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Resumo: Este trabalho consiste no projeto e 

construção de uma célula de carga multi-axial dedicada 

para a medição dos esforços em seis direções (três 
forças e três momentos) em rodas de veículos 

automotivos. Essa célula de carga tem como princípio 

básico o uso de strain gages. Um modelo base foi 

escolhido, então alguns parâmetros iniciais foram 

adotados, em seguida, foi feito um planejamento 

experimental e simulações usando um software de 

análise pelo método dos elementos finitos. Foram 

realizadas a otimização, instrumentação e calibração. 

 

1. Introdução 
O projeto de freios, rodas, cubos, pneus, suspensões 

e outros componentes pode ser auxiliado por um sistema 

capaz de medir dinamicamente os esforços em uma 

roda. Hoje em dia, tais sistemas são capazes de medir 

forças nas três direções e os momentos em torno desses 

eixos, ou seja, fazem um mapeamento completo dos 

esforços sofridos pela estrutura. 

Em termos de mercado, existem atualmente muitos 
modelos diferentes de diversos fabricantes, todos com 

tecnologia importada. Nota-se uma grande dificuldade 

em encontrar pesquisas relacionadas ao tema e as 

poucas existentes não focam de forma simples na 

concepção do transdutor. 

 

2. Metodologia 

2.1. Projeto 
O passo inicial para o projeto foi a escolha do 

modelo base [1] e dos parâmetros a serem adotados. 

Com o modelo inicial em mãos foram definidas a 

posição e ligação de cada strain gage, ligados em ponte 

completa, assim como a capacidade da célula de carga.  
Em seguida foi realizado um planejamento 

experimental fatorial de segunda ordem [2]. Foram 

definidas três dimensões críticas e dois níveis para cada 

uma, o que resultou em oito geometrias a serem 

simuladas. As simulações foram feitas pelo método dos 

elementos finitos [3], exemplicadas na figura 1. 

Com os resultados das simulações foi realizada a 

otimização com auxílio de um sofware, usando a função 

desirability.  
 

 
Figura 1 – Exemplo de ensaio no ANSYS  

2.2. Instrumentação 
A célula de carga foi usinada em aço 4340 e então 

preparada para a instrumentação. Esta etapa consistiu na 
colagem de 24 strain gages e na ligação entre eles, 

criando assim os seis canais de medição desejados. 

Foram feitas adaptações na roda e um adaptador para 

ligar a célula ao cubo foi usinado. A montagem final é 

mostrada na figura 2. 
 

 
Figura 2 – Montagem final 

 

2.3. Calibração 
Para a calibração dos seis canais foi criado um 

dispostivo especial para fixação, simulando o 

engastamento da célula na roda. Os esforços foram 

aplicados com o auxílio de uma talha (Forças e 

Momentos em x e em y), um redutor (Momento em z) e 

uma prensa hidráulica (Força em z). Células de carga 

comerciais foram utilizadas para aferir as forças 

aplicadas. Com os dados experimentais obtidos foi 

possível a comparação com os resultados esperados pelo 

método dos elementos finitos e, assim, calcular a 

constante de calibração de cada canal do equipamento. 
 

3. Resultados 
O objetivo principal, projeto e construção de uma 

célula de carga capaz de medir esforços em seis 

direções em uma roda, foi alcançado. Os resultados da 

etapa da calibração foram satisfatórios e apresentaram 

erros menores que 20%. O próximo passo é a instalação 

de um sistema de coleta dinâmica de dados e os testes 

finais, em um trator. Somente deste modo será possível 

obter resultados concretos. 
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