
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

 

EMERSON BERTAGLIA DE PAULA 

 

 

 

 

 

ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DE AÇOS DUAL PHASE NA INDÚSTRIA 

AUTOMOTIVA COM O OBJETIVO DE REDUÇÃO DE MASSA EM 

AMORTECEDORES ESTRUTURAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2014 

 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

EMERSON BERTAGLIA DE PAULA 

 

 

 

ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DE AÇOS DUAL PHASE NA INDÚSTRIA 

AUTOMOTIVA COM O OBJETIVO DE REDUÇÃO DE MASSA EM 

AMORTECEDORES ESTRUTURAIS. 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Engenharia de Materiais da 

Escola de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como requisito 

parcial a obtenção do título de mestre em 

Engenharia de Materiais. 

 

 

 

 

ORIENTADOR PROFESSOR DR. JAN VATAVUK 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2014 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P324e             

                     Paula, Emerson Bertaglia de  

Estudo sobre a aplicação de aços dual phase na indústria 

automotiva com o objetivo de redução de massa em amortecedores 

estruturais. / Emerson Bertaglia de Paula – São Paulo, 2014.  

  

101 f.: il.; 30 cm.  

 

Dissertação (Programa de Pós-Graduação (Stricto Sensu) em 

Engenharia de Materiais) - Universidade Presbiteriana Mackenzie - 

São Paulo, 2014. 

Orientador: Prof. Dr. Jan Vatavuk 

Bibliografia: f. 100-101 

    

 

    1. Aço dual phase. 2. Redução de massa. 3. Amortecedor 

estrutural. I.Título. 

 



 

 
EMERSON BERTAGLIA DE PAULA 

 

ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DE AÇOS DUAL PHASE NA INDÚSTRIA 

AUTOMOTIVA COM O OBJETIVO DE REDUÇÃO DE MASSA EM 

AMORTECEDORES ESTRUTURAIS. 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Engenharia de Materiais da 
Escola de Engenharia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito 
parcial a obtenção do título de mestre em 
Engenharia de Materiais. 

Aprovada em: 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Jan Vatavuk 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Augusto Couto 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Arnaldo Homobono Paes de Andrade 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha esposa Adriana pelo entendimento e paciência. 

 

 

  



 

 

Agradecimentos 

Não poderia ter realizado mais este projeto em minha vida sem a ajuda de 

diversas pessoas que contribuiram significativamente para a conclusão da minha 

dissertação de mestrado e neste pequeno espaço presto minha homenagem. 

A minha esposa Adriana que sempre muito me incentivou e sem o seu 

apoio e compreensão não chegaria a concluir este trabalho. 

Ao meu orientador Dr. Jan Vatavuk pela amizade e considerações sempre 

precisas e oportunas, direcionado ao meu trabalho. 

Aos meus pais Dorival e Nena, que sempre me ensinaram que a única 

coisa que levamos para nossas vidas são o conhecimento e a sabedoria. 

Ao amigo Vinícius Serrano que auxiliou em minha dissertação com 

informações sempre oportunas. 

Aos amigos e companheiros de trabalho da Magneti Marelli Cofap, 

Manoel Farias e Marcos Penachio, por possibilitar o meu ingresso no mestrado 

profissionalizante e o apoio irrestrito. 

Ao amigo e companheiro de trabalho da Magneti Marelli Cofap, Luiz 

Bloem pelo incentivo. 

Aos colegas da Engenharia de Desenvolvimento do Produto da Magneti 

Marelli Cofap, Beniamino Pelegrini e Piero Conti, pelo respaldo. 

A Sandra Regina Conceição, do RH da Magneti Marelli Cofap, por 

viabilizar a realização de mestrado profissionalizante. 

Aos amigos de Engenharia de Inovação da Magneti Marelli Cofap, 

Robson Iezzo e Guilherme de Abreu, pelas observações oportunas. 

A todos os professores que nos ensinaram com entusiasmo, inspiração e 

contribuiram para a nossa formação, do curso de Mestrado Profissionalizante de 

Engenharia de Materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 



 

 

A todos os colegas da Magneti Marelli Cofap, que direta ou indiretamente 

contribuíram para a realização deste trabalho. 

Principalmente agradeço a Deus, o Grande Mestre, que carinhosamente 

nos inspira a seguir o caminho do seu filho Jesus, o caminho de luz, paz, caridade e 

amor. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dificuldades que te surpreendam são os testes aconselháveis em que te 

cabe encontrar aproveitamento". 

(Emmanuel) 

 

"Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a 

fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria". 

(André Luiz) 

  



 

 

RESUMO 

 
Amortecedores McPherson são estruturas metálicas que servem de ligação entre a 

carroceria e as rodas do veículo e a grande maioria dos amortecedores produzidos 

mundialmente utilizam aço carbono de baixa liga e média resistência, pois desta 

forma apresentam um menor custo. Com as contínuas mudanças das exigências do 

mercado consumidor, é necessário que seja apresentado uma alternativa para a 

redução de massa dos amortecedores, pois somente desta forma tem-se um melhor 

desempenho com uma redução no consumo de combustíveis. Há diversos tipos de 

materiais metálicos e não metálicos que podem proporcionar esta redução de 

massa, porém o aço dual-phase apresenta uma interessante alternativa para 

substituição dos aços carbono, pois não gera modificações e investimentos 

significativos no atual processo produtivo. O aço dual-phase possui elevadas 

propriedades mecânicas possibilitando reduções significativas de massa. Neste 

estudo foi realizado um comparativo entre os aços carbono e o aço dual-phase em 

condições de carregamento normalmente utilizada para aprovação dos 

amortecedores McPherson. Os componentes estudados, foram analisados pelos 

métodos analítico e de elementos finitos, o resultado deste estudo mostra que é 

possível utilizar o aço dual-phase com uma redução de massa de 10% a 24% para 

cada componente estudado e uma redução no amortecedor estrutural de 7,23%. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: suspensão, amortecedores estruturais, aço, redução de massa, 

aço dual phase. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

McPherson shock absorber is a metallic structure that is used to link body to wheels 

of vehicles, most part of shock absorbers are produced using carbon steel low alloy 

of medium strength, because in this way it has a lowest cost. Due to the continuous 

change of market requirement, it is necessary that it be created an alternative to 

performance improvement and reduce fuel consumption and one possibility, it is 

reduce the weight of shock absorbers. There are many type of materials, metallic and 

no metallic that can reduce the weigh, however, dual phase steel shows an 

interesting alternative to substitute carbon steels,  because dual phase steel does not 

change or demand new investments to current production process. Dual-phase steel 

has high mechanical properties that allow significant weight reductions. In this  

study there is  a comparison between carbon steel and dual-phase steels, performed 

with current loads case used for approve McPherson shock absorbers and 

components. Components of shock absorber was analyzed by analytical and finite 

element methods. Result of this study showed that it is possible use dual-phase steel 

with a weight reduction of 10% to 24% for each component studied and a reduction 

of 7,23% for strut shock absorber. 

 

 

 

 

Key-words: suspension, strut shocks, steel, mass reduction, dual phase steel. 
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1 INTRODUÇÃO 

Amortecedores são estruturas metálicas que servem de ligação entre a 

carroceria e as rodas do veículo. Nas últimas décadas as suspensões automotivas 

se basearam em dois componentes básicos a mola e o amortecedor. Estes 

componentes permitem o movimento entre a carroceria do veículo e as rodas além 

de definirem o comportamento dinâmico, a segurança e o conforto do veículo. 

A grande maioria dos veículos produzidos mundialmente utilizam os 

amortecedores confeccionados com ligas de aços de baixo carbono, de aços de 

baixa liga e média resistência, pois com esta configuração apresentam o menor 

custo de produção, principalmente quando utilizados em mercados emergentes ou 

plataformas de alta produção, como por exemplo, carro compactos. 

No mercado Europeu, Americano e Japonês, encontram-se amortecedores 

produzidos com materiais de alto desempenho, como por exemplo, liga de alumínio, 

fibra de carbono e aços dual phase. Ligas de alumínio e fibras de carbono 

apresentam reduções significativas de massa. Porém, ainda com custos 

elevadíssimos a fibra de carbono e o alumínio com custos elevados inviabiliza a 

aplicação destes materiais em veículos de alta produção ou como conhecidos 

veículos populares e como consequência, sendo empregado exclusivamente em 

veículos de alto padrão ou alto desempenho. Por outro lado aços dual phase vêm 

ganhando espaço no mercado justamente, por alinharem redução de massa a um 

custo competitivo. 

As reduções de massa com a utilização de materiais de alta propriedade 

mecânica geram benefícios as suspensões, pois os veículos ganham em 

desempenho e redução do consumo de combustível. (Adaptado de The shock 

absorber history MMCofap, 2009). 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre a aplicação de aço dual 

phase com a finalidade da redução de massa em amortecedores estruturais. 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Estudar por cálculos analíticos simplificados e também pelo método de 

elementos finitos o comportamento mecânico do amortecedor estrutural com 

materiais atualmente empregados (aços ao carbono, aços baixa liga e média 

resistência), o aço dual phase comparando o desempenho sob critérios de validação 

de produto. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Observando o perfil do mercado consumidor brasileiro ao longo da última 

década, verifica-se que as exigências sobre projeto e desempenho dos veículos 

aumentaram, mesmo para os veículos com plataformas de alta produção e baixo 

custo, isto basta notar que os veículos atuais que são vendidos com itens de série, 

como ar-condicionado, direção hidráulica que no passado não distante era visto 

como opcional de carros com padrões mais elevados. Esta mudança de 

comportamento do mercado consumidor gera a motivação para encontrar soluções 

que aliem custo competitivo e redução de massa quando comparando com os 

materiais atualmente empregados em grande escala. 

No estado da técnica atualmente, há amortecedores produzidos com ligas de 

alumínio, fibras de carbono, aços dual phase e principalmente aços de baixo 

carbono além de baixa liga e média resistência. A utilização de ligas de alumínio e 

fibra de carbono significa modificar radicalmente os métodos de produção 

atualmente empregados, implicando em altos investimentos em linhas de produção 

e com uma possível perda de produtividade, porém, a utilização de aços dual phase 

não implica em nenhuma mudança radical possibilitando utilizar o processo 

atualmente empregado com investimentos mínimos e acelerando a implantação. 
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Tem-se como objetivo, verificar qual é a redução de massa gerada com a 

aplicação de aços dual phase com limite de resistência em torno de 900 MPa em 

componentes de amortecedor estruturais aplicados em suspensões do tipo 

McPherson e que atualmente utilizam aços com limite de resistência em torno de 

600 MPa. Os componentes a serem estudados são tubo reservatório, fixação 

inferior, suporte da fixação e no assento da mola de suspensão, pois a soma de 

massa destes componentes do amortecedor estrutural corresponde a 53% 

aproximadamente da massa total do amortecedor como indicado no gráfico 1, 

portanto, qualquer ganho com a redução de massa nestes componentes gera uma 

diminuição significativa na massa do amortecedor. Espera-se uma redução de 15% 

a 20% da massa total do amortecedor estrutural com estas modificações, porém, o 

maior desafio é manter o mesmo desempenho. 

 

Gráfico 1: Massa em percentual do amortecedor estrutural aplicado em 

suspensão tipo McPherson (Magneti Marelli Cofap) 
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Como o Brasil é quarto maior produtor de automóveis do mundo, conforme lista 

mundial dos maiores países produtora de veículos divulgada pela Organização 

Internacional dos Construtores de Automóveis, este estudo pode mostrar-se 

interessante tecnicamente e comercialmente para as empresas fabricantes de 

amortecedores, pois, a aplicação de materiais que geram redução de massa pode 

representar uma grande vantagem competitiva em um cenário onde a competição 

torna-se significativamente mais exigente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SUSPENSÃO 

A suspensão em veículos é responsável por atender muitos requisitos, que 

muitas vezes são opostos, como por exemplo, carregado e descarregado; 

aceleração e frenagem; estradas boas e ruins; percursos retilíneos e sinuosos 

(REIMPELL et al., 2001). 

A suspensão deve absorver as vibrações e impactos nas rodas, definindo 

desta forma o conforto e garantindo a estabilidade do veículo. 

Pode-se dizer que a principal propriedade da suspensão que importa para a 

dinâmica do veículo está relacionada com o comportamento cinemático, sendo 

composta pelas forças e momentos transmitidos do pneu ao chassi. Também 

influência nas propriedades da suspensão a massa, custo, facilidade de fabricação e 

montagem, entre outros (GILLESPIE, 1992). 

2.1.1 Funções da Suspensão 

A suspensão dos veículos compreende desde a interface do chassi do veículo 

até a superfície de rodagem, excluindo-se as rodas e os pneus que não fazem parte 

da suspensão. Pode-se considerar que a suspensão tem três funções principais: a 

de isolar as vibrações e choques dos passageiros e cargas, além de garantir a 

mobilidade e controle do veículo. (STONE e BALL, 2004): 

Verifica-se que os requisitos são conflitantes e a solução de compromisso com 

a aplicação final do veículo deve ser sempre encontrada pelos engenheiros 

projetistas de suspensão veicular (Crivellaro, 2008).  

2.1.2 Tipos de Suspensão 

As suspensões veiculares podem ser dividas em três tipos: eixo rígido com 

uma conexão rígida entre as rodas; suspensão independente na qual as rodas são 

movimentadas independentemente; eixo semirrígido configuração que combina as 

características das suspensões de eixo rígido com as independentes. 
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As suspensões de eixo rígido são encontradas principalmente em veículos 

comerciais e veículos de passeio com tração integral. Neste sistema o alojamento do 

feixe de mola se movimenta, diminuindo assim a área reservada para o pneu na 

parte traseira e na dianteira o eixo rígido devendo, portanto, ser alojado abaixo do 

motor para que a suspensão tenha o curso adequado. 

As suspensões independentes incluem barra longitudinal, suspensão ligada 

diretamente ao controle da roda e amortecedores estruturais e a variação deste 

componente possibilitam atender as funções e cargas solicitantes da suspensão. 

Amortecedores estruturais também chamados de amortecedores estruturais de 

suspensão tipo McPherson. 

No caso das suspensões eixo semirrígido, as rodas são conectados a um eixo 

rígido e a atuação do sistema inclui uma ação torcional por parte do eixo, sendo 

aplicadas principalmente em suspensões traseiras de veículos com tração dianteira. 

(REIMPELL et al., 2001). 

Existem diversos tipos de suspensões de eixo rígido, independentes e eixo 

semirrígido, porém, será detalhada apenas a suspensão independente tipo 

McPherson que é a de interesse neste estudo. 

2.1.2.1 Suspensão Independente 

As suspensões independentes são utilizadas principalmente na dianteira dos 

veículos, devido aos requisitos de esterçamento. (STONE e BALL, 2004). 

As vantagens de uma suspensão independente é a utilização de pouco 

espaço, baixa massa, fácil dirigibilidade do veículo e nenhuma influência de uma 

roda a outra além de atender aos requisitos de lidar com a potência do motor 

instalado. Esta configuração permite melhorar a aceleração, o comportamento em 

altas velocidades e em curvas, bem como por ocasião das frenagens atendendo a 

um aumento significativo das exigências de segurança do veicular.  
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As características de baixa massa e nenhuma influência de uma roda a outra 

são importantes para a manutenção do contato pneu/solo, especialmente em curvas 

com um piso irregular. 

Os braços transversais e arrastados garantem o comportamento desejado no 

sobe e desce das rodas e transferem cargas da roda para o chassi (Figura 1). 

Forças laterais geram momento que com arranjo desfavorável tem a desvantagem 

de reforçar a rolagem da carroceria em curvas, dificultando a dirigibilidade 

principalmente quando a velocidade é excessiva. Os braços de controle da 

suspensão exigem buchas que sob-tensão influencia a rigidez. Este efeito é 

reforçado quer seja pela torção das partes de borracha nos elementos de rolamento, 

quer seja pelo aumento do atrito devido à fricção das partes em contato, como 

consequência diminuindo o conforto. (REIMPELL et al., 2001). 

 
Figura 1: Vista Frontal Esquemática de uma Suspensão Independente (Reimpell et 

al., 2001). 

2.1.2.1.1. Suspensão Tipo McPherson 

Motivado pelo aumento de demanda de veículos com tração dianteira, o 

engenheiro Earle S. McPherson, funcionário da Ford, desenvolveu na década de 

quarenta um novo sistema de suspensão, através do emprego de amortecedores 

estruturais com a configuração que levou seu nome, tipo McPherson, como mostra a 

Figura 2. (Bastow e Howard, 1993). 
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Figura 2: Vista Traseira de um Eixo McPherson Dianteiro Esquerdo (Reimpell 

et al., 2001). 

A ligação transversal superior é substituída por um ponto de pivotamento na 

carroceria ou no chassi do veículo que leva a haste do pistão e a mola helicoidal. 

Deste modo os esforços de todas as direções ficam concentradas neste ponto, 

causando carregamentos mecânicos que desenvolvem tensões de flexão na haste 

do pistão. Para evitar perdas no câmber dinâmico e alterações no cáster, a haste no 

amortecedor deve ter no mínimo 18 mm, com um diâmetro do pistão da ordem de 30 

mm, trabalhando com sistema bitubular pressurizado. 

A principal vantagem da estrutura McPherson é que todas as partes da 

suspensão e o controle das rodas podem ser combinados em uma única montagem, 

como pode ser visto na Figura 2, incluindo o assento da mola (3) que suporta a 

mola, o coxim de compressão (11), o batente de tração interno ao amortecedor, a 

fixação inferior (13) e a conexão da barra estabilizadora (7) através da haste de 

ligação (5). (REIMPELL et al., 2001) 
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Outra característica positiva deste sistema diz respeito a redução dos esforços 

nos pontos “E” e “D” devido a uma grande distância efetiva de alavanca “C” (Figura 

1), longo curso da mola, diminuição do número de rolamentos, possibilidade de 

melhores projetos para a zona de deformação à frente do veículo. O aumento do 

espaço lateral deste sistema de suspensão, facilita a aplicação de motores 

transversais, com a fixação inferior que é normalmente soldada ou montada por 

interferência ao tubo reservatório (1). 

As desvantagens da suspensão McPherson são introdução de forças e 

vibrações na região de pivotamento superior em uma área relativamente elástica da 

extremidade da dianteira do veículo; difícil isolamento contra o ruído rodoviário, 

sendo necessária uma estrutura de metal e borracha conhecida por top mounting 

que é necessária para minimizar este efeito (Figura 3); atrito entre haste e guia que 

prejudica o efeito da mola, mas que pode ser diminuido pelo encurtamento da 

distância entre a fixação inferior e o centro da roda; maior exigência de espaço 

vertical; espaço entre os pneus e o corpo do amortecedor reduzido, porém com os 

projetos adequados as vantagens se sobrepõem as desvantagens. 

 

Figura 3: Isolador de Vibrações, Suspensão McPherson Dianteira (Reimpell et 

al., 2001). 

Suspensões do tipo McPherson são muito utilizadas em eixos dianteiros, mas 

podem ser utilizados na suspensão traseira de veículos. Como é o caso da 

suspensão do veículo Lancia Delta na Figura 4 (REIMPELL et al., 2001). 



29 

 

 

 

Figura 4: Suspensão McPherson Traseira (Reimpell et al., 2001). 

2.2 AMORTECEDORES 

O amortecedor foi introduzido na suspensão para suprimir a oscilação e 

controlar a movimentação da massa suspensa1 devido as acelerações laterais e 

longitudinais. 

O primeiro tipo de amortecedor que foi desenvolvido pela Truffault-Hartford 

USA foi utilizado em 1902 na França pelos fabricantes de veículos Peugeot e Mors 

em 1906 no Grande Prêmio Renault (figura 5). As forças de amortecimento eram 

geradas pela movimentação de um rotor em um fluído. A Gabriel trouxe na década 

de 20 uma forma inicial de controle de oscilação (figura 6). A Monroe no início da 

década de 30 inventou o amortecedor telescópico hidráulico de ação direta baseado 

na resistência a passagem do óleo por orifícios (figura 7) e que se tornou o mais 

popular. 

  

                                                
1
 Massa Suspensa é todo peso o qual é suportado pela suspensão, incluindo uma parcela do peso de partes da suspensão.  
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Diversas melhorias e variações de projetos nos amortecedores telescópicos de 

ação direta foram implementadas desde a sua criação e isso inclui 

desenvolvimentos de todos os seus componentes. O controle da força de tração2 e 

da compressão3 é diferente e vários sistemas têm sido criados para efetuar o seu 

controle, quer seja estaticamente ou sobre a superfície de rodagem. A operação do 

amortecedor depende da movimentação da suspensão durante o trajeto do veículo. 

 

Figura 5: Amortecedor tipo tesoura de atrito seco (The shock absorber history 

MMCofap, 2009). 

 

Figura 6: Amortecedor Gabriel Spring Snubber4 (The shock absorber history 

MMCofap, 2009) 

                                                
2
 Tração é o movimento relativo entre a massa suspensa e não suspensa em um sistema de suspensão onde a distância entre as massas 

aumentam em relação a sua condição estática. 

3
 Compressão é o movimento relativo entre a massa suspensa e não suspensa em um sistema de suspensão onde a distância entre as massas 

diminuem em relação a sua condição estática. 

4
 Snubber é um termo genérico para designar mecanismos que empregam atrito seco para produzir amortecimento em um sistema de 

suspensão. 
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Figura 7: Amortecedor Telescópico Monroe (The shock absorber history 

MMCofap, 2009). 

Uma combinação de amortecedor e mola que alcançou altos volumes de 

produção foi desenvolvida na Inglaterra. O sistema Hydrolastic foi utilizado pela 

primeira vez no B.M.C. Mini em 1959 (figura 8).  

 

Figura 8: Amortecedor Hydrolastic (The shock absorber history MMCofap, 

2009) 
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Grandes avanços no controle eletrônico para amortecedores tiveram inicio em 

1985 como resultado das exigências impostas pelas competições e com a finalidade 

de melhorar a qualidade do amortecedor em veículos de passageiros. Uma 

abordagem muito estudada diz respeito aos sistemas adaptativos e semiativos mais 

simples e com menores custos do que os sistemas ativos de controle da suspensão. 

Nos sistemas semiativos o ajuste das curvas de amortecimento é realizada 

dinamicamente como função de diversos fatores como a altura do veículo, 

velocidade angular, aceleração, frequências perturbadoras, comandos da direção e 

freio. (The shock absorber history MMCofap, 2009). 

2.2.1 Tipos de Amortecedores 

Surgiram diversos tipos de amortecedores, desde os de fricção até os 

hidráulicos do tipo: Lever Vane e os telescópicos (DIXON, 2007) sendo que os 

últimos são mais modernos e amplamente empregados. O funcionamento dos 

amortecedores telescópicos se baseia na passagem de um fluído (normalmente 

óleo) através de orifícios, produzindo assim a força de amortecimento. Estes podem 

apresentar a configuração de tubo simples (monotubulares) ou tubo duplo 

(bitubulares). 

Os amortecedores mais utilizados em veículos de passageiros são os 

bitubulares (figura 9a). Mesmo possuindo uma massa maior e tendendo a funcionar 

com temperaturas maiores do que os monotubulares apresentam menores custos e 

são mais simples em termos de fabricação. Os amortecedores bitubulares possuem 

um tubo externo e um tubo interno e o espaço entre eles forma um reservatório de 

óleo. Um pistão solidário a uma haste move-se para cima e para baixo, uma válvula 

no fundo do tubo interno permite ao óleo fluir entre os tubos (adaptado de STONE e 

BALL, 2004). 
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Uma maneira do funcionamento amortecedor monotubular é utilizar uma 

emulsão de gás e óleo como fluído de trabalho (figura 9b) e o gás é comprimido 

tanto quanto a haste entra no tubo. A configuração mais utilizada no amortecedor 

monotubular se constitui na utilização de um pistão flutuante separando as câmaras 

de óleo e gás (figura 9c) comprimido mais o gás com o fechamento do amortecedor. 

Este tipo de configuração apresenta alta força estática devido a alta pressão na 

câmara de gás. (adaptado de STONE e BALL, 2004 e MILLIKEN e MILLIKEN, 

1995). 

 

Figura 9: Tipos de Amortecedores (Milliken e Milliken, 1995). 

2.2.1.1 Amortecedores Bitubulares 

O amortecedor bitubular é formado por dois tubos concêntricos um de pressão 

e outro reservatório contendo duas válvulas uma de compressão (ou de base) e 

outra de tração (pistão), sendo a última solidária a haste. Todo o trabalho de 

amortecimento é realizado pelas válvulas que estão alojadas no tubo de pressão. A 

válvula de base (figura 13) controla o fluxo de óleo no sentido da compressão e no 

sentido de tração a válvula do pistão (figura 12) controla o fluxo de óleo. Ao tubo 

reservatório cabe a função de compensar a variação de volume do óleo provocada 

pelo deslocamento axial da haste do pistão (FIORETTI e IEZZO (A), 2007). 
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A Figura 10 mostra um amortecedor típico, sendo que a câmara “A” é a de 

trabalho do pistão (1), sendo este fixado à extremidade da haste (6). Estão ainda 

presentes dentro do amortecedor a válvula de base ou de compressão (4) e guia da 

haste (8) (figuras 10,11, 12 e 13) que recebe o selo de vedação (5). A guia do pistão 

e o pistão são responsáveis por transmitir todos os momentos de flexão que ocorrem 

no amortecedor através das forças laterais aplicadas na argola do amortecedor 

(REIMPELL et al., 2001). 

 

Figura 10: Diagrama Amortecedor Bitubular (Reimpell et al., 2001). 

 

 

Figura11: Conjunto da Guia da Haste AM Bitubular I (Reimpell et al., 2001). 
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Reservatório “C”, conhecido também como câmara de compensação, que é 

cheio de óleo até aproximadamente a sua metade e está localizado entre o tubo de 

pressão (2) e o tubo reservatório (3). O volume restante é usado para compensar os 

volumes de óleo: o que se expande quando este aquece (temperaturas de 120° C e 

são possíveis temperaturas de picos de até 200° C), e o volume de óleo que é 

deslocado pela entrada da haste. 

 

Figura 12: Conjunto do Pistão AM Bitubular (Reimpell et al., 2001). 

 

Figura 13: Válvula da Base AM Bitubular (Reimpell et al., 2001). 

Na câmara de compensação o nível da coluna de óleo deve estar na metade 

evitando que o ar seja sugado para a câmara de trabalho através da válvula de base 

em condições extremas de trabalho. Isso pode ocorrer no caso da haste estender 

totalmente em temperaturas extremamente frias. 
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Enquanto o pistão sobe, cresce a pressão que se coloca acima deste e 

também empurra um pouco de óleo para fora e para cima através da folga “S1” 

(haste e guia) e os cantos dos canais “E” e “G”. Uma pequena quantidade de óleo 

lubrifica, entre outros efeitos outras coisas, a haste, e é coletado no reservatório “R2” 

fluindo através da folga anelar “S2” (formado pelo anel (5) e o tubo externo (3)) de 

volta para a câmara de compensação “C”. É em seguida resfriado no tubo 

reservatório (3), pela ação do vento devido ao movimento do veículo. A folga “S1” e 

o tamanho e a quantidade de canais transversais “G” representam uma constante de 

passagem de óleo e suas seções transversais devem ser consideradas ao projetar 

os orifícios de passagem no pistão. 

Quando submetido a forças de compressão, a haste do pistão se move para 

dentro do amortecedor e desloca um volume de óleo igual ao seu volume e cria uma 

pressão na câmara de trabalho “A”, ou seja, na fase de compressão o óleo também 

é empurrado através da abertura “S1” e os canais “E” e “G” sendo resfriado no tubo 

reservatório (3). 

Alguns exemplos de tipos de curvas de amortecimento podem ser 

demonstrados pela figura 14, sendo a primeira progressiva, a segunda linear. O 

gráfico bolha e a curva estão diretamente relacionados. A menor área e, portanto, o 

menor amortecimento médio é o da curva progressiva, enquanto a maior área é o da 

curva digressiva. (REIMPELL et al., 2001): 
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Figura 14: Curvas de Amortecimento AM Bitubular (Reimpell et al., 2001). 

O amortecedor mais econômico é o bitubular não pressurizado. Dependendo 

do projeto da suspensão pode ser necessário o uso de amortecedores 

pressurizados (figura 15), onde o aumento de desempenho compensa o aumento 

em termos de custo.  

A pressão do gás utilizada para estes casos varia de 4 a 8 bar e o nitrogênio é 

o tipo de gás mais utilizado. 
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Figura 15: Amortecedor Convencional Bitubular Pressurizado (Reimpell et al., 

2001). 

O projeto dos amortecedores não pressurizados e dos pressurizados são 

iguais. Vale no entanto salientar que os amortecedores pressurizados têm algumas 

vantagens, tais como, respostas mais rápidas das válvulas, melhor conforto da 

suspensão, menor degradação das características de amortecimento, redução de 

ruídos de fluxos. (REIMPELL et al., 2001): 
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2.2.1.2 Amortecedores Estruturais McPherson 

A principal função do amortecedor estrutural é dissipar a energia imposta na 

suspensão pelos obstáculos e ainda sustentar e controlar as rodas do veículo, 

absorvendo as forças longitudinais (aceleração e frenagem) e forças laterais (curva). 

Os componentes mais solicitados à flexão e compressão do amortecedor são a 

haste, tubo reservatório, conjunto da fixação inferior e assento da mola de 

suspensão como mostrado na figura 16. 

 

Figura 16: Amortecedor estrutural aplicado em suspensão tipo McPherson 

(Magneti Marelli Cofap) 

Exemplo de assento da mola da suspensão, fixação inferior, suporte da fixação 

e tubo reservatório são mostrados nas figuras 17, 18, 19 e 20 respectivamente. 

Fixação 

Tubo 
reservatório 

Haste 

Assento da 
mola 
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Figura 17: Assento da mola de suspensão do amortecedor estrutural (Magneti 

Marelli Cofap). 

 

Figura 18: Fixação inferior do amortecedor estrutural (Magneti Marelli Cofap). 
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Figura 19: Suporte da fixação inferior do amortecedor estrutural (Magneti 

Marelli Cofap). 

 

 

Figura 20: Tubo reservatório do amortecedor estrutural (Magneti Marelli Cofap). 
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Um amortecedor estrutural (McPherson) sustenta e controla as rodas do 

veículo exigindo a utilização de haste reforçada com 18 mm até 25 mm de diâmetro, 

isto considerando veículos de passageiros. A haste absorve as forças longitudinais e 

laterais e substitui a conexão superior da suspensão além dos seus três 

embuchamentos quando comparado a amortecedores utilizados em suspensões de 

eixo semirrígido. 

Os tipos de projeto de amortecedores estruturais são divididos em dois grupos 

com o montante da direção firmemente fixado diretamente ao tubo reservatório do 

amortecedor (figura 21) e outro tipo com o conjunto da fixação aparafusados ao 

montante da direção (figura 22). 

 

Figura 21: Amortecedor Estrutural McPherson I (Reimpell et al., 2001) 

 

Figura 22: Amortecedor Estrutural McPherson II (Reimpell et al., 2001) 
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A decisão em favor de uma das soluções é uma questão de preferência do 

fabricante, a menos que o tubo externo sirva para transferir os esforços da direção, 

ou seja, se os braços de direção forem fixos ao amortecedor (adaptado de 

REIMPELL et al., 2001). 

2.2.2 Tensões Aplicadas nos Amortecedores Estruturais McPherson 

Ao analisar como são transmitidas as forças da suspensão dos veículos para o 

amortecedor, verifica-se que esta distribuição é muito complexa e por este motivo a 

maior parte dos fabricantes de veículos e amortecedores adotam simplificações dos 

esforços aplicados. A simplificação mais usual é realizar as análise das tensões 

considerando as direções de aceleração e frenagem (figura 23), curva (figura 24) e 

no assento da mola da suspensão (figura 25). 

 

Figura 23: Representação do esquema de frenagem e aceleração (Norma 

Magneti Marelli Cofap) 
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Figura 24: Representação do esquema de curva (Norma Magneti Marelli Cofap) 

 

 

Figura 25: Representação do esquema para o assento da mola de suspensão 

(Norma Magneti Marelli Cofap) 

Para analisar as tensões é utilizada a aplicação da força a uma distância de 50 

mm do final do tubo reservatório e este padrão é adotado para as direções de 

aceleração, frenagem e também para o caso de curva. Para analisar as tensões no 

assento da mola da suspensão, uma força distribuída por 270° é aplicada 

uniformemente. As tensões admissíveis são dependentes de cada tipo de projeto 

utilizado. (Norma Magneti Marelli Cofap).  
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2.3 MATERIAIS ATUALMENTE UTILIZADOS NOS AMORTECEDORES 

ESTRUTURAIS 

Foram apresentadas as figuras dos componentes dos amortecedor estrutural 

(assento da mola de suspensão figura 17, fixação inferior figura 18, suporte da 

fixação figura 19 e tubo reservatório figura 20) e são apresentados os materiais 

atualmente empregados nestes componentes, lembrando que normalmente o 

amortecedor estrutural tem aproximadamente de 30 a 40 componentes e pesa de 

3,5 a 5 kg. 

2.3.1 Tubo Reservatório 

O material do tubo reservatório é produzido a partir de um chapa laminada a 

quente de um aço SAE 1010 com composição química conforme tabela 1. (Norma 

SAE J403). 

Tabela 1 - Composição Química do aço SAE 1010 

Aço SAE 1010 

Composição 
Química 

%C %Mn %S %P 

Especificação 0,08 a 0,13 0,30 a 0,60. 
0,050 

máximo 
0,040 

máximo 

Como o objetivo de evidenciar como é obtido as propriedades mecânicas e os 

dimensionais do tubo reservatório segue resumidamente o processo de fabricação: 

- Primeira etapa: Formação a frio de um tubo a partir de uma chapa de aço 

(figura 26) e solda de topo por resistência para caldeamento das faces da 

chapa transformando em tubo soldado. 

- Segunda Etapa: Calibração do tubo soldado para adequação dimensional. 

- Terceira etapa: Trefilação a frio do tubo soldado (figura 27). 
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Figura 26 - Vista do processo de formação a frio de tubos com solda resistência 

 

Figura 27 - Esquema do processo de trefilação. 

Não cabe neste estudo um detalhamento maior sobre as variáveis de 

processos que podem ser encontradas na operação de formação a frio com 

fechamento por solda. Está sendo apenas relatado processo atual de fabricação 

para estabelecer as propriedades mecânicas. (Relatório Interno Magneti Marelli 

Cofap, 2010). 

Durante a trefilação, a faixa de temperatura de trabalho se encontra dentro do 

campo de deformação plástica a frio, onde ocorre o encruamento, resultando no 

aumento da resistência mecânica. O aumento da densidade de discordâncias 

decorrente da deformação plástica a frio é devido principalmente a redução de sua 

mobilidade por interagirem umas com as outras, ficando emaranhadas, fazendo com 

que entrem em operação vários mecanismos de multiplicação como por exemplo: a 

fonte de Frank Read; mecanismo de deslizamento cruzado múltiplo; ou ainda por 

emissão de discordância de um contorno de grão de alto-ângulo 
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No material recozido, normalmente a densidade de discordâncias é de 106 a 

108 discordâncias por centímetro quadrado, enquanto que um metal com alto grau 

de deformação plástica pode atingir valores da ordem de 1011 a 1012 discordâncias 

por centímetro quadrado. O que corresponde a uma variação da ordem de quatro (4) 

ordens de grandeza em termos de energia elástica devido às discordâncias. A 

expressão matemática apresentada a seguir, relaciona a densidade de 

discordâncias com o limite de escoamento. 

       √         

Onde: 
Ry: Limite de Escoamento 
e - Módulo de elasticidade transversal 
b - Modulo do vetor de burguers 
p - Densidade de discordâncias 
α - fator de geometria 

 

A maior parte da energia gasta na deformação plástica é convertida em calor, 

porém, cerca de dez a quinze (10 a 15) por cento da energia é armazenada na 

estrutura do material, sendo que a energia armazenada mantida a temperatura de 

deformação será maior, portanto, quanto maior for a temperatura de fusão do 

material, a energia armazenada aumenta com a deformação plástica de forma 

assintótica atingindo a saturação. (Dieter, 1998) 

As propriedades mecânicas normalmente encontradas no tubo reservatório dos 

amortecedores estruturais estão descritas na tabela 2 (Relatório Interno Magneti 

Marelli Cofap, 2010). 

Tabela 2 - Propriedades Mecânicas aço SAE 1010 

Aço SAE 1010 

Propriedade 
Mecânica 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Limite de 
Resistência (MPa) 

Alongamento 
(%) 

Especificação 450 mínimo 560 mínimo 5 mínimo 



48 

 

 

O material do tubo reservatório tem normalmente tamanho de grão número 9 

conforme norma ASTM E112 e uma microestrutura ferrítica com ilhas isoladas de 

perlita conforme figura 28. 

 

Figura 28 - Micro estrutura do aço SAE 1010 (Seção Transversal - 500x) 

2.3.2 Fixação inferior e Suporte da Fixação 

O material utilizado atualmente para a fixação inferior e o suporte da fixação é 

um material laminado a quente micro ligado e é conhecido como ARBL (aço de 

baixa liga e alta resistência). 

Durante o processo de laminação a quente ocorre diversas alterações 

microestruturais simultâneas durante a deformação plástica, como por exemplo, o 

encruamento, recuperação dinâmica e recristalização representados na figura 29. 

(Padilha, 1996). 
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Figura 29 - Encruamento, Recuperação Dinâmica e Recristalização.  

O material ARBL apresenta baixa liga com propriedades mecânicas elevadas e 

são utilizados normalmente quando os componentes apresentam altas tensões, 

como no caso estudado. 

O material utilizado está conforme a norma NBR 6656 LNE420 com a 

composição química e as propriedades mecânicas mostrada na tabela 3 e tabela 4 

respectivamente. 

Tabela 3 - Composição Química do aço LNE420 

Aço LNE420 - NBR6656 

Composição 
Química 

%C %Mn %Si %P %S %Al %Nb %V %Ti 

mínimo 0 0 0 0 0 0,015 0 0 0 

máximo 0,12 1,60 0,35 0,025 0,015 - 0,09 0,12 0,15 

Tabela 4 - Propriedades Mecânicas aço LNE420 

Aço LNE420 - NBR6656 

Propriedade 
Mecânica 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Limite de 
Resistência (MPa) 

Alongamento 
(%) 

Especificação 420 mínimo 520 a 650 22 mínimo 

A fixação inferior e o suporte da fixação são produzidos pelo processo de 

estampagem a frio, normalmente de duas a três etapas são necessárias em uma 

ferramenta progressiva. 
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O material da fixação inferior e do suporte da fixação normalmente tem o 

tamanho de grão fino (número 12 conforme ASTM E112) devido à laminação a 

quente controlada utilizada para a produção do material e uma micro estrutura 

ferrítica com pouca cementita distribuída conforme figura 30. (Relatório Interno 

Magneti Marelli Cofap, 2010). 

 

Figura 30 - Micro estrutura do aço LNE420 (Seção Transversal - 500x) 

2.3.3 Assento da Mola de Suspensão 

O material utilizado para o assento da mola de suspensão também é um 

material ARBL laminado a quente porém, com limite de resistência e limite de 

escoamento menor do que a fixação inferior e o suporte da fixação. 

Os motivos pelos quais o material apresenta uma menor propriedade mecânica 

são: 

 Menores tensões aplicadas 

 Maior facilidade para estampagem 

O material utilizado está conforme a norma NBR 6656 LNE380 com a 

composição química e as propriedades mecânicas mostrada na tabela 5 e tabela 6 

respectivamente. 
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Tabela 5 - Composição Química do aço LNE380 

Aço LNE380 - NBR6656 

Composição 
Química 

%
C 

%M
n 

%Si %P %S %Al %Nb %V %Ti 

mínimo 0 0 0 0 0 0,015 0 0 0 

máximo 
0,1
2 

1,10 0,35 0,025 0,015 - 0,12 0,12 0,20 

 

Tabela 6 - Propriedades Mecânicas aço LNE380 

Aço LNE380 - NBR6656 

Propriedade 
Mecânica 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Limite de 
Resistência (MPa) 

Alongamento 
(%) 

Especificação 380 mínimo 460 a 600 23 mínimo 

O assento da mola de suspensão também é produzido pelo processo de 

estampagem a frio, normalmente de quatro a cinco etapas são necessárias em uma 

ferramenta progressiva. 

O material do assento da mola da suspensão normalmente tem o tamanho de 

grão fino (número 12 conforme ASTM E112) devido à laminação a quente controlada 

utilizada para a produção do material e uma micro estrutura ferrítica com pouca 

cementita distribuída conforme figura 31. (Relatório Interno Magneti Marelli Cofap, 

2010). 

 

Figura 31 - Micro estrutura do aço LNE380 (Seção Transversal - 500x) 
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2.4 TIPOS DE AÇO DISPONÍVEIS PARA A REDUÇÃO DE MASSA 

Na década 90 iniciou-se um programa para projetar, construir e testar um aço 

ultraleve, este aço provou ter um estrutura adequada em relação ao desempenho e 

ter custo competitivo. Um dos principais contribuintes para o sucesso do programa 

foi um grupo de novos tipos de aço e chamados aços avançados de elevada 

resistência (AHSS). Uma das primeiras famílias de aço AHSS com microestruturas 

únicas é mostrada na tabela 7.  

Tabela 7: Classes de Aços Avançados de Elevada Resistência (AHSS 

Application Guidelines). 

Classe de Aços 
Limite de 

Escoamento (MPa 
mínimo) 

Limite de 
Resistência (MPa 

mínimo) 

Alongamento  
(% - valores 

médios) 

ARBL 350/450 350 450 25 

DP 300/500 300 500 32 

DP350/600 350 600 27 

TRIP450/800 450 800 24 

DP500/800 500 800 17 

CP700/800 700 800 12,5 

DP700/1000 700 1000 14,5 

MS1250/1520 1250 1520 5 

 

A principal razão para utilizar AHSS é o seu melhor desempenho em impacto, 

além de ter uma maior resistência. O aço DP (Dual Phase) e o aço TRIP 

(transformação induzida por deformação plástica) podem proporcionar maior 

capacidade de estiramento, mas não a capacidade de dobrar em comparação com 

os aços convencionais, como por exemplo, aços ARBL (baixa liga e alta resistência) 

dentro da mesma faixa de resistência. O aço CP (Fases Complexas) e aço MS 

(Martensítico) apresentam propriedades mecânicas mais elevadas. 

Este programa provou que os aços AHSS proporcionam um grande benefício 

para a indústria, devido ao sucesso do programa surgem novos tipos e graus de 

aços e novas área de desenvolvimento que como pode ser verificado na figura 32. 
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Figura 32 - Tipos de aços em função do Limite de Resistência e Alongamento 

(www.worldautosteel.org). 

Existem diversos modos de classificar os aços AHSS, uma dessas 

classificações é a definição metalúrgica, que incluem aços de baixa resistência; aços 

de alta resistência convencionais a base de carbono e manganês; aços de baixo 

nível de intersticial de alta resistência; aços de alta resistência e de baixa liga; e 

novos tipos de aços AHSS (dual phase, transformação induzida por deformação 

plástica, fases complexas e martensíticos). Ainda existem aços com resistências 

maiores como aços ferrítico-bainítico, “twinning-induced plasticity”, conformado a 

quente e conformados e tratados termicamente. Outra classificação importante para 

a indústria é a resistência do aço, sendo que este sistema define aços de alta 

resistência (HSS) com limite de escoamento de 210 a 550 MPa e limite de 

resistência à tração de 270 a 700 MPa e aços de ultra alta resistência (UHSS) com 

limite de escoamento maior que 550 MPa e limite de resistência à tração maior que 

700 MPa. 
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A principal diferença entre aços ARBL convencionais e aços AHSS é a 

microestrutura. Aços ARBL convencionais são ferríticos e os aços AHSS tem 

principalmente uma microestrutura que contém uma fase de ferrita e / ou perlita além 

de outra fase, como por exemplo, martensita, bainita, austenita suficiente para 

produzir as propriedades mecânicas desejadas. (AHSS Application Guidelines). 

Para uma otimização do desenvolvimento foi verificado o mercado nacional de 

aços AHSS, sendo que são apresentados na tabela 8 os aços em produção 

disponíveis no Brasil. (Relatório Usiminas 2012). 

Tabela 8 - Aços AHSS (Relatório Usiminas 2012 - valores médios de 

propriedades mecânicas). 

Aço 
Limite de 

Escoamento (MPa) 
Limite de 

Resistência (MPa) 
Alongamento 

(%) 

DP450 311 542 28 

DP600 412 677 27 

DP800 496 870 17 

DP800MD 688 879 14 

DP1000 590 1080 10 

TRIP700 473 751 29 

22MnB5 (TT) 1030 1480 9 

22MnB5 440 570 29 
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2.4.1 Aços Dual Phase 

Aços Dual Phase (DP) consistem em uma matriz ferrítica e uma segunda fase 

martensítica sob a forma de ilhas (figura 33). 

 

Figura 33 - Microestrutura aço DP340/590 (Fonte: Usiminas) 

Aumentando o volume da martensítica aumentam-se o limite de resistência e 

limite de escoamento do material. Os aços DP quando em produtos laminados à 

quente são normalmente produzidos por resfriamento controlado a partir da fase 

austenita ou em produtos laminados a frio com recozimento contínuo que transforma 

parte da austenita em ferrita e com um resfriamento rápido transforma a austenita 

restante em martensita. 

Nos aços DP o carbono permite a formação da martensita a velocidades de 

resfriamentos usuais e aumenta a temperabilidade do aço. O manganês, cromo, 

molibdênio, vanádio e níquel adicionados individualmente em combinação, também 

ajudam a aumentar a temperabilidade. 

Dependendo da composição química e da rota de fabricação, os aços 

laminados à quente tem uma maior capacidade de resistir ao estiramento durante a 

operação de estampagem e pode ter uma microestrutura contendo bainita. 
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A Figura 33 mostra uma microestrutura de aço DP, que contém ferrita e ilhas 

de martensita, sendo a fase da ferrita geralmente contínua e apresenta limite de 

resistência menor, dando ao aço excelente ductilidade. Durante a deformação 

plástica destes aços, a deformação fica concentrada na fase ferrita que apresenta 

uma resistência em torno das ilhas de martensita com alta resistência, criando um 

alto encruamento. 

A figura 34 apresenta as curvas tensão x deformação de engenharia para o 

aço ARBL e para o aço DP. O aço DP exibe maior taxa de encruamento e uma 

maior resistência à tração e uma menor relação entre o limite de escoamento e o 

limite de resistência (LE / LR) comparando com um aço ARBL de limite de 

escoamento similar. (AHSS Application Guidelines) 

Figura 34 - Curva de Engenharia para o material DP x ARBL 

(www.worldautosteel.org) 

Na tabela 9 encontram-se os valores de resistência e alongamento dos aços 

avançados disponíveis no mercado nacional. A composição destas ligas estão 

mostradas na tabela 10. Estes aços são produzidos pelo processo de laminação à 

quente e resfriamento controlado para obtenção da estrutura metalográfica 

adequada. 
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Tabela 9 - Propriedades Mecânicas do aço DP (fonte: Relatório Usiminas 

2012). 

Qualidade 
Limite de Escoamento 

(MPa) 
Limite de Resistência a 

Tração (MPa) 
Alongamento 

(%) 

DP800 420 a 550 780 mínimo 15 mínimo 

DP800 MD 600 a 800 780 mínimo 13 mínimo 

DP 1000 550 a 730 980 mínimo 8 mínimo 

 

Tabela 10 – Composição Química (fonte: Relatório Usiminas 2012). 

Aço DP800MD / DP800 / DP1000 

Composição 
Química 

%C 
%M

n 
%Si %P %S %Al %Cu %B 

mínimo 0 0 0 0 0 0,010 0 0 

máximo 0,23 3,30 0,20 0,090 0,015 - 0,20 0,006 

 

Na figura 35 uma curva de fadiga para o material DP800. 

 

Figura 35 – Curva de Fadiga aço DP800MD 

Não foram estudados outros tipos de aço avançados devido ao fato da baixa 

disponibilidade destes no mercado brasileiro. 
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3. TÉCNICA EXPERIMENTAL 

Compara-se neste estudo o comportamento mecânico de elementos 

simplificados pelo método analítico através dos cálculos de tensões e deslocamento 

de elementos mecânicos simples submetidos a esforços de tração e flexão usando 

os aços atualmente empregado e o dual phase. Usando os aços de baixo carbono, 

baixa liga e média resistência como referência, por comparação foram verificadas as 

variações de massa necessárias aos elementos mecânicos para resistir aos 

mesmos carregamentos e para apresentarem o mesmo desempenho. Como 

desempenho foram considerados o deslocamento, resistência ao escoamento, 

resistência à fadiga e a resiliência. 

Em uma segunda etapa foi modelado um amortecedor estrutural para análise 

por elementos finitos, comparando os mesmos materiais estudados na primeira 

etapa. O estudo foi baseado na análise do comportamento mecânico do 

amortecedor submetido às condições de carregamento utilizadas para a aprovação 

do produto. 

A seguir são apresentados os resultados das análises dos comportamentos 

mecânicos de perfis simplificados do amortecedor, considerando os materiais 

normais de produção e o aço dual phase para fins de comparação. O 

comportamento mecânico do amortecedor foi obtido experimentalmente através da 

simulação pelo método dos elementos finitos e cálculos analíticos de tensões sobre 

perfis simplificados. Importante ressaltar que o amortecedor utilizado como base de 

comparação é atualmente empregado em uma das maiores montadora de veículos 

do mercado nacional. 
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3.1 CRITÉRIO DE COMPARAÇÃO DE PROJETO 

Foi avaliada a aplicabilidade do aço dual phase como material alternativo ao 

aço ARBL e ao SAE 1010 encruado aplicado atualmente em amortecedores 

estruturais do tipo McPherson. Para isto foi realizado um estudo teórico utilizando 

um perfil simplificado submetido a carregamento de tração uniaxial e a flexão. 

Considerou-se o material homogêneo e um perfil de seção circular para o tubo 

reservatório. Considerou-se para a fixação inferior e o suporte da fixação como perfil 

em "U". 

Considerou-se um material homogêneo de comprimento "L" e área de seção 

"A" submetido a uma força "F" alinhada com o eixo longitudinal da peça. O material 

será deformado elasticamente até o limite de escoamento, após o qual a 

deformação torna-se permanente. A medida que a força aumenta a deformação "ε" 

aumenta proporcionalmente, obedecendo a lei de Hooke (Callister, 2007). 

O estudo comparou o comportamento mecânico de elementos simples por 

meio de cálculos de tensões e deslocamento (método analítico), usando os materiais 

atualmente empregados como base da comparação e aço Dual-Phase como 

propostas. Através dessas comparações observaram-se as variações dimensionais 

dos aços atualmente empregados e foram calculadas as variações dimensionais 

necessárias para os componentes em aço Dual Phase, considerando-se que os 

aços resistiram aos mesmos carregamentos. 

Aço Dual Phase foi comparado aos aços ARBL e SAE 1010 encruado em duas 

situações de carregamentos:  

1) carregamento axial,  

2) carregamento em flexão. 

Para cada o carregamento axial considerou-se os critérios de projeto de 

deslocamento, limite de escoamento, limite de fadiga e limite de resiliência e para o 

carregamento em flexão considerou-se os critérios de projeto de deslocamento, 

limite de escoamento e limite de fadiga. 
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Sendo que: 

a) O Critério de deslocamento - analisa qual o deslocamento do componente 

com o material atual e o proposto, isto quando submetido ao mesmo carregamento; 

b) O Critério do limite de escoamento - analisa qual deve ser a variação 

dimensional em um componente com o aço dual phase para que resista a mesma 

força no limite de escoamento (Ry) do componente com o material atual; 

c) O Critério do limite de fadiga - analisa qual deve ser a variação dimensional 

do componente em aço dual phase para que esta resista a mesma força no limite da 

tensão de fadiga (Rf) do componente do material utilizado atualmente. 

d) O Critério do limite da Resiliência - analisa a capacidade de o material 

absorver energia quando deformado elasticamente e liberá-la quando descarregado. 

Esses critérios são comumente utilizados na indústria automotiva nos planos 

de validação de novos produtos, modificações e controle de qualidade. As empresas 

automotivas usualmente possuem critérios de aprovação, procedimentos de testes e 

requisitos de qualidade que asseguram os produtos testados. Os componentes são 

projetados, dimensionando-os para atender a todas as condições de projeto e para 

assegurar que esses critérios sejam atingidos. Ainda, para atender a esses critérios, 

usualmente aplicam-se aos componentes, cargas estáticas e dinâmicas 

multiplicadas por um fator de segurança. 

O critério de não haver deformação plástica exige que os componentes sejam 

submetidos às cargas extremas de projeto, desta forma garantindo que a aplicação 

em veículos não tenha deformação permanente, mantendo as dimensões e 

funcionalidade. 
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A fadiga é um processo de falha mecânica resultante da aplicação de tensões 

cíclicas. As tensões podem ser uma combinação de estados de tração e 

compressão (British Stainless Steel Association).O critério de resistir a fadiga exige 

que os produtos resistam a carregamentos cíclicos de baixa ou moderada 

intensidade, baixa ou alta frequência, por um período de tempo comparável a vida 

do veículo ou vida infinita, dependendo da natureza do componente e sua relevância 

para a segurança. Esse critério visa comprovar que o componente ou conjunto não 

apresentará trincas ou terá uma falha quando submetido aos carregamentos cíclicos 

da utilização nas vias. 

Os resultados dos testes de fadiga são sensíveis a diversas características dos 

componentes, como por exemplo, acabamento superficial, distribuição de 

precipitados no material e geometria (concentradores de tensão). Os aços em geral 

apresentam uma tensão conhecida como limite de fadiga (Rf), indicando que 

componentes submetidos a tensões cíclicas abaixo desse limite não apresentarão 

falha por fadiga. Os testes servem para determinar o limite de fadiga e são 

realizados até a ordem de 107 ciclos. 

Em todas as condições de carregamento foram considerados os materiais 

como homogêneos, isotópicos, trabalhando dentro de seus regimes elásticos e sem 

considerar a ocorrência de impactos. As análises dimensionais foram feitas em 

função do raio ou altura de perfis simétricos. Como resultado foi calculado a variação 

área da seção (ΔA) conforme indicado na equação (3), e a variação da massa (Δm) 

conforme indicado pela equação (2), com o objetivo de quantificar as variações 

decorrentes da substituição do material.  
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3.1.1 Carregamento Axial 

Um corpo submetido a ação de diversas forças externas e impedido de 

movimentar-se reagirá à ação dessas forças buscando o equilíbrio. Se um corte 

imaginário for feito nesse corpo, seriam observados na seção cortada duas 

componentes de forças mantenedoras desse equilíbrio, uma força normal à seção e 

outra tangencial, figura 36. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Forças externas e as reações sobre um corpo 

Forças e alongamentos são linearmente relacionados como em uma mola, 

enquanto que tensões e deformações específicas são linearmente relacionadas no 

corpo de prova de um ensaio de tração, obedecendo a Lei de Hooke (Shame, 1983). 

Baseado em um ensaio de carregamento axial como o mostrado na figura 37, os 

materiais metálicos reagem como molas até o limite de escoamento e são 

caracterizados pelas tensões observadas. A tensão indicada no ponto 4 da figura 37 

caracteriza o limite de escoamento (Ry) e a força máxima observada no ensaio 

caracteriza o limite de resistência do material (Ru). 
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O carregamento axial da força sobre esse elemento provoca um estado de 

tensões e deformações cujo comportamento é descrito pela equação (3). A 

deformação sobre o corpo devido à força F ocorre nos 3 sentidos porém, com 

predominância do deslocamento na mesma direção da força. Observa-se um 

aumento no comprimento do corpo submetido a uma força trativa. Em um corpo 

submetido a uma força externa (F), a tensão (ζ) é uma razão da força aplicada 

sobre a área da seção do corpo (A) perpendicular a aplicação da força F, conforme 

indicado nas Figuras 37, 38 e 39. 

 

Figura 37 - Carregamento Axial 

  

Figura 38 - Carregamentos Axiais Trativos e Compressivos 
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Figura 39 - Tensão no carregamento Axial 

3.1.1.1 Critério do Limite de Escoamento 

Comparam-se os materiais utilizando o limite de escoamento, calcula-se a 

máxima força que pode ser aplicada a um corpo de aço de área de seção 

transversal conhecida para que este não apresente deformação plástica. Com isso, 

será feito o cálculo da área mínima necessária do componente em aço DP para 

resistir à mesma força máxima da peça de aço. Efetua-se a comparação das 

massas dos corpos de aço e de aço DP e verifica-se a variação de massa que o 

componente de aço DP deverá ter para resistir à mesma força da peça de aço, na 

força do limite de escoamento do aço. 

                                                  

                                        

3.1.1.2 Critério do Deslocamento 

As equações (6), (7) e (8) correlacionam a força aplicada as características do 

corpo e material (área, comprimento, módulo de elasticidade, massa e densidade) 

(Beer, 2011). A comparação entre o componente em aço atualmente utilizado e o 

aço DP considera que os dois corpos são de materiais homogêneos e isotópicos 

submetidos a uma força axial uniaxial de mesma intensidade. Utiliza-se a mesma 

variação de área encontrada no critério de escoamento. 
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Como comparação entre o aço DP e o material atualmente aplicado, deve 

considerar os componentes de materiais homogêneos, de comprimentos (L) iguais, 

submetidos a uma força axial (F) de mesma intensidade. A análise será sobre a 

variação da deformação linear do componente de aço DP equação (9). 

    

      
   

     

         
   

           

     
   

     

       
   

       

     
        

3.1.1.3 Critério do Limite de Fadiga 

Como comparação entre o aço atualmente utilizado e o aço DP no limite de 

fadiga foi calculada a força máxima que pode ser aplicada a um perfil no material de 

aço normal de produção no seu limite de fadiga. A força no limite de fadiga é a força 

máxima que pode ser aplicada a um componente em carregamento cíclico na qual 

mesmo após um número significativamente alto de repetições, na ordem de 107 

ciclos, o corpo não falhará. Para a mesma força máxima para vida infinita do aço 

atualmente utilizado foi calculada a variação na área que um componente em aço 

DP precisará ter para estar com o limite de fadiga similar ao dos aços atualmente 

utilizados, representada pela equação (10). 

Como os materiais utilizados neste estudo não apresentam um limite de fadiga 

definido pela literatura, será utilizada uma aproximação que o limite de fadiga igual à 

metade do limite de resistência (ASM Handbook, Vol.1, 10th Edition). 
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3.1.1.4 Critério do Limite de Resiliência 

A capacidade de um material absorver energia quando deformado 

elasticamente e liberá-Ia quando descarregado é denominada resiliência. É 

normalmente medida pelo módulo de resiliência, que é a energia por unidade de 

volume necessária para tensionar o material da tensão zero até a tensão de 

escoamento. (Dieter, 1988).  

Comparam-se os materiais utilizando o limite de escoamento e verifica-se a 

relação entre a resiliência dos materiais. 

     
   

     
         

    ç    
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3.1.2 Carregamento Flexão 

Deve ser considerando neste capítulo uma viga e o sistema de forças que pode 

existir em uma de suas seções pode consistir de uma força axial, força cortante e 

um momento fletor. Para este estudo será considerada apenas uma viga na 

condição de flexão, ou seja, quando a viga está em equilíbrio sob a ação exclusiva 

de um momento. 

A viga a ser considerada é viga prismática horizontal cuja seção tem um eixo vertical 

de simetria. O eixo vertical de simetria passa pelo centroide de todas as seções 

coincidente com o eixo da viga. A figura 40(a) mostra uma vista lateral desses 

planos, formando uma grade retangular. Quando a viga é submetida a momentos de 

flexão positivos "M" em suas extremidades como na figura 40(b), a viga flexiona, os 

planos perpendiculares ao eixo da viga giram, os planos horizontais curvam-se e 

linhas como a AD e BC permanecem retas. Quando uma viga é submetida a flexão 

as seções planas desta, tomadas ao seu eixo, permanecem planas (Popov, 1982). 
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Figura 40 - Viga submetida à flexão (Popov, 1982). 

Quando uma viga é submetida a flexão, as deformações em suas fibras variam 

linearmente em relação a distâncias a sua superfície neutra. O carregamento em 

flexão descrito pode ser observado na figura 41. As deformações variam linearmente 

à superfície neutra e estão associadas com as tensões que atuam normalmente a 

seção da viga. Aplicando-se a Lei de Hooke ao material obtemos "ζx", a única 

tensão não nula, conforme a equação (12). 

                  

Figura 41 - Viga submetida à flexão 

As equações (13) e (14) descrevem as equações de equilíbrio da viga para o 

momento e força na seção da viga na posição x. A equação (15) indica o momento 

de inércia da seção transversal em relação a um eixo que passa por seu centroide. 

As equações (16). (17) e (18) mostram o desenvolvimento do momento "M" aplicado 

sobre a viga. A equação (19) indica a tensão máxima na flexão elástica de vigas 

(Popov, E P. 1982; Malen D. E., 2011). 
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Nota-se que a tensão máxima "ζmax" ocorre na posição mais externa a 

superfície neutra da viga ou "ymax". A viga em flexão está sujeita a tensões de 

compressão e tração. Ao longo da superfície neutra ocorre a transição entre os 

regimes de compressão e tração, conforme mostrado na figura 42. Na figura a parte 

superior, acima da superfície neutra (onde ocorre a mudança do sentido das 

tensões) observa-se um carregamento em tração e a parte inferior a compressão. 

 

 

 

 

Figura 42 - Distribuição de tensões em uma viga submetida à flexão 
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A viga submetida a um momento apresentará uma deformação formando um 

arco de raio “R” como mostrado na figura 43. Consideramos “R” como a distância do 

centro de giro da viga sob flexão até a interseção com o plano neutro, “Lo” o 

comprimento entre dois pontos arbitrários na viga antes da flexão na linha neutra, “y” 

a distância da linha neutra ao ponto mais externo da viga, “dθ” o ângulo entre os 

dois pontos hipotéticos na linha neutra após a aplicação da flexão, “dy” a distância 

entre a linha neutra ao centroide da viga e “ΔL” a variação no comprimento da viga 

devido à flexão. 

Os deslocamentos em uma viga submetida à flexão estão determinados nas 

equações (20) e (21). As deformações específicas da viga nos eixos x, y e z são 

dadas respectivamente pelas equações (23), (24) e (25). A equação (23) define que 

a deformação normal longitudinal específica “εx” varia linearmente com a distância 

“y” da superfície neutra (BEER, P.F, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Viga submetida à flexão 

A deformação da viga provocada pelo momento fletor “M” pode ser medida 

pela curvatura da superfície neutra. A curvatura é definida como o inverso do raio da 

curvatura “R”, “c” como a distância do centroide da viga ao topo da viga, e pode ser 

obtida resolvendo-se a equação (26) para 1/R obtemos a equação (27) que 

determina a curvatura “R” provocada pelo momento “M”. 
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Para este estudo considera-se uma viga de seção constante e circular para o 

tubo reservatório, diâmetro externo "D" e diâmetro interno "d", sendo o seu momento 

polar de inércia calculado pela equação (28). Substituindo-se (28) em (27) obtém o 

raio de curvatura para a viga de seção circular na equação (29). Considera-se 

também neste estudo uma viga de seção constante e com perfil em "U" para o 

conjunto da fixação inferior e suporte da fixação, neste caso calcula-se o momento 

de inércia polar como se fosse a subtração de dois (2) quadrados, um de base maior 

"B" e altura maior "H" e outro de base menor "b" e altura menor "h", sendo o seu 

momento polar de inércia calculado pela equação (32). Substituindo (32) em (27) 

obtém o raio de curvatura para a viga de seção em "U" na equação (33). 
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Para simplificação é adotado que: 

                              

                           
            

  
         

   
                         

  
      

           

  
         

 

 
  

 

    
   

 

 
  

        

            
         

3.1.2.1. Critério do Limite de Escoamento 

Para esta análise foram consideradas tensões abaixo do limite de escoamento, 

pequenas deformações e a superfície neutra da viga está localizada na metade da 

altura da viga. Com isso, os deslocamentos são tais que a deformação angular varia 

linearmente a partir do centro do eixo. O momento polar de inércia considerado é de 

uma seção circular para o tubo reservatório e uma viga com seção em "U" para a 

fixação inferior e suporte da fixação. 

3.1.2.2. Critério do Raio de Curvatura 

Na análise utilizando o critério de raio de curvatura foram consideradas tensões 

abaixo do limite de escoamento, pequenas deformações e a superfície neutra da 

viga está localizada na metade da altura da viga. Com isso, os deslocamentos são 

tais que a deformação angular varia linearmente a partir do centro do eixo. O 

momento polar de inércia considerado é de uma seção circular para uma viga 

representando o tubo reservatório e uma seção em "U" para uma viga 

representando a fixação inferior e o suporte da fixação. A partir das equações (27) e 

(28) para o tubo reservatório e a partir das equações (27) e (33) para a fixação 

inferior e o suporte de fixação. 
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3.1.2.3. Critério do Limite de Fadiga 

Na análise utilizando o critério do limite de fadiga foram consideradas tensões 

abaixo do limite de escoamento, pequenas deformações e a superfície neutra da 

viga estão localizadas na metade da altura da viga. Com isso, os deslocamentos são 

tais que a deformação angular varia linearmente a partir do centro do eixo. O 

momento polar de inércia considerado é de uma seção circular para o tubo 

reservatório e uma viga com seção em "U" para a fixação inferior e suporte da 

fixação.  

Nas equações utilizadas para os cálculo do critério de fadiga será utilizado os limites 

de fadiga dos materiais "Rf" no lugar dos limites de escoamento "Ry".·. 

3.2. ELEMENTOS FINITOS 

Atualmente os engenheiros são desafiados diante de problemas, alguns mais 

simples e outros mais complexos, tendo que resolvê-los de forma adequada. 

Na área de cálculo estrutural, o engenheiro deve garantir que a estrutura não 

falhe, sob todas as condições de utilização. No desenvolvimento dos cálculos de 

uma estrutura, o sucesso não está apenas relacionado ao conhecimento das 

formulações matemáticas, mas a capacidade de entender o fenômeno físico 

aplicado a estrutura. A identificação dos pontos relevantes do problema permite 

fazer a hipótese sobre o comportamento estrutural, que constituirão a base para um 

bom desenvolvimento do projeto. 

Ao iniciar um processo de cálculo da estrutura, deve ser formulado um modelo 

de cálculo, em que a estrutura é idealizada de modo que se possa analisar. Uma 

solução do problema é utilizada a partir de soluções analíticas que descrevem o 

equilíbrio da estrutura. 

A teoria matemática da elasticidade estuda o comportamento dos sólidos 

deformáveis, utilizando equações diferenciais, ainda assim as limitações são 

grandes e apenas para geometrias simples, com condições de carregamento e 

apoio comportados, são obtidos soluções exatas. 
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A maioria das estruturas são muito complexas para serem analisadas pelo 

método analítico e o problema requer grandes simplificações, resultando em 

cálculos que não refletem os efeitos físicos. 

Iniciado na década de 1940 o desenvolvimento de um procedimento que pode 

ser aplicado independente da forma da estrutura ou da condição de carregamento, 

para isto foi idealizado um modelo discretizados, ou seja, separados em pequenas 

partes. Este sistema foi subdivido com o objetivo de entender cada pequena parte 

ou elemento e com o entendimento de cada elemento passa a ser entendido o todo, 

este método foi chamado de elementos finitos. 

A ideia da discretização de um sistema considera a divisão da estrutura em 

partes distintas, conectadas entre si nos pontos discretos. Neste caso a solução 

aproximada simula a estrutura como uma montagem de elementos que têm um 

comprimento finito, o sistema é subdividido em um número finito de elementos, de 

modo que a estrutura inteira é modelada por um agregado de estruturas simples. Os 

pontos de conexão entre os elementos são chamados de nos do modelo. 

No modelo discretizado são calculados os deslocamentos de alguns pontos 

que são os nós do modelo, porém o número de pontos discretos é suficiente para 

representar o deslocamento da estrutura como um todo. 

O modo como a estrutura se comporta entre os nós do modelo depende das 

propriedades atribuídas a cada elemento e a partir do deslocamento é possível 

calcular o comportamento interno de cada elemento, quanto melhor for o 

comportamento interno, mais próxima do comportamento real será a estrutura 

simulada. 

O sistema discreto padrão prevê que se a estrutura inteira está em estado de 

equilíbrio, cada elemento também estará em equilíbrio.  

Como o sistema discreto pode prever a configuração deformada da estrutura 

pelo deslocamento dos nós, então é possível determinar os esforços internos, 

tensões e avaliar a resistência da estrutura. 
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A estrutura é subdivida em elementos e o conjunto de elementos formam a 

malha de elementos finitos. A escolha do tipo de elemento a ser utilizado depende 

de cada caso a ser modelado e do conhecimento das propriedades de cada 

elemento para a representação do problema. 

Ao ser representado um comportamento físico por meio de um modelo de 

análise, o modelo proposto deve representar trecho a trecho o que ocorre na 

estrutura real. 

O campo de forças que age internamente no elemento, incluindo o contorno 

deve ser representado para propósito de equilíbrio, por um conjunto de forças 

equivalente agindo nos nós, desta forma para os elementos com extensão 

bidimensional ou tridimensional é necessário definir a relação entre deslocamentos 

nodais e deformações internas de modo que as condições de equilíbrio e 

compatibilidade que devem ser atendidas nos contornos. 

Os métodos de elementos finitos têm a relação entre forças nodais e 

deslocamentos nodais para cada elemento, essa ideia está relacionada com o 

conceito de rigidez, que é contabilizada pela relação força-deslocamento medida no 

ponto de aplicação da força. Desta forma, diversos componentes de rigidez de um 

elemento estão relacionados aos diversos componentes de forças e deslocamento. 

Portanto, a rigidez de uma estrutura depende da rigidez de cada elemento. 

Sendo assim, pode ser resumido o método de elementos finitos ou sistema 

discretizado em três fundamentos. O equilíbrio de forças que considerando a 

condição de equilíbrio da estrutura, pode ser aplicado as equações de equilíbrio a 

cada elemento isoladamente e também internamente ao elemento. Se a estrutura 

está em equilíbrio, logo todos os elementos estão em equilíbrio de forças. A 

compatibilidade de deslocamento é o segundo fundamento, que considera os nós 

conectados mesmo após a condição deformada da estrutura, portanto, para todos os 

elementos. O último fundamento é o comportamento do material que deve transferir 

os esforços ao longo da estrutura, os elementos se deformam e os esforços são 

transmitidos pelos elementos, isto é, por esforços internos. (Alves Filho, A. 2012). 
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A utilização prática do método de elementos finitos consiste em quatro etapas 

básicas, conforme descrito à abaixo. (ANSYS, 2009) 

A - Decisões preliminares 

- Qual tipo de análise deve ser utilizada (exemplo: estática, modal ou térmica). 

- Quais tipos de elementos devem ser utilizados (exemplo: superfícies, sólidos). 

B - Pré-processamento 

- Definição dos materiais e definição das propriedades de todos os elementos a 

ser analisado. 

- Criação da malha do modelo 

- Criação das condições de contorno com os carregamentos e definição dos 

graus de liberdade dos elementos individuais 

C - Solução 

D - Pós-processamento 

- Analisar os resultados de interesse (exemplo: deformações, tensões ou 

rigidez). 

- Verificar a validade dos resultados obtidos 

- Preparação visual dos resultados 

Para as simulações por elementos finitos foi utilizado o modelo matemático 

feito no software de CAD CATIA. 

O tipo de malha e elemento utilizado depende de diversos fatores como o 

tamanho do modelo, complexidade da simulação, capacidade computacional 

disponível (processadores e memória), tempo disponível, precisão esperada, 

experiência e histórico de simulações e dados de testes reais em campo ou em 

laboratório que correlacionem e validem os modelos usados. 
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Uma malha está exemplificada na figura 44 e mostra a imagem do modelo 

tridimensional de um amortecedor estrutural com malha de elementos em casca que 

é normalmente utilizado nestas análises. Para a simulação foi gerada uma malha no 

Hypermesh, com o cuidado de que o maior número possível de elementos fossem 

quadrilaterais de tamanho 2,5 mm em média. Em regiões de grande complexidade 

são utilizados elementos triangulares para uma melhor transição da malha. 

As definições de contorno e processamento foram feitas no software ABAQUS 

e todos os componentes foram modelados em casca e não foram considerado os 

componentes internos pois, em uma análise comparativa de materiais, estes não 

apresentam nenhuma influência significativa no resultado final (Shock Absorber 

Model Development Procedures, 2013). 

 

Figura 44 – Malha de um amortecedor estrutural 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta etapa do estudo é apresentado os resultados obtidos através do método 

analítico e de elementos finitos. 

4.1  MÉTODO ANALÍTICO 

Não foi analisado pelo método analítico o componente assento da mola de 

suspensão, devido à irregularidade de sua geometria e a impossibilidade de criar um 

modelo aceitável pelo método analítico, sendo este analisado apenas pelo método 

de elementos finitos. 

4.1.1 Carregamento Axial 

4.1.1.1 Carregamento Axial para o tubo reservatório 

Comparado o desempenho dos materiais SAE 1010 encruado e o aço 

DP800MD para o carregamento axial considerando os critérios pré-estabelecidos, 

sendo os resultados apresentados a seguir. 

4.1.1.1.1 Critério do limite de escoamento 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço SAE 1010 encruado descrito na tabela 2 e 

como estabelecido pelo critério do limite de escoamento para carga axial que os 

materiais comparados devem resistir a uma mesma força. 

                      
 

   
                                       

A partir da equação 2 e 3, tem-se: 

                 
        

      
  

       

     
        

                  
           

         
   

       

     
        



78 

 

 

A análise evidenciou que o tubo reservatório de aço DP deverá ter uma área 

inicial equivalente a 75% da área do tubo reservatório em aço SAE1010 encruado e 

apresentando também uma massa equivalente a 75%, ou seja, uma redução de 

25%. 

4.1.1.1.2 Critério deslocamento 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço SAE 1010 encruado descrito na tabela 2 e 

como estabelecido pelo critério do deslocamento para carga axial. 

                      
 

   
                                       

a partir da equação 7 e 8, tem-se: 

     

       
   

       

     
   

     

       
        

                  
           

         
   

       

     
        

A análise evidenciou que o tubo reservatório de aço DP deverá ter um 

deslocamento 33,33% maior, ou seja a variação da deformação no limite elástico 

deverá ter uma área inicial equivalente a 75% da área do tubo reservatório em aço 

SAE1010 encruado e apresentando também uma massa equivalente a 75%. 

4.1.1.1.3 Critério do limite de fadiga 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço SAE 1010 encruado descrito na tabela 2 e 

como estabelecido pelo critério do limite de fadiga para carga axial. 
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a partir da equação 8 e 10, tem-se: 

                 
             

          
  

       

     
          

                  
           

         
   

       

     
          

A análise evidenciou que o tubo reservatório com o material aço DP, em um 

ensaio de fadiga com o tubo reservatório sob o mesmo carregamento e com uma 

previsão da vida em fadiga na ordem de 107, ou seja, vida infinita deve ter um área 

equivalente a 71,79% do tubo reservatório e apresentando uma massa equivalente a 

72,79%. 

4.1.1.1.4 Critério do limite de resiliência 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço SAE 1010 encruado descrito na tabela 2 e 

como estabelecido pelo critério do limite de resiliência para carga axial. 

                      
 

   
                                       

a partir da equação 11, tem-se: 

      

        
   

       

       
  

  
      

        
          

A análise evidenciou que o tubo reservatório de aço DP tem uma resiliência 

superior ao tubo reservatório de aço SAE 1010 encruado no seu limite de 

escoamento de 77,78%. 

4.1.1.2 Carregamento Axial para a fixação inferior e suporte da fixação 

Comparado o desempenho dos materiais aço ARBL e o aço DP800MD para o 

carregamento axial considerando os critérios pré-estabelecidos, sendo os resultados 

apresentados abaixo. 
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4.1.1.2.1 Critério do limite de escoamento 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas do aço ARBL descrito na tabela 4 e como 

estabelecido pelo critério do limite de escoamento para carga axial que os materiais 

comparados devem resistir a uma mesma força. 

                      
 

   
                                       

a partir da equação 2 e 3, tem-se: 

                 
        

      
  

       

     
        

                  
           

         
   

       

     
        

A análise evidenciou que a fixação inferior e o suporte da fixação de aço DP 

para resistir a mesma força que a fixação inferior e o suporte da fixação de aço 

ARBL no seu limite de escoamento deverá ter uma área inicial equivalente a 70% da 

área da fixação inferior e do suporte da fixação em aço ARBL e apresentando 

também uma massa equivalente a 70%. 

4.1.1.2.2 Critério do deslocamento 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço ARBL descrito na tabela 4 e como 

estabelecido pelo critério do deslocamento para carga axial. 

                      
 

   
                                       

a partir da equação 7 e 8, tem-se: 
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A análise também evidenciou que a variação do deslocamento para a fixação 

inferior e o suporte da fixação com aço DP deverá ser maior em 42,86%, ou seja a 

variação da deformação no limite elástico deverá ter uma área inicial equivalente a 

70% da área da fixação inferior e o suporte da fixação e apresentando uma massa 

equivalente a 70%. 

4.1.1.2.3 Critério do limite de fadiga 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descritas na 

tabela 9 e as do aço ARBL descritas na tabela 4 e como estabelecido pelo critério do 

limite de fadiga para carga axial. 

                      
 

   
                                       

a partir da equação 8 e 10, tem-se: 

                 
             

          
  

       

     
          

                  
           

         
   

       

     
          

Foi evidenciado que o suporte de fixação e a fixação inferior com o material 

aço DP, em um ensaio de fadiga sob o mesmo carregamento e com uma previsão 

da vida em fadiga na ordem de 107, ou seja, vida infinita deve ter um área 

equivalente a 66,67% e apresentando uma massa equivalente a 66,67%. 

4.1.1.2.4 Critério do limite de fadiga 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço ARBL descrito na tabela 4 e como 

estabelecido pelo critério do limite de resiliência para carga axial. 
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a partir da equação 11, tem-se: 

      

        
   

       

       
  

  
      

        
        

A fixação inferior e suporte da fixação de aço DP tem a resiliência superior a 

fixação inferior e suporte da fixação no seu limite de escoamento de 104,08% 

4.1.2 Carregamento Flexão 

4.1.2.1 Carregamento flexão para o tubo reservatório 

Comparado o desempenho dos materiais SAE 1010 encruado e o aço 

DP800MD para o carregamento de flexão considerando os critérios 

preestabelecidos, sendo os resultados apresentados abaixo. 

4.1.2.1.1 Critério do limite de escoamento 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço SAE 1010 encruado descrito na tabela 2, 

ambos os materiais serão comparados no regime elástico, portanto, a tensão de 

flexão máxima no limite elástico. 
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Sabendo que o projeto em estudo em aço SAE 1010 encruado apresenta D = 

46,5 mm e d = 42,5 mm e considerando que para o aço DP terá o mesmo diâmetro 

externo, portanto, D = 46,5 mm. 

                    

        
   

                       
  

        
                   

Portanto, foi observado uma redução para o diâmetro interno de 2,52%, uma 

redução da área de 26,60% e uma redução da massa de 26,60% quando utilizado o 

aço DP para o tubo reservatório. 

4.1.2.1.2 Critério do Raio de Curvatura 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço SAE 1010 encruado descrito na tabela 2, 

ambos os materiais serão comparados no regime elástico, portanto, tensão máxima 

de flexão no limite elástico. 

                    

 
 

 
  

     

             
         

Aplicando-se o diâmetro interno encontrado no critério de escoamento para o 

tubo reservatório com aço dual phase, então obtêm: 

    

       
        

Portanto, tem-se uma curvatura 33% maior no tubo reservatório em aço DP  do 

que quando utilizado o aço SAE1010 encruado. 
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4.1.2.1.3 Critério do limite de fadiga 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço SAE 1010 encruado descrito na tabela 2, 

ambos os materiais serão comparados no regime elástico, portanto, tensão máxima 

de flexão no limite elástico. 

    
  

 
 

      
    

 
      

         

  
    

 

 
 

      
        

                
        

        

         
    

          
     

    
 

                    

               

 
               

      
  

       
   

                      
         

  

          
 

Sabendo que o projeto em estudo em aço SAE 1010 encruado apresenta D = 

46,5 mm e d = 42,5 mm e considerando que para o aço DP terá o mesmo diâmetro 

externo, portanto, D = 46,5 mm. 

                    

        
   

                       
  

        
                    

Portanto, foi observado uma redução para o diâmetro interno de 2,83 %, uma 

redução da área de 30,04% e uma redução de massa de 30,04% quando utilizado o 

aço DP para o tubo reservatório. 
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4.1.2.2 Carregamento flexão para o fixação e suporte da fixação 

Comparado o desempenho dos materiais aço ARBL e aço DP800MD para um 

carregamento de flexão considerando os critérios pre-estabelecidos, sendo os 

resultados apresentados abaixo: 

4.1.2.2.1 Critério do limite de escoamento 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço ARBL descrito na tabela 4, ambos os materiais 

serão comparados no regime elástico, portanto, tensão máxima de flexão no limite 

elástico. Igualando o momento máximo que as vigas de aço ARBL e aço DP (H aço / 

H aço DP) obtêm-se: 
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Portanto, tem-se uma altura equivalente a altura inicial de 83,66% da fixação 

inferior e suporte da fixação em aço ARBL e a fixação inferior e suporte da fixação 

em aço DP apresenta também uma área equivalente de 58,56% e um massa 

equivalente de 58,56% da fixação inferior e suporte da fixação. 

4.1.2.2.2 Critério do raio de curvatura 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço ARBL descrito na tabela 4, ambos os materiais 

serão comparados no regime elástico, portanto, tensão máxima de flexão no limite 

elástico. Equiparando o momento máximo que as vigas de aço ARBL e aço DP (H 

aço / H aço DP). 

                    

 

 
  

 

    
   

 

 
  

        

            
         

Considerando a relação (H aço DP / H aço) para a fixação inferior e suporte da 

fixação com a aço dual phase encontrado no critério de escoamento 

       

    
  (

       

    
)

 

   
    

       
      

Portanto, tem-se um raio de curvatura equivalente de 171% maior quando 

utilizado o aço DP em relação ao aço ARBL na fixação inferior e no suporte da 

fixação. 

4.1.2.2.3 Critério do limite de fadiga 

Consideradas as propriedades mecânicas do aço DP800MP descrito na tabela 

9 e as propriedades mecânicas o aço ARBL descrito na tabela 4, ambos os materiais 

serão comparados no regime elástico, portanto, tensão máxima de flexão no limite 

elástico. Equiparando ao momento máximo que as vigas de aço ARBL e aço DP (H 

aço / H aço DP). 
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Portanto, tem-se uma altura equivalente a altura inicial de 81,64% da fixação 

inferior e suporte da fixação em aço ARBL, a fixação inferior e suporte da fixação em 

aço DP apresenta também uma área equivalente de 54,43%, uma massa 

equivalente de 54,43% da fixação inferior e suporte da fixação. 

4.1.3 Resumo dos cálculos do método analítico 

Na tabela 11 encontram-se o resumo dos cálculos realizados para análise 

realizadas para o Critérios de Comparação de Projeto e Resultados. 
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Tabela 11 – Resumo dos Critérios de Comparação de Projeto e Resultados. 

Carregamento Axial Carregamento Flexão 

Critério Limite de Escoamento Critério Limite de Escoamento 

Tubo - 25% em massa Tubo - 26,60% massa 

Fixação - 30% em massa Fixação - 41,44% massa 

Critério Deslocamento Critério Curvatura 

Tubo + 33,33% deslocamento Tubo + 33% deslocamento 

Fixação + 42,86% deslocamento Fixação + 71% deslocamento 

Critério Limite de Fadiga Critério Limite de Fadiga 

Tubo - 28,21% massa Tubo - 30,04% massa 

Fixação - 33,33% massa Fixação - 45,57% massa 

Critério Limite de Resiliência 
  

Tubo + 77,78% 
  

Fixação + 104,08% 
  

 

4.2  MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

As propriedades mecânicas utilizadas na simulação de elementos finitos foram 

as mesmas utilizadas no método analítico descritas nas tabelas 2, 4, 6 e 9 e 

considerado o módulo de Young de 210 GPa e coeficiente de Poisson de 0,3. 

As espessuras utilizadas no cálculo de elementos finitos do aço DP são as que 

estão disponíveis no mercado nacional e na tabela 12 encontram-se as propostas de 

variação de espessura que foram submetidas ao cálculo de elementos finitos. 
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Tabela 12 – Proposta de espessura para análise de elementos finitos 

Componente 
Espessura Atual 

(mm) 
Espessura 

Proposta 1 (mm) 
Espessura 

Proposta 2 (mm) 

Tubo Reservatório 2,00 1,80 1,60 

Fixação Inferior 2,65 2,00 1,80 

Suporte da Fixação 2,65 2,00 1,80 

Assento da Mola 2,25 1,80 1,60 

Na tabela 13 tem-se a redução de espessura para cada componente e também 

uma avaliação da redução da massa do amortecedor considerando a modificação de 

espessura para o assento da mola, fixação inferior, suporte da fixação e tubo 

reservatório. 

Tabela 13 – Redução de massa por componente e amortecedor 

 

As análises de elementos finitos foram realizadas com base nas normas de 

carregamento padrão utilizadas, ou seja, as análises foram realizadas nas direções 

de curva (figura 24), frenagem e aceleração (figura 23) e força distribuida aplicada 

na mola (figura 25). A tabela 12 mostra cada carregamento aplicado na análise de 

elementos finitos. 

  

Componente Tubo reservatório Fixação Inferior Suporte da Fixação Assento da Mola Amortecedor

Espessura (mm) = 2,00 2,65 2,65 2,25 -

Massa (g) = 344,50 388,50 176,10 476,80 3712,00

Espessura (mm) = 1,80 2,00 2,00 1,80 -

Massa (g) = 310,05 293,21 132,91 381,44 3443,70

Redução de massa (%) -10,00% -24,53% -24,53% -20,00% -7,23%

Espessura (mm) = 1,60 1,80 1,80 1,60 -

Massa (g) = 275,60 263,89 119,62 339,06 3324,26

Redução de massa (%) -20,00% -32,08% -32,08% -28,89% -10,4%

Atual

Proposta 1

Proposta 2



90 

 

 

Tabela 14 – Carregamentos aplicados na análise de elemento finitos 

Carregamento (N) 

Curva 
Fce 2090 

Fci 220 

Frenagem 
Ff 1210 

Fd 560 

Mola 
Fm mínimo 0 

Fm máximo 4260 

Foi realizado a simulação de elementos finitos para a condição atual de 

espessura e para cada proposta de variação de espessura, e foram analisados os 

resultados de tensão e deformação em cada componente e deslocamento máximo 

no amortecedor. 

Em uma primeira etapa foi realizada a análise de elementos finitos com as 

cargas aplicadas definidas na tabela 14 e com a condição atual de produção, ou 

seja, foi adotado o aço ARBL para a fixação inferior, suporte da fixação e para o tubo 

reservatório o aço SAE 1010 trefilado. As respostas esperadas para esta etapa são 

as tensões de Von Mises, deformações e deslocamento no amortecedor. 

Pela análise de elementos finitos para o amortecedor estrutural com os 

materiais atualmente empregados não apresentou deformação plástica nos 

carregamentos de curva e frenagem conforme figura 45. 
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(a) (b) 

Figura 45 - Análise de deformação carregamento curva (a) e frenagem (b) 

Nas análises com o aço DP para as propostas 1 e 2 também não foram 

observadas nenhuma deformação plástica após os carregamentos de curva e 

frenagem, portanto, o projeto atende ao critério do limite de escoamento. 

Na figura 46 é mostrado as tensões de Von Mises no tubo reservatório e 

conjunto da fixação, considerando os materiais atuais e observando a figura 46 

vemos o resultado de tensões para o carregamento de curva (a) e o de frenagem 

(b). 
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(a) (b) 

Figura 46 – Tensão de Von Mises, análise para o carregamento curva (a) e 

frenagem (b). 

Na figura 47 é mostrado as tensões de Von Mises no assento da mola 

considerando o material atual e observando a figura 47 vemos o resultado de 

tensões para máxima força da mola. 

 

Figura 47 - Tensão de Von Mises para o carregamento de máxima carga da 

mola. 
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Na figura 48 é mostrado o deslocamento máximo no amortecedor para o 

carregamento de curva, considerando o material atual. Foi realizado também a 

análise para o carregamento de frenagem, porém, o valor obtido na análise é inferior 

ao deslocamento encontrado no carregamento de curva. 

 

Figura 48 – Deslocamento máximo para o carregamento de curva 

Na figura 49 é mostrado as tensões de Von Mises no tubo reservatório e 

conjunto da fixação considerando os materiais da proposta 1 e observando a figura 

49 vemos o resultado de tensões para o carregamento de curva (a) e o de frenagem 

(b). 

  



94 

 

 

(a) (b) 

Figura 49 – Tensão de Von Mises, análise para o carregamento curva (a) e 

frenagem (b). 

Na figura 50 é mostrado as tensões de Von Mises, no assento da mola, 

considerando o material da proposta 1, observando a figura 50 vemos o resultado de 

tensões para de máxima força da mola. 

 

Figura 50 - Tensão de Von Mises para o carregamento de máxima carga da 

mola. 
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Na figura 51 é mostrado o deslocamento máximo no amortecedor para o 

carregamento de curva, considerando o material da proposta 1. Foi realizado 

também a análise para o carregamento de frenagem porém, o valor obtido na 

análise é inferior ao deslocamento encontrado no carregamento de curva. 

 

Figura 51 – Deslocamento máximo para o carregamento de curva 

Na figura 52 é mostrado as tensões de Von Mises no tubo reservatório e 

conjunto da fixação considerando os materiais da proposta 2 e observando a mesma 

figura vemos o resultado de tensões para o carregamento de curva (a) e o de 

frenagem (b). 
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(a) (b) 

Figura 52 – Tensão de Von Mises, análise para o carregamento curva (a) e 

frenagem (b). 

Na figura 53 é mostrado as tensões de Von Mises no assento da mola 

considerando o material da proposta 2 e observando a figura 53 vemos o resultado 

de tensões para a máxima força da mola. 

 

Figura 53 - Tensão de Von Mises para o carregamento de máxima carga da 

mola. 
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Na figura 54 é mostrado o deslocamento máximo no amortecedor para o 

carregamento de curva, considerando o material da proposta 2. Foi realizado 

também a análise para o carregamento de frenagem porém, o valor obtido na 

análise é inferior ao deslocamento encontrado no carregamento de curva. 

 

Figura 54 – Deslocamento máximo para o carregamento de curva 

Com o objetivo de facilitar a análise dos resultados de elementos finitos, todas 

as informações obtidas foram resumidas na tabela 15. Considerando que a proposta 

1 de espessura e material apresentou os melhores resultados de deslocamento do 

que a proposta 2, pois deslocamento máximo encontrado para a proposta 1 foi de 

3,046 mm enquanto para a proposta 2 temos um deslocamento máximo de 3,566 

mm e todas as tensões de máximas de Von Mises estão abaixo do limite de 

escoamento porém, o assento da mola apresenta tensão máxima igual ao limite de 

escoamento, o que iria diminuir a vida em fadiga do componente, portanto, podemos 

concluir que a melhor configuração do aço DP que pode ser utilizada no 

amortecedor é a proposta 1 e desta forma teríamos uma redução de massa no 

amortecedor de 7,23% e uma redução em média de 20% em cada componente. 
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Tabela 15 – Resultados das análises de elementos finitos 

Componente Análise Carregamento Atual 
Proposta 

1 
Proposta 

2 

Tubo 

Tensão 
Curva Fce 

300 MPa 
máx. 

350 MPa 
máx. 

400 MPa 
máx. 

Frenagem Ff 
375 MPa 

máx. 
350 MPa 

máx. 
400 MPa 

máx. 

Deformação 
Curva Fce 0 0 0 

Frenagem Ff 0 0 0 

Conjunto da 
Fixação 

Tensão 

Curva Fce 
385 MPa 

máx. 
450 MPa 

máx. 
450 MPa 

máx. 

Frenagem Ff 
350 MPa 

máx. 
450 MPa 

máx. 
450 MPa 

máx. 

Deformação 

Curva Fce 0 0 0 

Frenagem Ff 0 0 0 

Assento da 
Mola 

Tensão Fm 
348 MPa 

máx. 
500 MPa 

máx. 
600 MPa 

máx. 

Deformação Fm 0 0 0 

Amortecedor Deslocamento 

Curva Fce 
2,685 

mm máx. 
3,046 

mm máx. 
3,566 

mm máx. 

Frenagem Ff 
2,42 mm 

máx. 
2,975 

mm máx. 
3,516 

mm máx. 
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5 . CONCLUSÃO 

Pelo método analítico o estudo evidenciou que  mantendo-se os requisitos 

atuais dos critérios de limite de escoamento, limite de fadiga e utilizando o aço 

DP800MD pode-se ter uma redução de massa na fixação inferior e suporte da 

fixação de 30% a 45,57%, já em relação ao tubo reservatório pode-se ter uma 

redução de massa de 25% a 30,04%. Ainda pelo método analítico tem-se um 

aumento no deslocamento na fixação inferior e suporte da fixação de 33% e para o 

tubo reservatório um aumento no deslocamento de 42,86% a 71%, porém a 

resiliência para estes componentes aumentaria em 77,78% e 104,08% 

respectivamente. 

A menor rigidez encontrada deve ser devidamente analisada para cada 

aplicação, pois pode comprometer o desempenho da suspensão e está deve estar 

projetada para atender aos requisitos de conforto e segurança. 

Em um modelo de amortecedor estrutural virtual, verificou-se pelo método dos 

elementos finitos que a proposta 1 apresentou uma redução de massa de 10% no 

tubo reservatório, 20% no assento da mola, 24,53% para a fixação inferior e suporte 

da fixação. Foi observado que a proposta 1 apresentou melhor distribuição de 

tensão e menor deslocamento. 

O aço dual phase apresenta uma excelente possibilidade de redução de massa 

para os componentes de amortecedores estruturais, porém para a substituição dos 

aços normais de produção é necessário avaliar o maior deslocamento encontrado 

para cada aplicação. 

Pode ser considerado que o objetivo da redução da massa foi atingido, 

portanto, conclui-se que é viável a aplicação de aço DP800MP em componentes de 

amortecedores estruturais. 

Com a finalização deste estudo surge a possibilidade de uma continuação com 

o desenvolvimento de protótipos para o estudo do comportamento aos processos de 

estampagem e solda do aço DP800MD, ensaios de fadiga e testes de rodagem em 

veículos.  
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