar que para 

este estudo, não estamos comparando parâmetros considerando esterço do volante. 

 

Figura 10 – Representação da movimentação no CAD 

 

FONTE: O autor 
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4.4 CONDIÇÕES E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO NUMERICA (ADAMS/CAR®) 

 

Os parâmetros e curso de suspensão utilizados para a avaliação numérica foram 

exatamente os mesmos utilizados para a avaliação no CAD (96,5mm de curb para batente 

superior e 67,5mm de curb para batente inferior) inseridos em um formulário padrão do 

software para suspensão dianteira McPherson, selecionando os pontos mostrados na 

geometria (figura 11) e definindo as coordenadas dos pontos de fixação e/ou articulação da 

suspensão, conforme mostrado na figura 12, em um outro formulário padrão do software. 

 

Figura 11 – Geometria McPherson Adams/Car® 

 

 

FONTE: O autor 
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Figura 12 – Formulário padrão Adams/Car® 

 

 

 

FONTE: O autor 
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5 RESULTADOS 

5.1 MODELO CAD – CONDIÇÃO INICIAL DE PROJETO 

 

Os resultados obtidos através do CAD (NX®), na condição inicial, onde temos os modelos 

matemáticos projetados, apresentaram os seguintes valores para o ângulo de camber, 

caster e KPI: 

 

5.1.1 Camber 

 

O camber apresentou valores de -2,93 até 2,08 graus, ao longo de todo o curso da 

suspensão, conforme mostrado pela tabela 3 e gráfico 3, abaixo. 

 

Tabela 3 – Camber inicial (CAD) 

 

Coordenadas 

Centro de Roda Camber 

516,7 -2,93 

506,3 -2,78 

495,9 -2,60 

485,3 -2,39 

474,7 -2,10 

463,9 -1,89 

453,1 -1,60 

442,2 -1,29 

431,3 -0,95 

420,2 -0,59 

409,1 -0,21 

398,0 0,19 

386,7 0,63 

375,4 1,08 

364,1 1,56 

352,7 2,08 

 

FONTE: O autor 
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Gráfico 3 – Camber Inicial (CAD) 

 

FONTE: O autor 

 

5.1.2 Caster 

 

O caster apresentou valores de 2,92 até 3,73 graus, ao longo de todo o curso da suspensão, 

conforme mostrado pela tabela 4 e gráfico 4, seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29

Tabela 4 – Caster Inicial (CAD) 

 

Coordenadas 

Centro de Roda Caster 

516,7 3,73 

506,3 3,67 

495,9 3,60 

485,3 3,54 

474,7 3,48 

463,9 3,40 

453,1 3,36 

442,2 3,31 

431,3 3,25 

420,2 3,20 

409,1 3,15 

398,0 3,10 

386,7 3,05 

375,4 3,00 

364,1 2,96 

352,7 2,92 

FONTE: O autor 

 

Gráfico 4 – Caster Inicial (CAD) 

 

FONTE: O autor 
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5.1.3 Inclinação do Pino Mestre 

 

A Inclinação do Pino Mestre apresentou valores de 10,1 até 16,2 graus, ao longo de todo o 

curso da suspensão, conforme mostrado pela tabela 5 e gráfico 5, seguinte. 

Tabela 5 – Inclinação do Pino Mestre Inicial (CAD) 

Coordenadas 

Centro de Roda KPI 

516,7 16,2 

506,3 15,9 

495,9 15,6 

485,3 15,3 

474,7 15,0 

463,9 14,7 

453,1 14,3 

442,2 13,9 

431,3 13,5 

420,2 13,1 

409,1 12,6 

398,0 12,2 

386,7 11,8 

375,4 11,2 

364,1 10,6 

352,7 10,1 

FONTE: O autor 

Gráfico 5 – Inclinação do Pino Mestre Inicial (CAD) 

 
FONTE: O autor 
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5.2 MODELO CAD – CONDIÇÃO PROPOSTA 

 

Os resultados obtidos através do CAD (NX®), da proposta de movermos o amortecedor 

10mm para dentro do veículo (-Y) e 10mm para trás do veículo (-X),  apresentaram os 

seguintes valores para o ângulo de camber, caster e KPI: 

 

5.2.1 Camber 

 

O camber apresentou valores de -2,90 até 2,09 graus, ao longo de todo o curso da 

suspensão, conforme mostrado pela tabela 6 e gráfico 6, seguintes. 

 

Tabela 6 – Camber Proposto (CAD) 

Coordenadas 

Centro de Roda Camber 

516,7 -2,90 

506,3 -2,76 

495,9 -2,58 

485,3 -2,39 

474,7 -2,10 

463,9 -1,89 

453,1 -1,60 

442,2 -1,29 

431,3 -0,96 

420,2 -0,59 

409,1 -0,21 

398,0 0,20 

386,7 0,64 

375,4 1,09 

364,1 1,58 

352,7 2,09 

FONTE: O autor 
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Gráfico 6 – Camber Proposto (CAD) 

 
FONTE: O autor 

5.2.2 Caster 

 

O caster apresentou valores de 3,71 até 4,76 graus, ao longo de todo o curso da suspensão, 

conforme mostrado pela tabela 7 e gráfico 7, abaixo. 

 

Tabela 7 – Caster Proposto (CAD) 

Coordenadas 

Centro de Roda Caster 

516,7 4,76 

506,3 4,67 

495,9 4,59 

485,3 4,51 

474,7 4,43 

463,9 4,35 

453,1 4,28 

442,2 4,21 

431,3 4,14 

420,2 4,07 

409,1 4,01 

398,0 3,94 

386,7 3,88 

375,4 3,82 

364,1 3,76 

352,7 3,71 

FONTE: O autor 
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Gráfico 7 – Caster Proposto (CAD) 

 

FONTE: O autor 

 

5.2.3 Inclinação do Pino Mestre 

 

A Inclinação do Pino Mestre apresentou valores de 10,8 até 17,1 graus, ao longo de todo o 

curso da suspensão, conforme mostrado pela tabela 8 e gráfico 8, abaixo. 
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Tabela 8 – Inclinação do Pino Mestre Proposto (CAD) 

Coordenadas 

Centro de Roda KPI 

516,7 17,10 

506,3 16,90 

495,9 16,60 

485,3 16,20 

474,7 15,90 

463,9 15,50 

453,1 15,20 

442,2 14,80 

431,3 14,30 

420,2 13,90 

409,1 13,44 

398,0 12,96 

386,7 12,45 

375,4 11,92 

364,1 11,37 

352,7 10,80 

FONTE: O autor 

 

Gráfico 8 – Inclinação do Pino Mestre Proposto (CAD) 

 

FONTE: O autor 
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5.3 MODELO NUMÉRICO – CONDIÇÃO INICIAL DE PROJETO 

 

Os resultados obtidos através da inserção dos pontos de articulação da geometria da 

suspensão no Adams/Car®, na condição inicial de projeto, apresentaram os seguintes 

valores para o ângulo de camber, caster e KPI, que foram traduzidos para tabelas e 

gráficos, para uma melhor interpretação. Porém, os resultados da forma original, emitidos 

pelo programa, são mostrados nos apêndices. 

 

5.3.1 Camber 

 

O camber apresentou valores de -2,34 até 2,67 graus, ao longo de todo o curso da 

suspensão, conforme mostrado pela tabela 9 e gráfico 9, abaixo. Esses valores, diferem dos 

valores iniciais, pois o Adams/Car® considera o camber inicial com valor 0. Desta forma, 

temos duas opções: mudar o vetor inicial do programa e obter os valores finais conforme o 

padrão do CAD ou aplicar uma compensação de valor igual ao camber inicial no 

comparativo. Para este estudo, vou considerar a aplicação da compensação no comparativo 

final e observar o resultado, sendo assim, na tabela seguinte, temos os mesmos valores do 

apêndice A. 

Tabela 9 – Camber Inicial (Numericamente) 

Coordenadas 

Centro de Roda Camber 

516,7 -2,34 

506,5 -2,19 

496,2 -2,01 

486,0 -1,81 

475,7 -1,58 

465,5 -1,34 

455,2 -1,07 

445,0 -0,78 

434,7 -0,47 

424,5 -0,14 

414,2 0,21 

404,0 0,57 

393,7 0,95 

383,5 1,35 

373,2 1,77 

363,0 2,21 

352,7 2,67 

FONTE: O autor 



 

 

36

Gráfico 9 – Camber Inicial (Numericamente) 

 

FONTE: O autor 

 

5.3.2 Caster 

 

O caster apresentou valores de 2,94 até 3,74 graus, ao longo de todo o curso da suspensão, 

conforme mostrado pela tabela 10 e gráfico 10, abaixo, traduzidos do relatório emitido pelo 

Adams/Car® (apêndice B). 
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Tabela 10 – Caster Inicial (Numericamente) 

Coordenadas 

Centro de Roda Caster 

516,7 3,74 

506,5 3,67 

496,2 3,61 

486,0 3,55 

475,7 3,49 

465,5 3,43 

455,2 3,38 

445,0 3,33 

434,7 3,28 

424,5 3,23 

414,2 3,18 

404,0 3,13 

393,7 3,09 

383,5 3,04 

373,2 3,00 

363,0 2,96 

352,7 2,94 

FONTE: O autor 

 

Gráfico 10 – Caster Inicial (Numericamente) 

 

FONTE: O autor 
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5.3.3 Inclinação do Pino Mestre 

 

A Inclinação do Pino Mestre apresentou valores de 10,07 até 16,19 graus, ao longo de todo 

o curso da suspensão, conforme mostrado pela tabela 11 e gráfico 11, abaixo, traduzidos do 

relatório emitido pelo Adams/Car® (apêndice C). 

 

Tabela 11 – Inclinação do Pino Mestre Inicial (Numericamente) 

Coordenadas 

Centro de Roda KPI 

516,7 16,19 

506,5 15,93 

496,2 15,66 

486,0 15,36 

475,7 15,05 

465,5 14,72 

455,2 14,38 

445,0 14,02 

434,7 13,64 

424,5 13,25 

414,2 12,84 

404,0 12,42 

393,7 11,98 

383,5 11,53 

373,2 11,06 

363,0 10,57 

352,7 10,07 

FONTE: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39

Gráfico 11 – Inclinação do Pino Mestre Inicial (Numericamente) 

 

FONTE: O autor 

 

5.4 MODELO NUMÉRICO – CONDIÇÃO PROPOSTA 

 

Os resultados obtidos através da inserção dos pontos de articulação da geometria da 

suspensão no Adams/Car®, propondo movermos o amortecedor 10mm para dentro do 

veículo (-Y) e 10mm para trás do veículo (-X),  apresentaram os valores seguintes para os 

ângulos de camber, caster e KPI, traduzidos para tabelas e gráficos, para uma melhor 

interpretação. Porém, os resultados da forma original, emitidos pelo programa, são 

mostrados nos apêndices, igualmente a análise anterior. 

 

5.4.1 Camber 

 

O camber apresentou valores de -2,30 até 2,66 graus, ao longo de todo o curso da 

suspensão, conforme mostrado pela tabela 12 e gráfico 12, abaixo. Esses valores, diferem 

dos valores iniciais pelo mesmo motivo vetorial explicado no capítulo 5.3.1. Sendo assim, 

utilizaremos os mesmos parâmetros para essa análise. Para verificação, temos os mesmos 

valores, emitidos no relatório padrão do programa, mostrados no apêndice D. 
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Tabela 12 – Camber Proposto (Numericamente) 

Coordenadas 

Centro de Roda Camber 

516,7 -2,30 

506,5 -2,16 

496,2 -1,99 

486,0 -1,79 

475,7 -1,57 

465,5 -1,33 

455,2 -1,06 

445,0 -0,77 

434,7 -0,47 

424,5 -0,14 

414,2 0,20 

404,0 0,57 

393,7 0,95 

383,5 1,35 

373,2 1,77 

363,0 2,21 

352,7 2,66 

FONTE: O autor 

 

Gráfico 12 – Camber Proposto (Numericamente) 

 

FONTE: O autor 
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5.4.2 Caster 

 

O caster apresentou valores de 3,72 até 4,76 graus, ao longo de todo o curso da suspensão, 

conforme mostrado pela tabela 13 e gráfico 13, abaixo, traduzidos do relatório emitido pelo 

Adams/Car® (apêndice E). 

 

Tabela 13 – Caster Proposto (Numericamente) 

Coordenadas 

Centro de Roda Caster 

516,7 4,76 

506,5 4,67 

496,2 4,59 

486,0 4,52 

475,7 4,44 

465,5 4,37 

455,2 4,30 

445,0 4,23 

434,7 4,17 

424,5 4,10 

414,2 4,04 

404,0 3,98 

393,7 3,93 

383,5 3,87 

373,2 3,82 

363,0 3,77 

352,7 3,72 

FONTE: O autor 
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Gráfico 13 – Caster Proposto (Numericamente) 

 

 

FONTE: O autor 

 

5.4.3 Inclinação do Pino Mestre 

 

A Inclinação do Pino Mestre apresentou valores de 10,83 até 17,13 graus, ao longo de todo 

o curso da suspensão, conforme mostrado pela tabela 14 e gráfico 14, abaixo, traduzidos do 

relatório emitido pelo Adams/Car® (apêndice E). 
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Tabela 14 – Inclinação do Pino Mestre Proposta (Numericamente) 

Coordenadas 

Centro de Roda KPI 

516,7 17,13 

506,5 16,86 

496,2 16,57 

486,0 16,26 

475,7 15,94 

465,5 15,60 

455,2 15,24 

445,0 14,87 

434,7 14,48 

424,5 14,08 

414,2 13,66 

404,0 13,23 

393,7 12,78 

383,5 12,32 

373,2 11,84 

363,0 11,35 

352,7 10,83 

FONTE: O autor 

 

Gráfico 14 – Inclinação do Pino Mestre Proposta (Numericamente) 

 

 

FONTE: O autor 
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6 CONCLUSÃO 

 

A comparação dos dados obtidos pelo programa de CAD NX® (Siemens PLM) e 

Adams/Car® (MSC), são as seguintes: 

 

6.1 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO CAMBER 

 

Para analisar o ângulo de camber inicial do projeto, conforme previamente citado, o valor de 

-0,59 inicial (na coordenada “Z” do centro de roda), deve ser acrescentado ao relatório 

emitido pelo Adams/Car® como compensação (somados em todos os valores obtidos), à fim 

de facilitar e validar a comparação caso contrário, teríamos um deslocamento do gráfico, 

conforme mostrado nos gráficos 15 e 16. Nessa comparação, podemos observar que os 

valores obtidos de camber, são os mesmos para o CAD e para o programa numérico. 

 

Gráfico 15 – Comparativo do Camber Inicial (CAD x Numérico) sem compensação 

 

 

 

FONTE: O autor 
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Gráfico 16 – Comparativo do Camber Inicial (CAD x Numérico)  

 

FONTE: O autor 

 

Comparando os ângulos de camber medidos no CAD e no programa numérico após a 

modificação da geometria da suspensão, podemos concluir que os ângulos obtidos são os 

mesmos, conforme mostrados nos gráficos 17 e 18 seguintes. 

 

Gráfico 17 – Comparativo do Camber Proposto (CAD x Numérico) sem compensação 

 

FONTE: O autor 
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Gráfico 18 – Comparativo do Camber Proposto (CAD x Numérico) 

 
FONTE: O autor 

 

6.2 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO CASTER 

 

Comparando os valores obtidos através do NX® e do Adams/Car® para o ângulo de 

camber, tanto na condição inicial (gráfico 19), como na condição após a proposta de 

modificação da geometria da suspensão (gráfico 20), podemos concluir que os valores 

obtidos são os mesmos ou apresentam uma precisão muito satisfatória. 

 

Gráfico 19 – Comparativo do Caster Inicial (CAD x Numérico) 

 

FONTE: O autor 
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Gráfico 20 – Comparativo do Caster Proposto (CAD x Numérico) 

 
FONTE: O autor 

 

6.3 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA INCLINAÇÃO DO PINO MESTRE 

 

Comparando os valores obtidos através do NX® e do Adams/Car® para o ângulo da 

inclinação do pino mestre, tanto na condição inicial (gráfico 21), como na condição após a 

proposta de modificação da geometria da suspensão (gráfico 22), podemos concluir que os 

valores obtidos são os mesmos ou apresentam uma precisão muito satisfatória. 

 

Gráfico 21 – Comparativo da Inclinação do Pino Mestre Inicial (CAD x Numérico) 

 

FONTE: O autor 
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Gráfico 22 – Comparativo da Inclinação do Pino Mestre Proposta (CAD x Numérico) 

 
FONTE: O autor 

 

 

6.3 CONCLUSÃO GERAL 

 

Analisando os ângulos de camber, caster e KPI, podemos concluir que em uma fase inicial 

do projeto de uma suspensão dianteira do tipo McPherson, no que se diz respeito à 

considerações iniciais, a utilização de um programa numérico se faz muito eficiente 

(levando-se em conta a precisão necessária na fase inicial de um projeto e porque não em 

algumas análises pontuais ao longo do projeto) e apresenta um custo mais baixo comparado 

ao CAD/CAE (horas de projeto de componentes e análise da movimentação em função da 

geometria) e pode contribuir bastante para a redução de custo do produto final e 

conseqüentemente, torná-lo mais competitivo, que é o foco principal das empresas no 

mundo todo. 

Para realizar uma análise como esta descrita com uma modificação, além de colocar todo o 

sistema de coordenadas (pontos da suspensão no Adams/Car®, levamos aproximadamente 

duas horas. O mesmo processo no NX®, movimentando e realizando as medições, levamos 

aproximadamente oito horas. Uma redução considerável de 75% no tempo total de 

execução. Porém, mesmo com essa economia de tempo, as modificações, antes de serem 

propostas, devem levar em consideração o layout disponível através de uma prévia análise 

nos modelos conceituais feitos (como no CAD, por exemplo). Isso se faz necessário, para 

que não disperdissemos o tempo ganho na análise, gerando propostas que não podem 

posteriormente ser agregadas ao veículo por falta de espaço. 
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Ao finalizar a análise numérica e se chegar à um valor aceitável para o projeto, estes dados 

devem ser verificados com todos os critérios no CAD novamente, para fechar o processo e 

se certificar que além da melhor perfomance, teremos um layout bem definido. 

Esse tipo de análise, apesar de ter sido realizada utilizando softwares específicos, podem 

ser feitas utilizando-se de outros softwares numéricos e de CAD/CAE disponíveis no 

mercado, desde que tenham recursos para tal, não ficando apenas limitados à estes aqui 

apresentados. 

O procedimento por sua vez, visa facilitar as análises iniciais em um projeto, para que 

tenhamos os primeiros veículos protótipos mais próximos da configuração final do veículo, 

porém, as análises dinâmicas, bem como todos os processos de validação antes da 

liberação para a produção, não só da suspensão, mas do conjunto todo no veículo, se faz 

necessária para consolidar todos os aspectos aplicados e se certificar de que todos os 

resultados esperados estão realmente bem definidos. 

Vale salientar também, que este estudo tem apenas o objetivo de verificar a consistência 

entre os dados apresentados pelas duas metodologias de cálculos e isso não significa que 

as mudanças de geometria devam ser feitas apenas levando em consideração o 

apresentado neste. 

Em um caso real de ajustes, uma gama muito maior de verificações devem ser feitas, como 

por exemplo, mudanças de camber em função do esterçamento em cada condição de altura 

do veículo (amplitude da suspensão), bem como possíveis aumentos de esforços estáticos e 

dinâmicos (manobras de garagem e rodagem em geral). 

Os procedimentos normais de avaliação, testes de validação (tanto nos componentes como 

no sistema todo montado no veículo), também devem ser mantidos. Porém, devido ao alto 

grau de correlação obtido com esse estudo, um tempo considerável de execução pode ser 

reduzido com a aplicação dessa metodologia na fase inicial do projeto. 
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APÊNDICE A – Camber Nominal (Adams/Car®) 
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APÊNDICE B – Caster Nominal (Adams/Car®) 
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APÊNDICE C – Inclinação do Pino Mestre Nominal (Adams/Car®) 
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APÊNDICE D – Camber Proposto (Adams/Car®) 
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APÊNDICE E – Caster Proposto (Adams/Car®) 
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APÊNDICE F – Inclinação do Pino Mestre Proposta (Adams/Car®) 

 

 


