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RESUMO 
 
 

AJUSTE DOS VALORES DE GEOMETRIA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DE VEÍCULOS 
RESUMO Com o aumento na produção de automóveis alguns parâmetros geométricos de 
fabricação não estão sendo seguidos corretamente principalmente no que diz respeito à 
segurança e confiabilidade dos veículos. É neste âmbito que desenvolvemos este trabalho que 
visa definir parâmetros mais rígidos e confiáveis para a manufatura dos veículos e também 
demonstrar de forma objetiva a importância de se seguir estes parâmetros. Para isso 
abordamos alguns pontos essenciais como: a influência da atitude geométrica de um veículo, 
que se refere à condição geométrica de todas as peças as quais contribuem na determinação 
da posição das rodas, quando elas estão em movimento, tanto em linha reta quanto em curvas. 
“Atitude geométrica” pode ser verificada somente no estado estático, quando o veículo está 
parado e com as rodas alinhadas com um equipamento específico e dimensões controladas. A 
pesagem (peso do veículo) é um dos fatores de influência no ajuste dos valores de geometria 
do sistema de suspensão do veículo. Parâmetros que são elaborados pela engenharia do 
produto embasada na relação da altura do veículo (projeto) em relação ao solo e o peso de 
seus componentes, que garantirão um correto ajuste e funcionalidade do sistema. A geometria 
veicular compreende um vasto estudo da dinâmica e cinemática que ajudarão a compreender 
os efeitos das evoluções e características construtivas de seus componentes e veículos que a 
cada dia vem reduzindo o seu peso e custo de produção. Para a realização deste estudo 
experimental, serão utilizados estudos estatísticos da condição atual dos veículos com 
referencia aos parâmetros de geometria, atitude e pesagem padrões. As fontes de evidencias 
utilizadas neste estudo serão obtidas através de relatórios dimensionais, informes pela 
produção e engenharia responsável pela especificação do processo. Este estudo visa criar a 
parametrização dos valores de geometria da suspensão de veículos de passageiros em relação 
à altura da carroceria (altura em relação ao solo) e possibilitar a definição e consolidação de 
um procedimento confiável, o qual é necessário para uma correta verificação e regulagem dos 
parâmetros de geometria dentro das tolerâncias de projeto e com isso garantir a fidelidade dos 
dados aferidos neste processo, os quais são usados nas ações corretivas e eventuais ajustes 
na fabricação de veículos. Esta parametrização permitirá à manufatura a adoção de um 
procedimento controlado e estável, eliminando assim a influência das variações dimensionais 
da carroceria do veículo e dos componentes dos sistemas de suspensão e direção. Com a 
consolidação deste novo procedimento será possível garantir a uniformidade desta operação e 
consequentemente, a aprovação e liberação de veículos, atendendo as especificações da 
Engenharia de Produtos. Com o controle do processo em questão, eliminando a possibilidade 
de a manufatura receber deméritos indevidos durante a inspeção de auditoria da qualidade do 
produto. Além das melhorias em termos de manufatura do veículo, há também uma excelente 
oportunidade de se obter uma grande redução nos custos de produção em função da liberação 
de veículos dentro das tolerâncias especificadas pela engenharia, reduzindo sensivelmente os 
desgastes prematuros dos pneus, componentes da suspensão e do sistema de direção, entre 
outros. Palavras-Chave: Valores de Geometria, Atitude, Pesagem.  


