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Resumo: Está sendo feito um dispositivo de 

calibração de uma roda dinamométrica, onde será 

possível realizar testes com variação de esterçamento e 

câmber. As forças de tração, lateral e vertical, que são 

as mais atuantes em uma roda serão aplicadas neste 

dispositivo, reconhecendo as deformações do pneu em 

determinadas situações. 

 

1. Introdução 
A calibração de uma roda dinamométrica tem sido 

uma das principais metas na área de estudos em rodas, a 

partir disso, projetando uma estrutura com a 

possibilidade de fazer as análises necessárias, com 

forças ocorrentes entre outras variações, seria de grande 

utilidade, pois estas seriam feitas estaticamente, ou seja, 

não se adicionaria velocidade no processo de teste. 

Segundo Gillespie (1992), as forças que agem no 

pneu, para mantê-lo em movimento, são exercidas pela 

estrada, esta por sua vez tem um papel importante, pois 

ao interagir com o pneu produz forças necessárias para 

o apoio e movimento do veículo. O pneu deve 

desenvolver forças laterais para controlar a direção do 

veículo, resistir a forças externas, como rajadas de vento 

e inclinações longitudinais da pista. Outras forças 

importantes são as longitudinais e normais na superfície 

de contato. 

Na produção das forças requeridas para dar ao 

veículo seu comportamento cinemático desejado é a 

área de contato (footprint), que é o foco de atenção. 

Segundo Gillespie (1992) e a convenção SAE a 

Figura 1 nos mostra as forças momentos em ângulos 

envolvidos no sistema de direção. Estas forças são 

convenientemente medidas no centro do contato do 

pneu com o solo para a análise das reações de 

esterçamento. 

                

 
Figura 1: Sistema de eixos das forças e momentos no 

pneu.  

Fonte: Gillespie (1992). 

 

 

 

2. Projeto de pesquisa 
O projeto tem como objetivo a construção de uma 

estrutura que possa suportar forças que são originadas 

dos movimentos que tratores regularmente fazem, 

aplicando três tipos de forças, vertical, longitudinal 

(tração) e lateral, as quais terão que exercer trações de 

até aproximadamente 15,0 kN, 9 kN e 5,0 kN, 

respectivamente, onde estas forças serão originadas de 

unidades hidráulicas e verificadas por células de carga. 

Além dessas forças a estrutura terá capacidade de fazer 

mudanças de ângulo de câmber e esterçamento, onde as 

peças que fazem estas mudanças foram usinadas de 

modo que estes sejam executados corretamente, o que 

concede a possibilidade de realização de testes com 

diferenças entre estes ângulos, observando assim em 

quais circunstâncias o pneu sofre mais ou menos 

deformação. 

O eixo do dispositivo está sendo usinado onde 

existem as articulações de câmber e esterçamento, a 

base está montada, esperando a entrega das vigas que 

servirão de trilhos. 

A Figura 2 a seguir é um desenho atualizado de 

como será o dispositivo de calibração. 

 

 
Figura 2: Desenho atualizado do dispositivo. 

Fonte: Autor. 
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