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RESUMO

Esta pesquisa trata do estudo das vibrações mecânicas, provenientes do pavimento, sobre um veículo de passeio e suas implicações na sensação 
de conforto percebida pelo motorista e sobre um veículo de carga carregado. Tem-se dois objetivos principais para esta pesquisa. O primeiro 
deles é analisar o conforto percebido pelo motorista de um automóvel submetido a uma determinada excitação de base, comparando diversas 
situações, variando parâmetros como velocidade e tipo de pavimento. O segundo objetivo é analisar o modelo de um veículo de carga e 
determinar as características do seu sistema de suspensão de modo a minimizar os efeitos das vibrações provenientes da via. Para tal, foram 
estudadas as equações características de sistemas vibratórios e seus principais parâmetros, além de realizar uma revisão sobre equações 
diferenciais. Para o estudo foram consideradas diversas referências bibliográficas e norma relacionadas com o tema desta pesquisa, além da 
utilização do software de análise numérica MATLAB para a realização de inúmeras simulações computacionais e plotagem de gráficos para análise 
crítica (o aprendizado do manuseio do software foi um objetivo secundário do trabalho). Até o momento, foram realizadas simulações baseadas 
nas equações diferenciais dos modelos matemáticos criados para cada um dos veículos. Sendo assim, ainda não se chegou a conclusões quanto às 
respostas em frequência para cada sistema. Observando o gráfico Deslocamento x Tempo, para o modelo do veículo de passeio (3 graus de 
liberdade), pode-se concluir que, para um centro de gravidade (CG) fora do centro geométrico (C), quanto mais distante o motorista estiver do CG 
(no sentido do C), menor será o tempo de amortecimento do sistema para chegar a um regime permanente. Para o mesmo gráfico, quanto maior 
for a velocidade do veículo, menor será o deslocamento vertical devido à excitação de base e maior será a frequência de excitação. Para o modelo 
do veículo de carga (4 graus de liberdade), a análise não é completamente diferente, porém, devido à adição de massa, os valores das constantes 
de rigidez e amortecimento traseiras deverão ser elevados para que haja o correto amortecimento do veículo e, também, os valores das 
constantes do isolamento vibratório da carga transportada. Também pode se verificar que a variação dos valores das constantes de rigidez e 
amortecimento, em relação à massa do motorista, por exemplo, influenciam nos perfis de curva de deslocamento vertical em relação à massa do 
ocupante, ao ângulo de pitch e à massa do carro e também na amplitude dessas curvas, porém o período permanece inalterado. Em relação à 
curva em função do balanço (pitch), vale citar que quando o momento de inércia (I) tende a infinito, a curva devido à vibração tende à se tornar 
uma reta. Portanto, este trabalho possibilitou conhecer quais são os parâmetros que influenciam na vibração de um veículo, como possibilitam o 
amortecimento de tal vibração e como cada um implica na vibração do carro e na maneira que o motorista a percebe.
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