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SIMULADOR DE SUSPENSÃO AUTOMOTIVA - SSA 

 

1. RESUMO 

 

O desenvolvimento de simuladores automotivos seja para entretenimento ou 

para fins de pesquisa industrial têm evoluído concomitantemente com as inovações 

tecnológicas das últimas décadas. Em ambos os casos o objetivo do simulador é 

recriar um ambiente ou sensação mais aproximado possível do cotidiano, permitindo 

às empresas automotivas velocidade nos lançamentos ou às de entretenimento a 

satisfação do usuário. 

Esse trabalho relata o desenvolvimento e construção de um protótipo de 

simulador de suspensão automotiva - SSA automatizado onde se necessita integrar 

os projetos mecânico, elétrico e de automação para criação de um dispositivo 

mecatrônico que permita a esse simulador uma flexibilidade de aplicação. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias na área de entretenimento que 

proporcionem ao usuário sensações análogas as do mundo real está em evidência. 

Tal afirmação pode ser corroborada observando-se o contínuo aperfeiçoamento nos 

lançamentos das empresas do ramo de entretenimento eletrônico, mais 

precisamente fabricantes de consoles de vídeo games como Sony (Playstation), 

Nintendo (Wii) e Microsoft (Xbox), onde a evolução tecnológica e a interatividade 

oferecida são os principais fatores de sucesso de uma marca. 

 Nesse contexto pode-se afirmar que as interações de jogos eletrônicos com 

sistemas automatizados a fim de proporcionar sensações ao usuário mais próximas 

possíveis da realidade faz parte do desafio diário das áreas de desenvolvimento de 

qualquer empresa que atue nesse mercado. 

Paralelamente a esses fatos, vê-se que a indústria automobilística tem buscado 

nas integrações de softwares com sistemas automatizados uma ferramenta para 

prototipagem rápida de novas tecnologias embarcadas a serem disponibilizadas nos 
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novos veículos. Dessa forma reduzindo tempo e custo de desenvolvimento e 

principalmente testes de alguns aspectos dessas inovações.  

Por outro lado, ainda na área automobilística, vimos recentemente que as leis 

brasileiras de trânsito têm se alterado para que futuros condutores passem por 

testes em simuladores para treinar situações cotidianas de trânsito antes de 

realizarem aulas práticas com um veículo real. 

 Este trabalho está inserido nesse contexto porque visa fazer a integração de 

sistemas eletromecânicos associados a um software de controle para o 

desenvolvimento de um protótipo de simulador de suspensão automotiva que 

proporcione sensações reais de um veículo, podendo esse equipamento ser 

utilizado para a área de entretenimento, simulação na indústria e até mesmo para 

treinamento de condutores. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O Simulador de Suspensão Automotiva (SSA) é um projeto cujo objetivo é 

integrar uma estrutura mecânica similar a de um veículo a um console de um 

videogame (Playstation). A partir dos controles desse jogo eletrônico deseja-se 

aquirir sinais e enviar a um microcontrolador para coordenar os movimentos de 

cilindros pneumáticos que funcionam como atuadores para simular os 

movimentos de um veículo automotor. O projeto visa atender a área de 

entretenimento através da interação do sistema automatizado com o console do 

jogo, proporcionando sensações similares a de um veículo real. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi desenvolvido como projeto da disciplina Gestão de Projetos 

do curso de Engenharia Mecatrônica e baseou-se nas práticas do PMBOK para 

definição das fases do projeto (Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle). 

Abaixo segue o cronograma de atividades seguido desde o início do projeto. 
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Figura 1: Cronograma de Atividades desenvolvidas. 

 

No cronograma elaborado pode se observado as atividades de planejamento como 

definição do escopo, execução que é o projeto e construção do protótipo e controle 

ou testes que foram realizados durante todo o período de duração do projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto é organizado em 3 áreas fundamentais da engenharia mecatrônica 

que juntas permitirão a automação esperada ao projeto do simulador de suspensão 

automotiva. 

Projeto Mecânico: Formado por 3 partes. Sendo as duas primeiras uma 

dianteira onde estão fixados a barra de direção, suporte da TV e pedais, e outra a 

traseira onde está fixado o assento do condutor juntamente com o cinto de 

segurança. Por serem modulares as partes dianteiras e traseiras permitem fácil 
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montagem, desmontagem e movimentação. A parte inferior é inteiriça e é composta 

pela placa de madeira para fixação dos atuadores (cilindros) pneumáticos. Também 

integra a estrutura mecânica um compressor de 2HP que irá gerar o ar comprimido 

para os atuadores. A capacidade dos cilindros foi dimensionada considerando a 

carga da estrutura, por volta de 80 Kg, e com uma pessoa de até 150 kg. Para 

desenvolvimento do projeto utilizou-se o programa Solidworks versão 2012. 

 

 

Figura 2: Projeto do simulador automotivo. 

 

Projeto Elétrico: É a aquisição e condicionamento dos sinais digitais gerados 

pelos sensores magnéticos posicionados no volante, para indicar as três posições 

básicas desse controle (reto, direita e esquerda), e dos sinais analógicos 

provenientes dos potenciômetros dos próprios pedais do videogame (acelerador e 

freio) para acusarem seus acionamentos. Esses impulsos elétricos que são os 

dados de entrada são enviados para uma placa de condicionamento onde são 

adequados para níveis ideais para processamento. Também integra esse projeto o 

tratamento dos sinais de saída do processamento da lógica que ocorre na mesma 

placa condicionadora dos sinais de entrada. Porém nesse caso os sinais de saída 

alteram a posição de relês para chavear o sinal elétrico e acionar as válvulas 

direcionais que controlam o fluxo do ar comprimido nos atuadores. 
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Projeto de Automação: Responsável por integrar os projetos mecânico e 

elétrico utiliza como ferramenta de controle e automação o microprocessador 

PIC18F4520 para processamento da lógica de acionamento dos atuadores. O 

microcontrolador recebe os sinais digitais e analógicos de entrada adquiridos no 

volante e pedais respectivamente e processa a lógica programada em linguagem 

C++ no software miKroC. Após esse processamento altera ou não suas saídas 

digitais para retroalimentação do sistema de automação e acionamento do cilindro 

pneumático desejado. A lógica de acionamento foi estudada e projetada utilizando-

se ferramentas como tabela verdade e grafcet. Além do programa miKroC também 

foi utilizado o programa Protheus para simulação da lógica do microcontrolador e 

validar seu funcionamento teórico. A figura abaixo mostra a relação do projeto 

elétrico (aquisição de sinais) com o projeto computacional (lógica). 

 

Figura 3: Representação da aquisição e processamento dos sinais. 

 

6. RESULTADOS 

 

O protótipo do SSA construído está em acordo com os projetos mecânico, 

elétrico e computacional propostos no início desse desenvolvimento, com exceção 

do suporte da TV que conforme observado na prática torna-se inviável sua fixação 
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na estrutura devido ao movimento dos cilindros causarem uma vibração na estrutura 

que acreditamos poderia danificar componentes eletrônicos da TV. 

Para o perfeito funcionamento foram necessários pequenos ajustes na 

programação feita na linguagem C++ que validamos após poucos testes. As figuras 

abaixo mostram a estrutura mecânica pronta e sendo utilizado na 3ª Mostra 

Acadêmica da EEP. 

 

Figura 4: Estrutura mecânica do simulador automotivo pronta. 

 

 

Figura 5: Simulador automotivo em funcionamento. 

Microcontrolador  

+ Programação  

Sensores  

Potenciômetros 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

7 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os simuladores automotivos existentes atualmente na área de entretenimento 

buscam oferecer ao mercado equipamentos e mecanismos que permitam interação, 

maximizando o divertimento, e sensibilidade para tornar a experiência a mais real 

possível. Podemos concluir que o projeto atendeu os objetivos básicos pré-

estabelecidos e que seu funcionamento foi satisfatório. O simulador além de atender 

a área de entretenimento pode também ser utilizado como ferramenta para formação 

de condutores por proporcionar aos usuários sensações análogas as de um veículo 

real. No aspecto de melhoria deverá ser estudada a possibilidade de troca do 

cilindro pneumático por um atuador elétrico, possibilitando a eliminação da 

necessidade de um compressor e favorecendo o SSA como produto comercial. 
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