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Resumo: Este trabalho objetiva projetar e construir 

um equipamento que seja capaz de calibrar os sensores 

contidos numa roda dinamométrica de maneira estática 

e independentemente do veículo. 

 

1. Introdução 

 
As rodas dinamométricas são instrumentos de 

medição utilizados nos estudos da interação entre pneu e 

solo [1]. Elas são equipadas com sensores que podem 

medir deformações provenientes do movimento dos 

automóveis. Sua utilização viabiliza testes fora de 

laboratórios, pois possuem dimensões idênticas às 

convencionais, logo, podem ser acopladas nos veículos 

normalmente. 

Os métodos usados na calibração das rodas 

dinamométricas utilizam veículos em escalas 1:1 e 

demandam grande espaço para serem realizados, o que 

dificulta o estudo dos rodados. 

Portanto, a construção de um equipamento capaz de 

calibrar rodas dinamométricas de maneira estática e sem 

a utilização de veículos facilitaria a coleta de dados e 

diminuiria o tempo gasto nos experimentos. 

 

2. Metodologia 

 
Primeiramente, foi realizado um estudo sobre o 

comportamento do pneu durante os deslocamentos de 

um veículo. Com o estudo, chegou-se à conclusão de 

quais forças o pneu é submetido durante a mudança de 

direção do automóvel [2]. A partir dessas conclusões, 

foi possível decidir o layout do calibrador e, além disso, 

foram projetados os mecanismos responsáveis por 

aplicar as forças referidas e por variar os ângulos de 

cambagem e esterçamento. 

Após esta etapa de projetos, foi iniciada a busca 

pelos materiais que seriam utilizados na construção. O 

aço foi o material escolhido para ser usado devido à sua 

abundância na instituição e por suas características, 

como a rigidez, por exemplo. Três atuadores foram 

selecionados para aplicar as forças requeridas para a 

calibragem. 

Feita a busca pelos materiais, a soldagem dos 

componentes da base da estrutura foi iniciada, seguida 

pela montagem dos demais equipamentos.  

 

3. Resultados Parciais 
 

Finalizada a montagem, foi feito o primeiro teste, 

que propiciou verificar diversos problemas de rigidez na 

base. Ao aplicar a força vertical, percebeu-se que as 

torres fletiram muito além do esperado, o que prejudica 

a coleta de dados. 

O movimento dos atuadores longitudinal e vertical 

também evidenciou  deslocamentos inesperados do 

sistema de variação dos ângulos de camber e esterço. Na 

figura 1, é possível ver o resultado final da montagem. 

 

 
Figura 1: construção do calibrador. Fonte: autor. 

 

4. Conclusões 

 
Após realizado o primeiro teste, pode-se concluir 

que os problemas de rigidez ocorridos se deram em 

função da má construção da base. Portanto, um reforço 

na parte inferior, como a soldagem de perfis em X, 

resolveria o inconveniente.  

Os movimentos indesejados do mecanismo de 

mudança do ângulo de esterço ocorreram devido à força 

de aperto do parafuso de fixação ser insuficiente para 

imobilizar o conjunto. Logo, a usinagem de uma peça 

com o objetivo de travar as articulações eliminaria este 

incômodo. 

O sistema de variação de cambagem se movimentou 

de maneira indesejada devido, também, à força de 

aperto dos parafusos de fixação, que não aplicaram a 

intensidade esperada, para que o atrito gerado entre as 

peças fosse o suficiente para manter imóvel o sistema 

durante os ensaios. Para sanar o problema, a construção 

de uma ferramenta-trava resolveria o problema. 
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