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Resumo: O estudo consiste na alteração de offset e 

variação de carga vertical aplicada no veículo, tendo 

como objetivo avaliar as mudanças dos esforços no 

sistema direcional durante o esterçamento estático. 

1. Introdução 
Segundo Gillespie [1], os importante elementos do 

sistema de esterçamento não consistem apenas nas 

ligações visíveis mas também na geometria associada ao 

eixo de rotação da roda, sendo que essa determina as 

forças e momentos no sistema de direção. 

 A força manual aplicada no volante segue um 

determinado caminho, até que chegue ao braço de 

esterçamento que realizará o movimento das rodas, 

sendo essa transmitida por braços e eixos. 

 Segundo Sharp e Granger [2], o máximo 

momento de esterçamento no kingpin (pivô principal do 

sistema), em condição estática, se dá pela Fórmula 1. 

 

                                      (1) 

 

 Onde, T= torque no kingpin [N.m]; µ= 

coeficiente de atrito com o solo [adm]; W= carga 

vertical total do veículo [N]; p= pressão de inflação dos 

pneus [N/m²]. 

 A variação da carga vertical influencia nos 

esforços do sistema direcional pois altera a área de 

contato do pneu com o solo e a mudança de offset altera 

o torque gerado no kingpin durante o esterçamento, uma 

vez que se aumentarmos o offset, o pneu tende a deixar 

de deslizar sobre o eixo de rotação e passa a rolar, 

dificultando o movimento. 

 

2. Metodologia 
Para avaliação do sistema direcional foi necessário, 

inicialmente, elaborar um sistema de instrumentação 

adequado no volante (para medição de força do 

condutor) e na barra de ligação (medição de torque da 

formulação) de forma a validar a Fórmula 1, com a 

variação de offset e carga vertical. Para tanto, fez-se 

necessário a instalação de um torquímetro 

instrumentado com strain gages para a medição de 

forças no volante, para a barra de ligação utilizou-se 

uma célula de carga axial para tração e compressão, 

elaborou-se flanges com dimensões que possibilitassem 

a alteração adequada de offset e por fim, um berço 

metálico foi desenvolvido de forma a variar a carga 

vertical do veículo com o auxílio de pesos pré-

determinados. 

      
Figura 1 – Variação de carga vertical e alterações de 

offset. 

Para realizar o experimento, pesou-se o veículo para 

obter a força de reação do solo em cada uma das rodas, 

adicionando-se, também, cargas verticais para 

encontrar, de forma empírica, a influência que é causada 

nessas reações. Posteriormente, realizou-se testes de 

esforços com três diferentes offsets, variando a carga 

vertical aplicada sob o veículo, como feito na pesagem, 

verificando constantemente os valores obtidos através 

da célula de carga e torquímetro. Para esse estudo, a 

pressão de inflação dos pneus foi mantida constante e de 

34 psi. 

 

3. Resultados 
Após a coleta de dados, pode-se comparar valores 

teóricos, obtidos através da Fórmula 1, com os obtidos 

durante os experimentos. Essas comparações foram 

essenciais para a validação dessa fórmula. 

 
Figura 2 – Gráfico comparativo dos valores 

empíricos com os reais para uma condição de offset. 

 

4. Conclusões 
Através da comparação dos valores reais com 

teóricos e cálculo dos erros, provenientes de perdas 

mecânicas e aproximações adotadas, concluiu-se que a 

fórmula é válida e possui menor taxa de erro quando a 

projeção do kingpin se aproxima do centro de contato 

do pneu com o solo, ou seja, para pequenos valores de 

offset. 
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