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RESUMO 

 
O sistema de suspensão ativa é basicamente implantar um atuador entre a massa 

suspensa e a massa não suspensa onde será realizado um controle eletrônico no sistema. As 

informações são colhidas pelos sensores que são instalados em diferentes pontos do veículo 

para medir o movimento da suspensão, e assim a unidade de processamento realizará as 

leituras recebidas e o veículo pode obter o melhor conforto e o desempenho em diversas 

condições que  pode percorrer. Este trabalho propõe uma referência bibliográfica para estudos 

futuros sobre o tema apresentado, onde foram colhidas informações e estudos sobre os 

sistemas de suspensões veiculares, que apresentam o sistema passivo, semi- ativo e ativo. Mas 

um dos focos principal é poder entender como funciona o sistema de suspensão ativa onde 

nele há um controle eletrônico diferente dos sistemas comuns utilizados nos veículos 

populares, e através deste estudo foi elaborado um tipo controle de suspensão ativa, 

possivelmente sendo aplicado em um sistema real de suspensão ativa, que foi realizado um 

circuito eletrônico  com componentes substituindo funções do sistema ativo, assim podendo  

aplicar esta lógica de controle  para  poder simular esta programação de linguagem C. 

Normalmente o controle de suspensões ativa é realizado com atuadores diferentes dos 

normais atuadores aplicados nos veículos, com ferramentas mais complexas e às vezes sendo 

mais precisos no controle, pois este sistema apresenta diversas variáveis e funções no seu 

funcionamento, pois o sistema de suspensão ativo irá agir conforme a condição que o veículo 

apresenta. 
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ABSTRACT 
 

 

The active suspension system is basically deploy an actuator between the sprung mass 

and unsprung mass where an electronic control in the system will be realized. The information 

is collected by sensors that are installed in different points of the vehicle to measure the 

movement of the suspension, so that the processing unit perform the readings received and the 

vehicle can get the best comfort and performance in several conditions that can travel. This 

paper proposes a bibliographic reference for future studies on the topic presented, which was 

collected information and studies on the vehicular suspension systems, which presents the 

passive system, active and semi-active. But one of the main focuses is able to understand how 

the active suspension system where it's a different electronic control common systems used in 

mainstream vehicles, and through this study we designed a type of active suspension control, 

possibly being applied in a real system active suspension, which was conducted with an 

electronic circuit components replacing the active system functions, thus being able to apply 

this control logic to be able to simulate this C language programming. 

Normally the control of active suspensions is carried out with different actuators than 

normal actuators applied to vehicles with more complex tools and sometimes being more 

precise in control, because this system has several variables and functions in its operation 

because the active suspension system will act as the condition that the vehicle has. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A suspensão automotiva é um dos sistemas que compõem o veículo, esta faz a ligação 

entre a massa suspensa composta pela carroceria e a massa não suspensa composta pelas 

rodas e pneus. Os principais objetivos da suspensão são o aumento da segurança, melhorando 

a aderência entre pneu e estrada, mantendo a estabilidade e dirigibilidade do veículo em 

movimento e em manobras de frenagem, além da melhoria do conforto dos passageiros. Uma 

suspensão veicular pode ser classificada como: suspensão ativa, suspensão passiva ou 

suspensão semi-ativa.  

O princípio da suspensão ativa é implantar um atuador entre a massa suspensa e a massa 

não suspensa além que realizará o controle do sistema. As informações são colhidas pelos 

sensores que são instalados em diferentes pontos do veículo para medir o movimento da 

suspensão, da massa suspensa e da massa não suspensa. Estas informações são enviadas para 

um controlador em tempo real que calcula a magnitude da força que precisa ser aplicada pelo 

atuador, anulando ou diminuindo as amplitudes de movimento da suspensão. 
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1.1 Objetivos e motivação 

 

A motivação deste trabalho está baseada no fato de que com o desenvolvimento do 

mesmo, será gerado um volume considerável de material sobre um sistema não muito 

utilizado, propondo sistemas de controle mais precisos. Assim, obtendo uma evolução no seu 

estudo e proporcionando conhecimento técnico para utilização deste tipo de tecnologia que 

servirá para uma melhor segurança e conforto de condutores e passageiros. Criando uma 

referência bibliográfica para possíveis estudos futuros, e conforme a trajetória do trabalho será 

proposto uma tentativa de implementação de um controle de sistema de suspensão ativa em 

projeto, e alguns gráficos de movimentos do sistema ativo, realizado no lab view(software de 

simulação). 

1.2 Conteúdo  

 

Este trabalho é dividido assim: o capitulo 2 apresentará o sistema de suspensão, o que 

este sistema no veiculo e qual é sua importância e função, no capitulo 3 veremos sobre a 

geometria da suspensão onde mostra os tipos de alinhamentos necessário para o sistema de 

suspensão, neste capitulo mostra também os tipos de molas, amortecedores e as funções dos 

componentes que constitui o sistema de suspensão, no capitulo 4 vemos um pouco mais sobre 

os tipos de suspensão, onde comentamos sobre as suspensões independentes, dependentes e 

semi-independentes. No conteúdo do capitulo 5 apresentamos os sistemas de suspensões  

passiva e semi-ativa, dos seus diferentes tipos de componentes e amortecedores aplicados , de 

que forma são utilizados, entretanto no capitulo 6 mostraremos o sistema de suspensão ativa, 

seu funcionamento, seus componentes e forma de ser aplicados. Após apresentado nos 

capítulos anteriores os dois sistemas de suspensões, passiva e semi-ativa, o capitulo 7 mostra 

uma comparação dos sistemas, o que eles são constituídos, com isso mostramos algumas 

vantagens e desvantagens nos sistemas. E no capitulo 8 foi desenvolvido circuito eletrônico 

para poder realizar uma simulação de controle do sistema ativo, através de uma programação 

em linguagem C, que apresenta variáveis e  componentes substituindo as funções do sistema 

real da suspensão ativa. E por fim o capitulo 9 é a conclusão da realização deste estudo, e 

resultados obtidos na realização do controle de simulação. 
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1.3 Metodologia 

 

Este projeto foi constituído por referências bibliográficas sobre os temas de suspensões, 

tanto como passiva, semi-ativa e ativa, assim focando um pouco mais na parte ativa, e com 

estes estudos de controles e dos sistemas das suspensões, foi desenvolvido uma simulação de 

controle ativo em uma placa eletrônica, apresentando componentes eletrônicos pertinentes ao   

sistema que foi estudado e substituindo funções de um sistema real ativo, para que possa 

servir de estudos futuros o conteúdo apresentado. O software desenvolvido neste controle, 

tem uma lógica que apresenta condições variáveis que o sistema ativo tem, assim foi aplicado 

uma condição de case na programação, que conforme o potenciômetro do pedal é pressionado 

que seria o impacto recebido no veiculo, o microcontrolador irá realizar a função que a 

unidade de processamento tem na suspensão ativa, onde irá indicar  quantos LEDs deverão 

acender ou ser apagados que seria a função o atuador agindo ou não no sistema ativo, e essa 

função será continua, toda vez que o pedal for pressionado será verificado qual a intensidade 

que os LEDs irão acender.  
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2 SISTEMA DE SUSPENSÃO 

 

O sistema de suspensão foi criado há muitos anos atrás, antes mesmo de se criar os 

veículos automotores, eram utilizadas em carroças e carruagens, pois nesta época as 

condições de estradas eram bem criticas, era ruim de se transportar com os impactos e 

vibrações causados nas estradas, e com a suspensão ajudou a diminuir os impactos 

transmitidos, onde ajudou a gerar um conforto para os passageiros.  

Suspensões automotivas podem ser otimizadas tanto para garantir a performance 

(aumentando a aderência do pneu ao solo) como o conforto (aumentando o nível de isolação 

de vibração), porém não se pode obter ambos em nível ótimo concomitantemente (Reimpell, 

2001). 

Quando surgiram os primeiros carros, foi utilizado o sistema de suspensão nos veículo 

que  faz a ligação entre a massa suspensa composta pela carroceria e a massa não-suspensa 

composta pelas rodas e pneus. Os principais objetivos da suspensão são o aumento da 

segurança, melhorando a aderência entre pneu e estrada, mantendo a estabilidade e 

dirigibilidade do veículo em movimento e em manobras de frenagem e também a melhoria do 

conforto dos passageiros. O sistema é composto por molas, amortecedores, barras 

estabilizadoras, pinos esféricos e bandejas de suspensão. 

Conforme a suspensão absorve irregularidades do terreno, proporcionando conforto ao 

motorista e aos passageiros, o sistema de suspensão irá proporcionar um maior tempo na vida 

útil do veiculo, pois diminui os contatos fortes com impactos sofridos ocorrido nas estradas. 

Os impactos transferidos no veiculo, causam danos tanto ao usuário como para o 

automóvel, pois no automóvel pode gerar trincas na sua estrutura onde prejudicando o veiculo 

e as vibrações aumentaram causando ruídos no painel do automóvel. 

 

2.1 Modelo do sistema de suspensão 

 

O modelo simplificado do sistema de suspensão de ¼ do veiculo é composto por uma 

massa suspensa que na figura 1 é apresentado como “M” que é a massa da carroceria 

completa, onde é suportado por uma suspensão primária que conecta com uma massa não 
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suspensa “m” que é composta pela massa do eixo e a massa da roda, que as propriedades 

básicas deste conceito de suspensão primária são a rigidez e o amortecimento do sistema. E 

segundo Gillespie o pneu é representado como uma mola simples, apesar de um amortecedor 

é frequentemente incluída para representar a pequena quantidade de amortecimento inerente à 

natureza visco-elástico do pneu. 

 

     

 

Figura 1. Modelo simplificado de ¼ de veículo (Gillespie, 1992) 

Onde: 

Fb = Força atuante na massa suspensa “M” 

Fw = Força atuante na massa não suspensa “m” 

Z = Deslocamento da massa suspensa “M”(saída) 

Zu = Deslocamento da massa não suspensa “m”(saída) 

Zr = Deslocamento do solo ou pista (Entrada) 

Ks = Rigidez da mola principal da suspensão 

Cs = Coeficiente de amortecimento da suspensão 

Kt =  Rigidez do pneu 



18 

 

A massa suspensa “M” descansando sobre a suspensão, a mola e o pneu são capazes de 

realizar movimentos na direção verticais. A rigidez efetiva da suspensão, pneu e molas em 

série são chamadas de coeficiente total de rigidez da suspensão determinado como (Gillespie, 

1992): 

 

 

 

 

Eq. 1 

 

Onde :   

Kr = Coeficiente total de rigidez da suspensão 

Ks = Rigidez da suspensão 

Kt = Rigidez do pneu 

 

 

Para o calculo natural da suspensão temos: 

 

 

 

Eq. 2 

 

Onde: 

p = Frequência natural da suspensão 

M = Massa suspensa 

Para o cálculo do coeficiente rigidez do amortecedor: 

 

  

 
Eq. 3 
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Onde: 

Cr = Coeficiente rigidez do amortecedor ( 0.2 < Cr <0.4) 

Cs = Coeficiente de amortecimento 

Ks = rigidez da Suspensão 

M = Massa Suspensa 
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3 GEOMETRIA DA SUSPENSÃO  

 

O sistema de Suspensão é um conjunto de componentes que trabalham juntos, um 

dependendo do outro para que a suspensão possa agir com eficiência, mas só isso não basta 

para que a suspensão possa ter o desempenho e durabilidade que é esperado para absorver os 

impactos e ruídos gerados no veiculo. O que faz parte na suspensão é a geometria, porque o 

sistema da suspensão é elástico para assim poder absorver melhor os impactos de uma melhor 

forma, e como o veiculo passa por diversas por buracos e irregularidades nas estradas, o ponto 

de fixação da suspensão vai perdendo sua localização de origem, desalinhando os pontos 

certos da fixação. 

A geometria é basicamente a regulagem desses pontos de fixação, onde as quatro rodas 

do veiculo possam ficar o mais centralizado possível como um retângulo. Onde é necessário 

um alinhamento no sistema, que os eixos paralelos com relação ao solo proporcionando uma 

maior dirigibilidade, otimizando o grau de esterço da direção. E alem deste alinhamento os 

ajustes determinantes geram um bom desempenho quanto ao conforto, proporcionando uma 

segurança no sistema e prolongando a vida útil dos pneus. 

E caso o veiculo não esteja alinhado conforme os graus estabelecidos, os danos que 

podem ser causado no sistema de suspensão são: 

 Perda de durabilidade dos componentes; 

 Aumento no consumo do combustível; 

 Desgastes dos pneus; 

 Perda de estabilidade e segurança. 

 

3.1 Alinhamento 

 

O alinhamento de direção tem o objetivo de equilibrar as forças dinâmicas que atuam 

quando o veículo esta em movimento; movimento de força, gravidade, força centrífuga e 

atrito dos pneus com o solo. Que é o processo de regulagem dos ângulos da direção e 

suspensão do veículo. Basicamente são três ângulos a ser verificados no alinhamento: 

convergência/divergência, câmber e cáster. 
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3.1.1 Câmber  

 

Câmber é o ângulo formado pela inclinação da roda em relação ao plano vertical. Onde 

tem função de manter o contato de pneu com o solo o máximo possível durante todo trabalho 

de suspensão. O câmber pode ter seu ângulo positivo, negativo ou zero grau. 

 

3.1.1.1 Câmber positivo 

 

O câmber positivo ocorre quando as rodas tendam estar com a inclinação pra fora do 

veiculo e a suspensão se movimenta para cima, mas o câmber positivo em excesso ocasiona 

desgaste prematuro partindo do centro da banda de rodagem até o ombro externo do pneu. 

 

 

 

Figura 2. Câmber positivo (www.autolongarina.com.br) 

 

3.1.1.2 Câmber negativo 

 

O câmber negativo acontece quando as rodas tendem a estar inclinadas para dentro do 

veículo. E se o câmber negativo gerar em excesso ocasiona desgaste prematuro partindo do 

centro da banda de rodagem até o ombro interno do pneu. 
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Figura 3. Câmber negativo (www.autolongarina.com.br) 

 

3.1.1.3 Câmber neutro 

 

O câmber neutro (zero) ocorre quando as rodas estão totalmente na vertical e alinhado 

com o plano perpendicular ao solo.  

 

 

Figura 4. Relação dos ângulos (www.truckcenter.com.br) 

3.1.2 Caster  

 

Caster é o ângulo de inclinação da parte superior do pino mestre para frente ou para trás 

do veículo no sentido direcional, em relação a uma linha vertical. 

Que tem a função de proporcionar estabilidade direcional, e assim como câmber o 

ângulo caster apresenta valores positivo, negativo e neutro. 



23 

 

3.1.2.1 Caster positivo 

 

Caster positivo é o ângulo de inclinação para trás e quando a inclinação do eixo de giro 

é para frente onde gera uma melhor dirigibilidade, faz o retorno do volante, melhor 

estabilidade direcional com um maior esforço para fazer as rodas retornarem para frente. 

 

 

Figura 5. Caster positivo (www.e-auto.com.mx/manual_detalle). 

 

3.1.2.2 Caster negativo 

 

Caster negativo é o ângulo de inclinação para frente e quando a inclinação do eixo de 

giro é para traz que ocasiona uma menor dirigibilidade, faz a direção ficar mais leve.  

 

 

Figura 6. Caster negativo (www.e-auto.com.mx/manual_detalle). 

http://www.e-auto.com.mx/manual_detalle
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3.1.3 Ângulos de convergência e divergência 

3.1.3.1 Convergência 

 

O ângulo de convergência ocorre quando a extremidade dianteira das rodas está mais 

fechada com relação à extremidade traseira e que tem a finalidade de compensar a tendência 

das rodas se abrirem com os esforços de rodagem sobre as ponteiras de direção. 

 

 

Figura 7. Ângulo de convergência 

3.1.3.2 Divergência 

 

O ângulo de divergência é o contrário do ângulo de convergência que ocorre quando as 

extremidades dianteiras das rodas estão mais abertas, com as rodas apontando para fora, onde 

a banda de rodagem dos pneus apresenta um desgaste irregular que poderá provocar um 

alisamento acelerado da mesma. 

 

Figura 8. Ângulo de divergência 
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3.2 Dinâmica veicular  

 

Alguns conceitos para entender que a suspensão é necessária e que os engenheiros 

separam essa dinâmica de um veículo em duas perspectivas que são a rodagem e o 

comportamento. 

Rodagem: capacidade do carro em passar sobre todas as ondulações com suavidade. 

Comportamento: capacidade do carro em acelerar, frear e fazer curvas com segurança. 

Há três princípios que descrevem essas características, são eles: isolamento do 

solo, adesão ao solo e capacidade de curva. 

Isolamento do solo: capacidade de absorver impactos com o solo, permitindo que o 

veículo tenha uma maior estabilidade absorvendo a energia transferida do solo para as rodas. 

Adesão ao solo: capacidade de manter o contato entre pneus e solo, minimizando a 

transferência do peso do veículo de um lado para outro (quando o veículo efetua curvas) e de 

frente para trás ou de trás para frente (respectivamente quando o veículo esta acelerando ou 

freando). 

Capacidade de curva: capacidade de trafegar em uma trajetória curva, que tem como 

objetivo minimizar a inclinação da carroceria quando o veículo esta sobre ação da força 

centrífuga. 

Onde estes princípios são conseguidos através dos componentes de uma suspensão que 

variam desde os tipos de molas até os pneus. 

 

3.2.1 Molas, características e tipos 

3.2.1.1 Mola Semi-elíptica  

 

A mola semi-elíptica é composta por várias lâminas sobrepostas e tem a vantagem o 

baixo custo e a robustez. E possuí a característica o atrito interno gerado pelo escorregamento 

entre as lâminas e também a característica de diminuir a rigidez sobre a carga lateral, gerando 

uma menor estabilidade lateral, porém quando são mais longas possuem menor rigidez 

vertical e um maior "enrolamento" quando submetidas a grandes torques. Esse tipo de mola 
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possui uma alta histerese que faz com que tenha uma alta transmissibilidade, tendo como 

consequência a deterioração do conforto. 

 

Figura 9. Mola semi-elíptica convencional (Freitas, 2006) 

 

Para reduzir o atrito entre as molas semi-elípticas, foram inseridas pastilhas redutoras de 

atrito nos pontos de contato entre as lâminas. 

 

 

Figura 10. Mola semi-elíptica com pastilhas redutoras de atrito (Freitas, 2006) 

 

Um outro tipo de mola semi-elíptica é a do tipo parabólica que tem um número menor 

de lâminas e também utiliza as pastilhas redutoras de atrito nos pontos de contato das lâminas, 

tendo assim um menor atrito interno, podendo ter menor rigidez vertical sem comprometer a 

rigidez lateral e o "enrolamento". 

 

 

Figura 11. Mola semi-elíptica parabólica (Freitas, 2006) 
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3.2.1.2 Mola Helicoidal  

 

A mola helicoidal tem um melhor desempenho em conforto. Este tipo de mola tem a 

histerese desprezível, fazendo assim com que a função de amortecimento seja realizada 

apenas pelo amortecedor. Porém o veículo perde a altura conforme a carga que é posta sobre 

ele. 

A curva de rigidez de uma mola obedece à equação: 

 

 

 

Eq. 4 

 

Onde: 

F = carga sobre a mola 

K = constante elástica da mola 

x = deformação da mola 

A perda de altura conforme a carga posta sobre o veículo é indesejada, pois dificulta o 

acerto dinâmico do sistema, dificultando a obtenção do mesmo nível de conforto e 

dirigibilidade em qualquer condição de carregamento do veículo. 

Conforme o carregamento do veículo há uma variação da frequência de ressonância. 
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Figura 12. Característica dinâmica com mola helicoidal (Freitas, 2006) 

 

Para obtenção de melhores resultados são utilizadas molas helicoidais progressivas, ela 

tem como característica é que tem uma menor variação da altura do veículo conforme a carga 

nele aplicada e também possui uma menor variação da frequência de ressonância conforme o 

carregamento do veículo. 

 

Figura 13. Característica dinâmica com mola helicoidal progressiva (Freitas, 2006) 
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Temos também a mola helicoidal com carga lateral, que geram forças na mesma direção 

do eixo geométrico e também gera uma força perpendicular ao eixo. Este tipo de mola reduz a 

força lateral que o amortecedor recebe em sua haste e buchas. 

 

3.2.1.3 Mola a ar ou pneumática 

 

Oferece as melhores características dinâmicas comparando os aspectos descritos sobre 

os tipos de molas helicoidais. Quando este tipo de mola é somada a um sistema de controle de 

altura da suspensão, permite características dinâmicas próximas da ideal. Possui um alto 

desempenho quando é relacionada a conforto, além de poder manter a altura do veículo 

constante quando utilizada junto com um sistema de controle. 

 

 

Figura 14. Mola a ar ou pneumática (Firestone) 
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3.3 Batente ou mola auxiliar 

 

Mola de rigidez não-linear, a geometria e densidade da peça definem a rigidez. 

 

 

Figura 15. Geometria e rigidez de um batente (Freitas, 2006) 

 

A mola auxiliar tem características de rigidez mais progressiva e sua atuação ocorre na 

compressão durante um maior curso da suspensão, sendo mais utilizada em suspensões 

traseiras e um batente tem características de rigidez com menor progressividade e começa a 

atuar próximo do fim de curso de compressão ou de extensão da suspensão. A alta histerese 

compromete o bom desempenho e a eficiência dinâmica da suspensão. 

 

3.4 Amortecedor, tipos e características 

 

Existem dois tipos de amortecedores o de atrito a seco com elementos sólidos (com 

discos deslizantes e com cinta enrolada) e o hidráulico com elementos fluidos (com alavanca 

e o telescópico). O tipo mais utilizado atualmente é o hidráulico telescópico, que possui dois 

tipos diferentes (tubo simples e tubo duplo). As características de dissipação de energia 

atualmente são mais comuns nos tipos progressivos (não-lineares). 
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Figura 16. Diagrama de um amortecedor hidráulico telescópico progressivo (Freitas, 2006) 

 

3.5 Isoladores 

Os isoladores tem a função de “anular” vibrações que não foram eficientemente isoladas 

pelos outros componentes do sistema de suspensão, onde sua forma e sua funcionalidade 

variam de acordo com a aplicação. 

3.6 Funções dos componentes de suspensão  

 

Junta Homocinética: Peça articulada que liga o semieixo à roda, permitindo a 

transmissão da força do motor às rodas quando elas estão esterçadas ou anguladas pelo 

trabalho da suspensão. 

Pivô: Peça que permite que a coluna gire em seu próprio eixo, promovendo a direção e 

também ajuda a coluna no seu movimento sobe e desce, permitindo o ângulo de oscilação do 

braço. 

Barra de Direção: Peças articuláveis como um pivô, podendo assim trabalhar em 

muitos ângulos. No fim da barra de direção encontramos os terminais que acoplados na barra 
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de direção e no montante da suspensão movimentam toda a coluna de suspensão, rodas e 

pneus possibilitando a direção. 

Tirante da Barra Estabilizadora: Peça que mantém a estabilidade do veículo nas 

curvas. 

Mola Helicoidal: Componente responsável pela sustentação da carroceria do veículo. 

Esta peça absorve irregularidades do terreno, controla a altura do automóvel, alinhamento e 

equilíbrio da suspensão. As molas atuam diretamente no conforto. 

Amortecedor: Componente que mantém a estabilidade do pneu e da roda em contato 

com o solo e responsável por absorver os impactos na carroceria. 

Buchas de Suspensão: Componente que articula o braço inferior da suspensão, 

evitando folgas e ruídos. 

Coifa do Amortecedor: Componente que protege a junta homocinética fixa contra 

agentes externos - água, areia, terra. 

Batente: Componente que protege o amortecedor no final do curso, reduzindo o 

batimento na mola. 

Coxim: Componente que liga o conjunto mola e amortecedor à carroceria do veículo e 

têm a função de absorver impactos. 
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Figura 17. Componentes do Sistema de Suspensão (Jornal Farol Alto) 
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4 TIPOS DE SUSPENSÃO 

 

4.1 Suspensão dependente 

 

A suspensão dependente é caracterizada por um único eixo rígido que uni as rodas 

dianteiras ou traseiras (normalmente é mais utilizada nas rodas traseiras). Quando há um 

impacto em umas das rodas o eixo transmite a força até a outra roda, com isso a carroceria 

também trabalha e se inclina em um determinado ângulo, fazendo com que a estabilidade e o 

conforto sejam comprometidos em algumas situações. E umas das vantagens das suspensões 

dependentes são a maior sustentação de peso, pouca variação de câmber em curva e um 

menor desgaste de pneus e ela também possui baixo custo. Em veículos pesados como 

caminhões e ônibus é utilizada a suspensão dependente com feixe de molas. Temos também a 

suspensão dependente com molas helicoidais onde as principais vantagens são: maior 

conforto, diminuição de ruídos, menor manutenção, são mais leves, além de possuir uma 

fabricação mais simples. 

 

 

Figura 18. Suspensão dependente (Gillespie, 1992) 
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4.2 Suspensão independente 

 

A suspensão independente tem a característica de fazer com que as rodas se movam 

individualmente, fazendo assim com que o veículo tenha mais estabilidade e um conforto 

maior, pois cada roda age individualmente com as imperfeições da pista. Se o veículo possui 

tração traseira ela ajuda a transmitir a potência com mais eficácia, pois como uma roda não 

interfere na outra, o veículo consegue manter a tração, pois o pneu oposto ainda mantém 

contato com o solo e pelo motivo dos pneus manterem mais contato com o solo faz com que o 

desgaste deles seja menor, pois as áreas de contato com o solo são maiores. Essa suspensão 

possui as vantagens de ser um sistema leve e estável, além de garantir um maior conforto aos 

passageiros e um melhor desempenho do veículo. Uma desvantagem desse sistema é o peso 

que ela coloca sobre o veículo. 

Ainda sobre o sistema de suspensão independente, temos a suspensão independente com 

feixe de molas, que consiste em um feixe de mola transversal fixado no centro da carroceria, 

assim impedindo que o impacto de um lado não seja transmitido ao outro. 

 

4.3 Suspensão semi-independente 

 

A suspensão semi-independente é muito parecida com a suspensão independente, a 

diferença esta por conta de um eixo flexível que interliga as rodas fazendo com que se o 

impacto de uma das rodas for muito grande, a roda oposta acabará recebendo um impacto 

resultante. 
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5. SISTEMAS DE SUSPENSÕES PASSIVA E SEMI-ATIVA 

 

5.1 Suspensão passiva 

 

O sistema de suspensão mais utilizado atualmente é o sistema de suspensão passiva, que 

também inclui todos os sistemas de suspensão convencionais ou tradicionais. A principal 

característica destes sistemas é que, uma vez instalados no automóvel, os parâmetros desta 

suspensão (rigidez, altura) não podem ser controlados externamente. Todas as molas e 

amortecedores tradicionais são considerados suspensões passivas. 

O sistema mais utilizado é o Mcpherson, tratando-se de uma suspensão independente 

(cada roda trabalha sem depender da outra), pois possuem bandejas articuladas com molas ou 

amortecedores telescópicos. Por isso, para definirmos uma suspensão passiva, utilizaremos o 

sistema Mcpherson que é o sistema mais utilizado em suspensões. 

 

5.1.1 Suspensão Mcpherson 

 

5.1.1.1 História 

 

O primeiro veículo equipado com o sistema criado por McPherson foi o Chevrolet 

Cadet em 1945, mas em meados dos anos 30, o engenheiro automotivo norte-americano Earle 

Steele McPherson, desenvolveu um sistema de suspensão que une um amortecedor em 

formato de torre a uma mola do tipo helicoidal (a estrutura também pode ser equipada com 

molas do tipo pneumáticas ou hidropneumáticas), formando assim uma estrutura resistente, 

leve e compacta, atendendo as necessidades dos veículos de pequeno e médio porte.   
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5.1.1.2 Benefícios, vantagens e desvantagens 

 

A construção da suspensão MacPherson pode ser considerada como uma das opções 

mais compactas, simples e baratas disponíveis. 

Para montá-la bastam poucos itens, tais como amortecedor em formato de torre, mola, 

batentes, rolamento superior, bandeja inferior, pivô e barra estabilizadora. 

Os eixos não são interligados fazendo com que haja independência entre as rodas o que 

dará mais conforto comparando com uma suspensão com eixos interligados. 

Os problemas mais comuns encontrados neste tipo de suspensão são: folga nos pivôs e 

buchas de bandeja, fim de vida útil do amortecedor e batentes, rolamento dos batentes e a 

mola, seja helicoidal, pneumática ou hidropneumática, que geralmente costuma apresentar a 

maior vida útil de todos os componentes citados. 

Uma das maiores desvantagens do sistema é a limitação quanto ao porte e peso do 

veículo que a utiliza, onde 90% dos veículos são compactos ou sedãs, porém é utilizado em 

algumas camionetes e SUV’S, como o Chevrolet Captiva, Ford Ecosport e Hyundai Tucson. 

Neste caso o projeto é idêntico ao dos compactos, porém com dimensões maiores e de 

superior resistência, porém esse tipo de suspensão jamais será utilizada em caminhões.  

 

Figura 19. Suspensão dianteira Mcpherson (Gillespie, 1992) 
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Figura 20. Suspensão traseira Mcpherson (Gillespie, 1992) 

 

5.2 Suspensão semi-ativa 

 

O sistema de suspensão semi- ativa é basicamente constituído por mola e amortecedores 

variáveis onde acaba sofrendo alterações através de um controle externo, que a ação do 

controle é ajustar o fator de amortecimento. O conceito desse sistema é basicamente, um 

controle da taxa de energia dissipada nos amortecedores e armazenada no sistema, que realiza 

uma atuação indireta sobre o veiculo.  Que sua base é para poder gerar forças dissipativas 

continuamente variáveis dentro do sistema. Apesar de ser composto por um controle 

eletrônico o sistema de suspensão semi-ativa, não conseguiu substituir o sistema de suspensão 

passiva, onde é um sistema mais utilizado nos veículos  atuais e comercias pois é sistemas 

mais confiável, com custo baixos, e simples. 

No controle do sistema semi-ativo como foi dito acorre dissipação de energia, onde o 

atuador somente pode fornecer uma força de controle em sentido contrário do deslocamento 

relativo das massas suspensas e não suspensas.  Suas vantagens em relações às outras 

suspensões como ativa e passiva e obtém baixo consumo de energia para atuação, tendo um 

baixo custo de instalação e de manutenção, seu desempenho é superior ao das suspensões 

passivas por poder mudar o seu fator de amortecimento em tempo real. Mas o custo do 

sistema em si é bem alto e acaba sendo uma desvantagem que o  sistema de suspensão semi-

ativa é se utilizado em veículos de alto luxo pois o custo de seu sistema é bem elevado, 
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veículos como Cadillac Seville STS , Covertte, Audi TT  e Ferrari 599 GTB aderiram a esse 

sistema de controle semi-ativo 

No sistema de suspensão semi-ativa existem uns três tipos de amortecedores 

controlados, que são os “on/off” que é empregado em sistemas de malhas aberta funciona 

como um sistema liga-desliga, os de múltiplos estágios e os de regulagem continua de fator  

de amortecimento que é empregado em sistemas de malha fechadas. 

 

5.2.1 Amortecedores controladores  

 

5.2.1.1 Amortecedores “ON – OFF” 

 

A configuração mais simples de uma suspensão semi-ativa é a com um amortecedor de 

dois estágios. O amortecedor alterna seus estágios de maior e menor fator de amortecimento 

de acordo com a distribuição de velocidades na suspensão. O estágio de alto amortecimento 

seria necessário quando a velocidade que agente no amortecedor estiver em concordância de 

direção com a velocidade da massa do veículo, ms. ( Picado,1998) 

 

5.2.1.2 Amortecedores de múltiplos estágios  

 

Devido às dificuldades de implementação de um dispositivo capaz de controlar 

continuamente o fator de amortecimento, os amortecedores de múltiplos estágios são os mais 

facilmente encontrados nas implementações práticas tentadas pela indústria automotiva. Este 

tipo de amortecedor é uma simplificação do acionamento contínuo e apresenta algumas 

limitações. O seu desempenho depende do número de estágios de mudança do fator de 

amortecimento e o efeito de excitação em degrau pode aparecer se o número de estágios for 

muito reduzido. (Picado,1998) 
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5.2.1.3 Amortecedores de regulagem contínua  

 

São amortecedores em que o fator de amortecimento pode ser modificado rapidamente e 

continuamente, entre dois limites bastante espaçados e se fosse possível, em alguns casos, 

nenhuma força seria aplicada, porém o fator de amortecimento possível está entre dois limites. 

Este tipo de amortecedor é mais sofisticado e sua fabricação enfrenta sérios problemas de 

isolamento entre a câmara interna e o meio externo. Pois têm a vantagem de oferecer um 

ajuste contínuo do fator de amortecimento, o que evita a geração da excitação em forma de 

degrau causada pela mudança brusca do fator de amortecimento. (Picado,1998) 

 

5.2.1.4 Amortecedores aplicados no sistema semi-ativo (MR e ER) 

 

Sistemas como o de suspensão semi-ativa tende a ter uma probabilidade de pane no 

sistema muito baixo, pois o atuador semi-ativo não deixa de ser um componente apenas 

dissipativo, pois são utilizados atuadores que geram em torno de 20 watts de potência para o 

seu funcionamento, gerando um pequeno impacto no consumo do combustível, e bateria 

podendo fornecer energia suficiente. Além dos tipos de amortecedores que foram comentados, 

o sistema apresenta outros amortecedores para realizar um controle do sistema, o amortecedor 

magneto - reológico (MR), um dos mais utilizados no sistema de controle semi-ativo. 

 

5.2.1.5 Amortecedor com fluido magneto-reológico 

 

Os amortecedores com fluido magneto–reológico (MR) apresentam variações na sua 

viscosidade quando o campo magnético sofre intensidades diferentes, que este fluido consiste 

em um óleo sintético com micro-partículas magnetizáveis. A condição que este fluido atua no 

sistema é quando ocorre uma ação no campo magnético, o fluido aumenta consideravelmente 

a sua viscosidade, obtendo um estado quase sólido. Sua eficiência irá depender desta 

intensidade do campo magnético, que quanto maior a intensidade aplicada corresponderá uma 

viscosidade maior B>0, onde as partículas ferromagnéticas se concentram na região da 

válvula e quando não houver um campo magnético e for nula, o fluido magneto- reológico 
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(MR) B=0  volta a condição normal, no estado liquido por onde o fluído tem fluxo de 

passagem livre. 

O coeficiente de amortecimento nos amortecedores MR responde rapidamente à 

variação de campo, que é produzido e controlado por corrente elétrica e são, portanto os 

dispositivos mais promissores para a tecnologia semi-ativa. (Eckert, 2012) 

O grau de mudança do fluido é proporcional à magnitude do campo magnético aplicado. 

O fluido MR podem operar à temperaturas de 150 à 240ºC. Transições podem surgir como 

uma grande mudança na viscosidade efetiva do fluido e ocorrer em menos que poucos 

milissegundos. Fluidos MR são similares aos fluidos eletro-reológicos (ER), porém mais 

fortes, mais estáveis e mais fáceis de se usar. Os fluidos MR pertencem ao grupo de fluidos 

não Newtonianos e sua descrição como modelo Bingham é geralmente reconhecido. (Milecki, 

2001) 

 

 

Figura 21. Amortecedor Magneto – Reológico (Rajamani, 2006) 
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Figura 22. Amortecedor MR mostrando o comportamento na presença e ausência de campo elétrico 

(SAVARESE et al., 2010) 

 

 

 

Figura 23. Amostra de Fluido Magneto-Reológico(Crivellaro, 2008) 

 

A Figura 24 mostra a força de amortecimento em função da velocidade de acionamento 

do pistão do amortecedor MR para diferentes valores de correntes aplicados à bobina 

eletromagnética. Assim, com diferentes níveis de corrente, os diferentes níveis de força de 

amortecimento podem ser obtidos (Rajamani, 2006). 
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Figura 24. Curvas de Desempenho para Amortecedor Magneto-Reológico (Rajamani, 2006) 

 

5.2.1.6 Amortecedor com fluido eletro-reológico  

 

Assim como o fluido MR,o  ER contém fluido ao qual são misturadas micro partículas 

de material sensível ao campo elétrico. Conforme a figura abaixo, quando o campo elétrico 

aplicado é nulo E=0, o fluido passa livremente, no entanto, quando um campo elétrico 

aplicado, E>0, a viscosidade do fluído é alterada e consequentemente o coeficiente de 

amortecimento. 
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Figura 25. Amortecedor ER mostrando o comportamento na presença e ausência de campo elétrico (SAVARESE 

et al., 2010) 

5.2.2 Modelo do sistema de suspensão semi-ativa 

 

O sistema de suspensão semi–ativa de ¼ do veiculo é mostrada na figura 26, 

A variável de amortecimento bsemi(t) está contida entre os seguintes valores: 

(Rajamani, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Eq. 4 
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Figura 26. Modelo do sistema de suspensão semi – ativa (Rajamani, 2006) 

 

 

Onde: 

 

Ms =Massa Suspensa 

Mu =Massa não Suspensa 

Kt =Rigidez do pneu 

Ks = Rigidez da mola principal da suspensão 

Bs = Coeficiente de amortecimento da Suspensão 

Bsemi =Variavél de amortecimento 

Zr = Deslocamento do solo ou pista (Entrada) 

Zu = Deslocamento da massa não suspensa “m”(saída) 

Zs = Deslocamento da massa não suspensa “m”(saída) 

 

Modelo de translação de dois graus de liberdade da suspensão de ¼ do veículo é 

mostrada a seguir. (Rajamani, 2006) 
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Eq. 5 

 

 

 

Eq. 6 
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6 SUSPENSÃO ATIVA 

 

6.1 Funcionamento  

 

As suspensões ativas são aquelas entre a massa suspensa e a massa não suspensa, onde é 

acrescentado um atuador capaz de injetar ou retirar energia do sistema. Este atuador é capaz 

de gerar esforço continuamente variável em geral comandado por controladores eletrônicos. 

Desta maneira o sistema de suspensão ativa tem a possível capacidade de se ajustar 

continuamente às alterações das condições da estrada. 

O sistema de suspensão ativa abrange os parâmetros de projeto monitorando e 

ajustando-se constantemente, alterando assim o seu caráter de forma contínua. Pois os 

sistemas ativos possuem um sistema eletrônico que transmite a um atuador em cada roda 

exatamente quando, como, em que distância e que velocidade se deve mover.  

Os movimentos da roda deixam de estar sujeitos às interações aleatórias entre a estrada 

e as diversas molas, amortecedores. 

Os atuadores produzem uma força segundo uma lei de controle que pode conter 

informações de qualquer parte do sistema. A sua determinação é feita de tal forma a 

minimizar uma função custo que represente o comportamento do sistema (Alves, 1997). 

Estima-se que um sistema de suspensão ativo consuma um terço do consumo de um 

condicionador de ar ligado todo o tempo, sendo que este último aumenta somente o conforto, 

enquanto que o sistema de suspensão, além de melhorar significativamente o conforto é fator 

essencial para garantir segurança e dirigibilidade (Gysen, 2010). 

A suspensão ativa utiliza sensores para a coleta de dados onde eles identificam as 

condições da via e do veículo, para ajustar os tipos de movimento que devem ser empregados 

pelo conjunto de suspensão do carro. 

Uma suspensão ativa tem a habilidade de armazenar, dissipar e introduzir energia no 

sistema, e os seus parâmetros variam conforme as condições de operação. Esse modelo de 

sistema foi o primeiro a utilizar um conjunto de atuadores separados que podem exercer 

movimentos independentes e aguentar cargas variadas de força. 

Dessa maneira, esses atuadores são capazes de erguer ou abaixar o chassi de maneira 

independente para cada uma das rodas, minimizando a sensação de impacto no interior do 

veículo. Ou seja, a suspensão ativa é capaz de corrigir a movimentação do veículo de acordo 
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com as imperfeições da pista com mais eficiência, melhorando a habilidade de fazer 

manobras, a aceleração e a frenagem do veículo. 

 

 

 

Figura 27. Modelo esquemático do sistema de suspensão ativo (Neto, 2002) 

6.2 Elementos de Sensores  

 

 Neste sistema de suspensão existem os mais variados tipos de sensores. No caso do 

sistema desenvolvido pela Sachs, existem treze sensores espalhados pelo veículo. Numa pista 

reta o elemento de maior importância é o sensor que mapeia a superfície do piso de rodagem. 

A partir deste sinal é que o sistema toma a decisão de compensar ou não as irregularidades. 

Os tipos mais encontrados são os de ultra som e laser. Trabalhando em conjunto existe um 

sensor de velocidade, que determinará o tempo necessário para que o sistema responda àquela 

irregularidade detectada. Outro elemento de importância é o sensor de altura, que a todo 

momento estará medindo a altura da carroceria em relação ao solo. Dependendo da 

velocidade e das condições da pista a unidade de processamento poderá aumentar ou diminuir 

a distância entre a carroceria e o solo. Também outro elemento de sensoriamento com grande 

importância para o sistema é o sensor que mede a deformação da mola. 
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6.3 Atuador  

 

O elemento atuante no sistema de suspensão ativa geralmente é composto de um 

cilindro hidráulico com êmbolo que desloca-se em dois sentidos, e duas válvulas de abertura 

variável que controlam a entrada e saída de fluido no cilindro. Se a força exercida pelo 

atuador é no sentido de aumentar a distância entre a carroceria e o solo, a primeira válvula 

aumenta a abertura e a segunda reduz a abertura para a passagem do fluido. Do contrário a 

primeira válvula reduz à abertura e a segunda aumenta a abertura para a passagem do fluido. 

A abertura da válvula que controla a entrada e saída de fluido no cilindro é determinada pela 

unidade de processamento do sistema ativo da suspensão. 

 

6.4 Unidades de Processamento 

 

 A unidade de processamento é um microprocessador com uma rotina de programada 

internamente e responsável pela leitura dos dados provindos dos sensores, processamento e 

geração dos dados de saída. Nele é que o sistema interage com a pista de rodagem. Decisões 

podem ser tomadas de acordo com o tipo de piso, velocidade, nível de rigidez da suspensão, 

dentre outras. O sistema identifica acelerações (arrancadas) e curvas, corrigindo-as e 

garantindo segurança e conforto aos ocupantes do veículo. Tanto o sinal de entrada como o 

sinal de saída é amplificado e convertido em digital no caso do sinal de entrada e em 

analógico para o sinal de saída.  

 

6.5 Funcionamentos do Conjunto 

 

 O funcionamento do conjunto baseia-se na leitura instantânea dos dados provenientes 

dos sensores. No caso de uma reta, o sistema estará fazendo a leitura do sensor que está 

mapeando o piso, dependendo da velocidade do automóvel o sistema calcula o tempo para a 

futura reação do atuador. Para os casos excepcionais como aceleração, o sistema identifica a 

aceleração e evita que a frente do veículo venha a levantar-se. No caso das frenagens ocorre 

ao contrário, o sistema corrige a tendência que o veículo tem de levantar a traseira. Outro caso 
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excepcional, é quando o veículo entra em uma curva. A tendência natural do veículo seria 

levantar o lado do veículo correspondente a menor distância do centro da curva e comprimir o 

lado oposto. Novamente o sistema corrige evita este efeito da inércia. No caso das 

irregularidades que o sistema desconsidera o conjunto de suspensão ativa age como uma 

suspensão passiva, trabalhando somente os elementos passivos (como molas, amortecedores 

etc.). 

 

 

6.2 Problemas 

 

Os problemas de uma suspensão ativa são o seu alto custo, a quantidade de peças 

envolvidas, a complexidade do mecanismo e a necessidade constante de manutenção 

(normalmente apenas as mecânicas autorizadas das montadoras possuem as peças e 

ferramentas necessárias para a tarefa). 

 

6.3 Sistemas ativos 

 

Pouco pode ser feito para melhorar o desempenho do veículo com ferramentas passivas. 

Segundo Blundell e Harty, 2004, tem havido diversos avanços desde o começo da engenharia 

veicular no campo da suspensão:  

 - adoção de suspensão amortecida;  

 - adoção de suspensão independente;  

 - adoção da suspensão amortecida hidráulica;  

 - adoção de freios hidráulicos;  

 - adoção de elastômeros de isolação na suspensão;  

 - otimização da geometria da suspensão;  

 - otimização do comportamento elasto-cinemático.  

Blundell e Harty, 2004, afirmam que a indústria considera o uso de sistemas ativos para 

complementar o comportamento passivo do veículo, sendo que o termo ativo envolve um 

sistema no qual a energia é adicionada de alguma forma, afirmam também que os sistemas 

que modificavam seu comportamento sem adição de energia foram referidos como 
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adaptativos e também que sistemas que combinam atuação mecânica com controles 

eletrônicos são referidos como mecatrônicos.  

A modelagem de um sistema mecatrônico precisa a utilização de sensores no modelo 

veicular e a consequente implementação das leis de controle, o que pode ser realizado de 

maneira eficaz com variáveis de estado. (Blundell e Harty, 2004). 

 

6.4 Controles das forças  

 

A magnitude destas forças é controlada por leis de controle, por exemplo, um sistema 

pode usar um método de laço aberto do momento de rolagem pela aplicação de forças 

proporcionais à saída vindas de um acelerômetro lateral. 

 
Figura 28. Malha de controle da suspensão ativa (adaptado de Blundell e Harty, 2004) 

 

A suspensão ativa permite o controle individual das forças de reação do pneu de um 

modo desassociado da orientação da plataforma também permite nivelar a plataforma durante 

a frenagem e ao percorrer uma curva (preservando o percurso da suspensão nestas situações e 

melhorando o ângulo no qual o pneu faz contato com a estrada), permitindo a redistribuição 

do momento reativo de rolagem. (Blundell e Harty, 2004).  

Suspensões ativas e amortecedores continuamente variáveis procuram endereçar a 

compensação dos três itens tradicionais na calibração da suspensão: aceleração do veículo 

(vibração), controle de carregamento no pneu (manobrabilidade), deslocamento da suspensão 

(espaço de trabalho). Dando espaço de trabalho suficiente é possível melhorar 

simultaneamente a vibração vertical e a manobrabilidade. (Blundell e Harty, 2004). 
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6.5 Suspensões ativa hidráulica/pneumática 

 

As suspensões atuadas hidraulicamente/pneumaticamente são controladas através de 

servomecanismos hidráulicos/pneumáticos. A pressão nos servos é fornecida por uma bomba 

de pistão radial de alta pressão. Os sensores monitoram continuamente o movimento do corpo 

e o nível de vibração do veículo, fornecendo constantemente novos dados ao processador, o 

qual opera os servos, posicionados junto a cada roda. Quase que instantaneamente, a 

suspensão regulada pelo servo gera forças contrárias aos estados de inclinação, mergulho e 

abaixamento na manobra do veículo.   

Colin Chapman, fundador da Lotus Cars e da equipe Lotus da Fórmula 1, desenvolveu o 

conceito original de gerenciamento computadorizado da suspensão hidráulica nos anos 80, 

como um meio de melhorar o comportamento dos carros de corrida nas curvas.  

O sistema Computer Active Technology Suspension (CATS) coordena o balanço entre a 

vibração vertical e a manobrabilidade analisando as condições da pista e fazendo até 3000 

ajustes a cada segundo na configuração da suspensão através de amortecedores controlados 

eletronicamente.   

 

6.6 Suspensão ativa eletromagnética 

 

A suspensão ativa recuperativa eletromagnética utiliza motores eletromagnéticos 

lineares, fixados independentemente em cada roda que possibilitam uma resposta 

extremamente rápida e permitem a regeneração de energia usando os motores como 

geradores. Isto supera os problemas dos sistemas hidráulicos com seus tempos de resposta 

lentos e consumo elevado de energia.   

 Outro método recentemente desenvolvido incorpora amortecedores magneto  

reológicos (MR). Ele foi inicialmente desenvolvido pela Delphi Corporation para a GM em 

2002. Juntamente com os computadores atuais mais rápidos permitem alterar a rigidez 

independentemente de todas as suspensões das rodas. Através do computador de bordo, as 

características de flexibilidade do amortecedor são controladas por um eletroímã. 
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Essencialmente, o aumento do fluxo de corrente no amortecedor aumenta a taxa de 

compressão, enquanto que uma diminuição suaviza o efeito dos amortecedores. Informações 

provenientes de sensores da roda (sobre o deslocamento da suspensão), direção, sensores de 

aceleração e outros são usados para calcular a rigidez otimizada. A reação rápida do sistema 

permite, por exemplo, tornar mais suave a passagem com uma única roda sobre um buraco ou 

uma pedra na estrada.   

 Atualmente, no mercado automotivo há um grande número de soluções para o controle 

ativo de suspensões veiculares. Algumas soluções apresentam mais recursos de controle que 

outras, mas todas visam um melhor conforto para os motoristas. Além disso, o curso da 

suspensão e variações de carga na roda pode ser resolvido.  

 Um sistema de suspensão ativa pode ser usado também para eliminar a inclinação da 

carroceria nas curvas. No caso de um sistema de suspensão ativa com a rigidez da mola 

variável, esta pode ser ajustada proporcionalmente em função da mudança da massa. Como 

consequência, a frequência natural vertical do corpo do carro não vai mudar e pode ser 

escolhida uma frequência que é menos desconfortável para o corpo humano.  

 No caso de um sistema de suspensão passiva, uma parcela significativa do curso da 

suspensão disponível é utilizada para cuidar de variações de carga estática e de rolagem do 

corpo causada pelas curvas. O sistema de suspensão ativa pode minimizar essas variações, 

ajustando a sua rigidez. Portanto, uma menor rigidez inicial pode ser usada, o que é favorável 

para o conforto. Um passageiro será capaz, por exemplo, de ler um texto sem ficar enjoado. 

Como o carro pode ser usado por pessoas diferentes a cada momento, a suspensão do carro 

pode ser ajustável, e com isso, as características de direção e de conforto podem ser 

alcançadas. Graças ao desenvolvimento de um grande número desses sistemas, a segurança 

ativa nos carros do futuro irá aumentar tremendamente.  
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6.7 Tipos de controle no sistema ativo 

 
O sistema de suspensão ativo foi desenvolvido para obter o melhor conforto e o 

desempenho em diversas condições que o veiculo pode percorrer, alguns tipos de controle 

realizado nesse sistema eletrônico, que atende um desempenho em seus resultados, segundo 

(Iezzo, 2010), temos: 

 

• Controle de Conforto (Ride): O sistema pode perceber e controlar os movimentos de 

pitch e bounce do corpo do veículo diretamente. Indiretamente o desempenho em conforto 

também aumenta quando o sistema atua nas demais variáveis listadas a seguir. Como o 

compromisso conforto e estabilidade deixam de existir, a suspensão é automaticamente 

ajustada para o desempenho ótimo de conforto durante caminhos uniformes e viagens em 

linha reta melhorando o isolamento das vibrações; 

 

• Controle de Altura (Height): O controle automático da altura de passeio fornece 

muitas vantagens no desempenho. A altura pode ser mantida constante a despeito das 

alterações de carga transportada ou forças aerodinâmicas proporcionando o máximo curso 

disponível para superar obstáculos. Em alta velocidade a altura pode ser diminuída para 

reduzir o arraste aerodinâmico economizando combustível; 

 

• Controle de Rolagem (Roll): O controle de rolagem em curvas é aprimorado pelo 

aumento do amortecimento ou pelo exercício de forças anti-rolagem na suspensão. A 

velocidade do veículo, o ângulo e a taxa de esterçamento ou a aceleração lateral podem ser 

identificados para determinar quando o controle de rolagem é apropriado. Pelo uso de 

componentes geradores de força é possível eliminar a rolagem em curvas por completo, e 

assim eliminar qualquer efeito sub ou sobresterçante da suspensão; 

 

• Controle de Mergulho (Dive): O Controle de mergulho (pitch dianteiro) durante a 

frenagem pode ser melhorado pelo aumento do amortecimento ou pelo exercício de forças 

anti-pitch na suspensão. O controle pode ser ativado pelo sinal da luz de freio, pressão de 

frenagem ou aceleração longitudinal. A funcionalidade do controle de mergulho em 

suspensões ativas eliminam a necessidade do projeto de geometrias anti-mergulho nos links 

da suspensão; 
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• Controle de Afundamento (Squat): O controle de afundamento (pitch traseiro) 

durante a aceleração pode ser aperfeiçoado pelo aumento do amortecimento ou pelo exercício 

de forças anti-pitch na suspensão. O controle pode ser ativado pela posição do pedal do 

acelerador, pela marcha selecionada ou pela aceleração longitudinal. A funcionalidade do 

controle de afundamento nas suspensões ativas eliminam a necessidade do projeto de 

geometrias anti-afundamento nos links da suspensão de rodas motrizes, e pode superar a ação 

de afundamento ou elevação nas rodas não motrizes; 

 

• Contato Pneu / Solo (Road Holding): Além do controle da movimentação da 

carroceria como descrito acima, as suspensões eletromecânicas têm o potencial de aumentar a 

manutenção do contato do pneu com o solo pela diminuição das variações dinâmicas das 

cargas nas rodas causadas pelas irregularidades da superfície de rodagem. Geralmente, o 

desempenho em curvas é melhorado quando as variações de cargas dinâmicas são 

minimizadas. O dano causado à pista de rodagem também é minimizado pela redução das 

cargas dinâmicas nas rodas, principalmente para veículos pesados (Gillespie, 1992). 

 

6.8 Sistemas Totalmente e Parcialmente carregados 

 

6.8.1 Sistema Parcialmente Carregado  

 

O sistema Parcialmente Carregado é onde se insere o atuador mantendo a mola, assim 

ficando responsável por sustentar a massa do veículo. Onde o sistema parcialmente carregado 

tem um consumo energético de 2kW. 
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Figura 29. Sistema parcialmente carregado (PALM, 2007) 

 

Para o comportamento dinâmico dos sistemas parcialmente carregado apresenta as 

seguintes equações diferenciais de segunda ordem: 

 

 

Eq. 7 

 

 
Eq. 8 

 

 

6.8.2 Sistema Totalmente Carregado  

 

 

O sistema totalmente carregado apresenta somente o atuador que além de responder às 

perturbações, fica responsável também por sustentar a massa do veículo. Onde o sistema 

totalmente carregado possui um consumo energético maior que o sistema parcialmente 

carregado, com uma potência máxima de 7kW, que consegue atingir uma resposta em 

frequência melhor do que o parcialmente carregado, que geralmente é preferido o 

parcialmente carregado devido ao menor consumo energético. 
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Figura 30. Sistema parcialmente carregado (PALM, 2007) 

E para o comportamento dinâmico dos sistemas totalmente carregado, apresenta as 

seguintes equações diferenciais de segunda ordem: 

 

Eq. 9 

 

 
 

Eq. 10 

 

 

6.9 Diagrama em blocos 

 

As entradas estão à esquerda e os blocos “Entradas e saída para o arquivo” indicam que 

os dados vão para um arquivo de dados para gerarem os gráficos posteriormente. 

Segundo Moura (2003), para o sistema de suspensão ativa, as equações, na forma de 

espaço de estados, são representadas em diagramas de blocos (DB) coerentemente ao seu 

equacionamento. Ogata (1998) e Picado (1998), fornecem modelos de representação das 

equações em espaço de estados em diagramas de blocos. Nesse esquema, tem-se matrizes 

[A]1 que é a matriz de elementos do sistema (rigidez e amortecimento), a matriz de força de 

controle [B]1, a matriz de perturbação[L] e matriz de ganho [k]2, respectivamente. Então, 

representando-se em DB no Simulink, tem-se: 



58 

 

 
Figura 31. Diagrama em blocos da suspensão ativa (Ogata, 1998 e Picado, 1998) 

 

6.9.1 Suspensão Ativa na Fórmula 1 

 
Os primeiros testes da Williams com esse sistema de suspensão ativa foi em 1987 com 

Nelson Piquet, mas, por causa dos altos custos, o projeto foi para a gaveta, mesmo 

demonstrando ser altamente eficaz. Alguns anos depois voltaram a aplicar este sistema de 

suspensão que com um carro baixo, as suspensões ativas anulariam as imperfeições do asfalto, 

o que faria o carro simplesmente voar nas curvas e retas por causa de sua eficácia 

aerodinâmica. Que acabou gerando polêmicas as respeitou do sistema e foi proibido. Os 

planos para reintroduzir a suspensão ativa, banida desde o início da temporada 1994, estão na 

lista de propostas recentes do Grupo de Estratégia da Fórmula 1 visando reduzir os gastos na 

categoria sem a adoção de um teto orçamentário. Brundle, ex-piloto que ajudou a desenvolver 

a suspensão ativa que foi vital para os títulos mundiais da Williams em 1992 e 1993, está 

preocupado com a possibilidade de o retorno da tecnologia tornar os carros menos 

empolgantes para os fãs. (Revista autoracing) 
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7 COMPARAÇÕES ENTRE OS SISTEMAS 

7.1 Classificação e elementos constituintes 

 

 
 

A figura 32 irá apresentar a classificação que constitui nos sistemas de suspensões 

aplicado nos veículos, conforme foi citado nos capítulos anteriores os tipos de sistemas de 

suspensões, passivo, semi-ativo e ativo. Esta figura abaixo representa a comparações entre os 

sistemas apresentados no trabalho, o que cada sistema é constituído.  

 

 

 

 

 
Figura 32. Classificação das suspensões veiculares e elementos constituintes (adaptado de XEN et al., 2011) 
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7.2 Vantagens e desvantagens  

 

 
Suspensões Vantagens Desvantagens 

Passiva Possui independência entre 

rodas, construção simples, 

ocupa menos espaço 

(reduzindo o peso do 

veículo). Baixo custo do 

sistema e de manutenção. 

Limitação do peso do veículo 

(sendo mais utilizadas em 

carros compactos ou sedãs, 

utilizada apenas em algumas 

caminhonetes e SUV’S) e 

possui robustez limitada. 

Semi-ativa Baixo consumo de energia 

para atuação, baixo custo de 

instalação e de manutenção. 

Descontinuidades no sinal de 

força no caso de reduzir a 

transmissão de vibração para 

a carroceria. 

Ativa Controle preciso e 

independente de cada roda, 

melhor conforto, maior 

dirigibilidade e maior 

estabilidade. 

Alto custo, quantidade de 

peças envolvidas, 

complexidade do mecanismo 

e a necessidade constante de 

manutenção (normalmente 

mecânicas autorizadas das 

montadoras possuem as 

peças e ferramentas 

necessárias para a tarefa). 

Tabela1. Vantagens e Desvantagens dos sistemas de Suspensões (autor) 
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8 SIMULAÇÃO 

 

8.1 Controle do Sistema de Suspensão ativa 

 
Este projeto tem como objetivo simular um controle de suspensão ativa, pois em 

veículos que são compostos por este tipo de sistema é realizado um controle eletrônico.  Onde 

foi criado um circuito eletrônico com componentes que possa simular o sistema de suspensão 

ativa, que para a realização desse controle foi implementada uma programação em linguagem 

C, que normalmente a realização deste controle ativo é feito por um programa chamado 

Matlab, que é uma ferramenta utilizado para cálculos numéricos e simulações. 

 A lógica desta programação apresenta condições de um controle eletrônico, utilizado 

em um sistema de suspensão ativa, onde foram aplicados componentes que possam substituir 

funções dos componentes utilizados no sistema ativo, foi estudo como funciona o sistema e o 

funcionamento ativo e criamos um controle semelhante que possa possivelmente aplicado em 

um prototico de suspensão ativa, através de uma programação em linguagem C. 

 O programa funciona basicamente assim; é apresentado variáveis fundamentais no 

controle, primeiramente para que  sistema de suspensão ativo possa agir e exercer sua função, 

é necessário ser gerado um impacto no veiculo, e para simular este impacto no circuito, foi 

utilizado um pedal que nele contém  uma resistência que possa variar igual um potenciômetro,  

ao apertar o pedal ocorrerá uma conversão AD, e o microcontrolador PIC 18F4550 irá realizar 

a leitura  deste sinal e processar como um microprocessador a geração dos dados de saída 

obtido pela variável do pedal, funcionando assim com a  unidade de processamento que é  um 

microprocessador com uma rotina de programada internamente e responsável pela leitura dos 

dados provindos dos sensores no veiculo no sistema de suspensão ativo, processamento e 

geração dos dados de saída.  Após este processamento o microcontrolador irá enviar o sinal 

para o LED que irá simular como um atuador, e os LEDs irão acender ou apagar conforme a 

leitura que o microcontrolador realizara o pedal, pois os LEDs acendendo seria o atuador 

agindo no sistema de suspensão conforme o impacto recebido, e os LEDs irão apagar quando 

o atuador está voltando ao seu estado normal. 
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8.2 Componentes simulando funções do sistema ativo 

 

8.2.1 Microcontrolador 

 

O microcontrolador PIC 18F4550, foi utilizado neste projeto para realizar o controle 

eletrônico na simulação do sistema de suspensão ativa, onde estará substituindo o 

microprocessador do controle eletrônico da veiculo que recebe informações dos sensores para 

a realização do controle de suspensão ativa no veiculo. 

  

Especificações: 

 

- Chip: PIC18F4550 

- Pinos: 40 

- Memória de Programa (Flash): 32Kb 

- Memória de Dados (RAM): 2Kb 

- Memória EEPROM: 256 bytes 

- Velocidade de Operação: até 48Mhz 

- Portas I/O: 35 

- Portas A/D: 13 (10-bit) 

- Comparadores: 2 

- Ampla faixa de tensão de Operação: 2,0V à 5,5V 

- 20 tipos de interrupções 

- Arquitetura RISC (set de instruções reduzidas) 

- 31 níveis de STACK - Módulo CCP (Capture/Compare/PWM) 

- Porta Paralela: 8 bits 

- Timers: 1 (8-bit), 3 (16-bit) 

- WDT (WatchDogTimer) 

- Porta de Comunicação USB 2.0 (Full Speed) 

- Comunicação UART, USART, SPI, I2C 



63 

 

  

 
Figura 33. . Microcontrolador PIC18F4550 

 

 

 

 
Figura 34. Pinagem  do Microcontrolador PIC18F4550 
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8.2.2 LEDs 

 
Os LEDs tem a função de simular o atuador que se encontra no sistema de suspensão 

ativa, a função dos LEDs será sinalizar a eficiência do atuador conforme o impacto recebido 

no veiculo. Foram utilizados 7 LEDs  na placa sendo que eles variam acendendo conforme o 

impacto recebido, que é simulado por um pedal de acordo com sua variação.  

 

 
Figura 35. LEDS 

 

 

8.2.3 Pedal com potenciômetro  

 

O pedal neste projeto tem como função de simular o impacto recebido no veiculo, pois 

ele é constituído por um potenciômetro que ao pressionar o pedal os LEDs acendem 

simulando o atuador que varia conforme o “impacto’’ recebido do pedal. 

 

8.2.4 Componentes que compõe a placa para simulação do 

controle ativo  

 

PIC 18F4550 

Placa Trilhada  

Entrada para fonte de 12V para 5V, capacidade 1 A 
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Capacitores 

 C1 - 100uF/16V 

 C2 - 15pF (cerâmico) 

 C3 - 15pF (cerâmico) 

 C4 - 10uF/16V 

 C5 - 470uF/16V 

 C6 - 100nF/63V 

 C7 - 100uF/16V 

 C8 - 100nF/63V 

 C9 - 100nF/63V 

 C10 - 1000uF/25V    

Resistências 

 R1/R2/R3/R4/R5/R6/R7/R8/R11 – 330ohm 

 R9/R10 – 10Kohm 

 

7 LEDs 3,0 mm 

Cristal 20 MHz 

3 botões  

1 botão chave 

Diodos  

 1N 4004 

 1N 4001 

 1LN4148 

Dissipador de calor 7805 (Regulador) 

Entrada USB 

Pedal com Potenciômetro  
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8.2.5 Circuito elétrico  

 

 

 
Figura 36. Circuito da Simulação do controle de sistema ativo (autor) 
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8.3 Diagrama em Blocos  

 

 

O diagrama em bloco deste projeto para a realização da simulação do sistema de 

controle ativo na suspensão, é baseado no sistema real de controle, pois com componentes 

diferentes exercendo as funções do controle, onde se inicia com pedal simulando o impacto 

recebido, que envia um “sinal” para o microcontrolador, que processa o sinal informado 

conforme a variação recebida e envia um sinal para os LEDs simulando um atuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Diagrama em Bloco da simulação do controle de suspensão ativo (autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAL 

(IMPACTO) 

 

 

LEDS 

 

(ATUADOR) 

 

 

MICROCONTROLADOR 

   

(MICROPROCESSADOR 

DO CONTROLE ATIVO)  
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9 RESULTADOS OBTIDOS 

 

  

 

Na tentativa de implementação do sistema de controle ativo conforme dito na 

simulação, foram obtidos os seguintes resultados físicos: 

 

 

 
Figura 37.Atuação do sistema ativo em grande impacto (autor) 

 

 

 
Figura 38.Atuação do sistema ativo em baixo impacto (autor) 



69 

 

 Após realizar os testes e a implementação na placa com o intuito de simular um controle de 

sistema ativo, foi-se percebido que o impacto recebido e processado pelo microcontrolador 

esta apenas lendo a leitura do sinal e mostrando o sinal recebido, pois a tentativa seria realizar 

um controle deste sinal recebido que é impacto que o veiculo sofre, e poder estabilizar a 

“frequência” e realizar um controle das oscilações.  

 

 

 

 

9.1 NI LabVIEW 

 

 

 Utilizando a ferramenta LabVIEW foi se realizado um sistema em diagramas com 

fórmulas e com tempos e frequências simuladas para a apresentação dos três movimentos 

principais, de elevação (heave),balanço (pitch) e de rolagem (roll) em termos da variável 

aceleração. 

 

 

 

 
Figura 39.Três Movimentos principais no sistema de suspensão (autor) 
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A suspensão ativa lenta atua basicamente no controle da massa suspensa, melhorando a 

isolação de vibrações (conforto). Na figura abaixo ilustrado no LabVIEW, mostrasse o 

resultado de atuação do sistema ativo em relação ao sistema passivo, e pode-se observar como 

a suspensão ativa lenta proporciona um excelente amortecimento das vibrações da massa 

suspensa na região de sua frequência de ressonância. Isto é obtido sem a degradação da 

isolação em alta freqüência que seria causada por um amortecedor passivo “duro”. É 

importante ressaltar que essa melhoria na isolação da massa suspensa (conforto) é realizada 

sem prejuízo significativo do contato pneu-pista (segurança). 

 

 
Figura 40.Gráfico de resposta de frequência do sistema ativo(autor) 
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10 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

 

 

Este trabalho apresentou informações de estudo sobre os sistemas de suspensões 

veiculares, tais como as suspensões passivas, semi-ativa e ativa, mostrando a composição 

desses sistemas e como é constituído, mas o intuito do trabalho é poder realizar uma análise 

de estudo e do controle do sistema de suspensão ativa, onde foi percebido que este sistema é 

mais complexo do que outros tipos de suspensões, onde apresenta suas vantagens e suas 

desvantagens, onde objetivo deste sistema nada mais é do que fornecer conforto, segurança, 

eficiência e outros requisitos que possam ser fornecidos ao veiculo e ao passageiro, apesar de 

ser um sistema caro. Através deste estudo e análises foi desenvolvido um controle de 

suspensão ativa por uma lógica de programação em linguagem C, que foi criado em uma 

placa e com componentes substituindo funções do sistema real de suspensão ativa, onde foi 

percebido que no sistema implementado seria necessário um controle mais eficaz com 

variáveis especificas para poder simular eventualmente em um protótipo de suspensão ativa. 

Portanto como foi utilizado a ferramenta LabVIEW para simular alguns movimentos 

principais no sistema de suspensão ativo, foi percebido que a eficiência e o desempenho é 

bem superior do que os outros sistemas conforme apresentado nos gráficos. Seria um grande 

desafio poder realizar um trabalho futuramente com um controle eletrônico deste apresentado 

na simulação, aplicar em um protótipo real de suspensão ativa e poder realizar testes e 

simulações, incrementando condições que o veículo pode apresentar no decorrer da pista. 
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11. Anexo 1 

 

#include <18F4550.h> 

#device ADC=8 

#fuses 

HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOCPD,PUT,NOWRT,BROWNOUT 

#use delay(clock=20000000) /*Cristal de 20MHz*/ 

#use fast_io(a) 

#use fast_io(b) 

#use fast_io(c) 

#use fast_io(d) 

#use fast_io(e) 

 

/* Configuração dos pinos dos ATUADORES */ 

     

#define ATUADOR_1_0 PIN_B0 

#define ATUADOR_1_1 PIN_B1 

#define ATUADOR_1_2 PIN_B2 

#define ATUADOR_1_3 PIN_B3 

#define ATUADOR_1_4 PIN_B4 

#define ATUADOR_1_5 PIN_B5 

#define ATUADOR_1_6 PIN_B6 

#define ON output_high 

#define OFF output_low 

 

 

 

int IMPACTO; 

 

 

void verifica() 

{ 

    

     switch(IMPACTO) 

     { 

    

  case 0:ON(ATUADOR_1_0); 

         OFF(ATUADOR_1_1); 

         OFF(ATUADOR_1_2);  

         OFF(ATUADOR_1_3);  

         OFF(ATUADOR_1_4);  

         OFF(ATUADOR_1_5);  

         OFF(ATUADOR_1_6);  

         Break; 

          

    

 

  case 1:ON(ATUADOR_1_0); 
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         ON(ATUADOR_1_1); 

         OFF(ATUADOR_1_2);  

         OFF(ATUADOR_1_3);  

         OFF(ATUADOR_1_4);  

         OFF(ATUADOR_1_5);  

         OFF(ATUADOR_1_6);  

         Break; 

          

          

 case 2: ON(ATUADOR_1_0); 

         ON(ATUADOR_1_1); 

         ON(ATUADOR_1_2);  

         OFF(ATUADOR_1_3);  

         OFF(ATUADOR_1_4);  

         OFF(ATUADOR_1_5);  

         OFF(ATUADOR_1_6);  

         Break; 

          

          

  case 3:ON(ATUADOR_1_0); 

         ON(ATUADOR_1_1); 

         ON(ATUADOR_1_2);  

         ON(ATUADOR_1_3);  

         OFF(ATUADOR_1_4);  

         OFF(ATUADOR_1_5);  

         OFF(ATUADOR_1_6);  

         Break; 

         Break; 

          

   case 4:ON(ATUADOR_1_0); 

         ON(ATUADOR_1_1); 

         ON(ATUADOR_1_2);  

         ON(ATUADOR_1_3);  

         ON(ATUADOR_1_4);  

         OFF(ATUADOR_1_5);  

         OFF(ATUADOR_1_6);  

         Break; 

         Break; 

          

  case 5:ON(ATUADOR_1_0); 

         ON(ATUADOR_1_1); 

         ON(ATUADOR_1_2);  

         ON(ATUADOR_1_3);  

         ON(ATUADOR_1_4);  

         ON(ATUADOR_1_5);  

         OFF(ATUADOR_1_6);  

         Break; 

          

                   

  case 6:ON(ATUADOR_1_0); 
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         ON(ATUADOR_1_1); 

         ON(ATUADOR_1_2);  

         ON(ATUADOR_1_3);  

         ON(ATUADOR_1_4);  

         ON(ATUADOR_1_5);  

         ON(ATUADOR_1_6);  

         Break;       

               

                            

     }  

} 

 

void main(void) 

{ 

    

   set_adc_channel(0);  //para ler o AN0 

   setup_adc_ports(AN0_ANALOG); //entrada analógica do amplificador 

   setup_adc(adc_clock_internal);  

   set_tris_a(0xff);  

   set_tris_d(0xff);  

   set_tris_e(0xff);  

  

   set_tris_b(0x00);       //Port-B como saída 

    set_tris_c(0b00111111);   //PC7 e PC6 como saída e restante como entrada 

    output_b(0xFF); 

   output_c(0xE0); 

 

 

    while(true) 

    {  

       

     IMPACTO = read_adc();  

   IMPACTO = IMPACTO/31.875; 

    

   verifica(); 

          

          

     

       

    } 

}             
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Void verifica( ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

IMPACTO 

0 
ATUADOR_1_0 = ON 

ATUADOR_1_1 = OFF 

ATUADOR_1_2 = OFF 

ATUADOR_1_3 = OFF 

ATUADOR_1_4 = OFF 

ATUADOR_1_5 = OFF 

ATUADOR_1_6 = OFF 

Break 

 

 

 

 

 

3 

1 
ATUADOR_1_0 = ON 

ATUADOR_1_1 = ON 

ATUADOR_1_2 = OFF 

ATUADOR_1_3 = OFF 

ATUADOR_1_4 = OFF 

ATUADOR_1_5 = OFF 

ATUADOR_1_6 = OFF 

Break 

 

 

 

 

 

1 

3 

SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 
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1 

2 
ATUADOR_1_0 = ON 

ATUADOR_1_1 = ON 

ATUADOR_1_2 = ON 

ATUADOR_1_3 = OFF 

ATUADOR_1_4 = OFF 

ATUADOR_1_5 = OFF 

ATUADOR_1_6 = OFF 

Break 

 

 

 

 

 

3 
ATUADOR_1_0 = ON 

ATUADOR_1_1 = ON 

ATUADOR_1_2 = ON 

ATUADOR_1_3 = ON 

ATUADOR_1_4 = OFF 

ATUADOR_1_5 = OFF 

ATUADOR_1_6 = OFF 

Break 

 

 

 

 

 

3 

4 ATUADOR_1_0 = ON 

ATUADOR_1_1 = ON 

ATUADOR_1_2 = ON 

ATUADOR_1_3 = ON 

ATUADOR_1_4 = ON 

ATUADOR_1_5 = OFF 

ATUADOR_1_6 = OFF 

Break 

 

 

 

 

 

2 

SIM 

SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 

NÃO 
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2 

5 ATUADOR_1_0 = ON 

ATUADOR_1_1 = ON 

ATUADOR_1_2 = ON 

ATUADOR_1_3 = ON 

ATUADOR_1_4 = ON 

ATUADOR_1_5 = ON 

ATUADOR_1_6 = OFF 

Break 

 

 

 

 

 

6 ATUADOR_1_0 = ON 

ATUADOR_1_1 = ON 

ATUADOR_1_2 = ON 

ATUADOR_1_3 = ON 

ATUADOR_1_4 = ON 

ATUADOR_1_5 = ON 

ATUADOR_1_6 = ON 

Break 

 

 

 

 

 

3 

SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 
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void main (void): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INICIO 

set_adc_channel(0); setup_adc_ports(AN0_ANALOG) 

setup_adc(adc_clock_internal) 

set_tris_a(0xff) 

set_tris_d(0xff) 

set_tris_e(0xff) 

set_tris_b(0x00) 

set_tris_c(0b00111111) 

output_b(0xFF) 

output_c(0xE0) 

 

 

 

 

1 == 1 
SIM NÃO 

FIM IMPACTO = read_adc( ) 

IMPACTO = IMPACTO / 31.875 

 

 

 

 

verifica 


