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Proposta para aprimoramento de suspensões de ônibus escolares, 
visando o atendimento de comunidades rurais.

A partir do estudo da regulamentação do Programa Caminho da Escola e a avaliação das 
diferentes configurações que um sistema de suspensão para veículos pesados pode ter, 
elaborou-se a implementação de um sistema semiativo que controla a pressão interna de 
bolsas de ar, as quais complementam a capacidade de componentes já presentes nos 
veículos, aprimorando então a eficiência do conjunto em manter uma frequência de 
rodagem adequada em termos de conforto e segurança. Modelaram-se componentes para 
poder elaborar sua disposição; calculando-se suas características estruturais, para poder 
ter a melhoria que se busca; e com o uso do software CARSIM, simulações foram realizadas 
para comprovar a eficiência vista nos cálculos, concluindo o trabalho do projeto.

Com a ATS, foi possível desenvolver um sistema de suspensão que operasse dentro da faixa de 1 
a 1,5 Hz, atingindo a visão para o projeto! Caminho da Escola com Conforto e Segurança!

Objetivo

Problemática

Descrição do Método

Visão do Projeto

Conclusão

Com a aplicação do 
sistema ATS, e a 
amplitude de 
deslocamento da massa 
suspensa e a 
velocidade durante 
esse fenômeno 
diminuem, 
consequentemente 
diminuindo a frequência 
de oscilação.
Pois a aplicação 
conjunta de um feixe de 
molas com bolsa de ar 
no eixo traseiro e 
somente bolsa no eixo 
dianteiro, permite 
melhor controle da 
rigidez do conjunto da 
suspensão.

Resultados

Segundo Gillespie (1992), para que os 
passageiros tenham uma viagem 
confortável, a faixa de frequência de 
massa suspensa (carroceria) deve ficar 
de 1 a 1,5 Hz.
As suspensões atuais atendem estes 
requisitos técnicos. Porém, nas dadas 
circunstâncias de vias não 
pavimentadas, típicas das zonas rurais, 
estes valores excedem a faixa, não 
transmitindo a sensação de conforto 
desejado aos estudantes.
Um dos itens que contribuem para essa 
adversidade é a própria suspensão, 
muito voltada à robustez e simplicidade, 
em detrimento do bem-estar do 
ocupante.


