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RESUMO: 

Os consumidores finais estão cada vez mais exigentes com os aspectos de ruídos e 

vibrações nos veículos. A indústria automotiva está preocupada com isto e, investe 

em Pesquisa e Desenvolvimento para soluções de NVH. Os ruídos e vibrações 

veiculares produzidos e transmitidos pelo sistema de direção são mais sensíveis ao 

motorista. O objetivo deste trabalho é discorrer sobre o ruído de batida presente em 

caixas de direção hidráulica tipo pinhão cremalheira. Na introdução, o texto abrange 

em seu escopo, para auxiliar a compreensão do assunto, uma breve história dos 

sistemas e tipos de direção. Em seguida, os componentes do sistema e da caixa de 

direção hidráulica tipo pinhão-cremalheira são detalhados. Com base nos conceitos 

e componentes, os ruídos veiculares produzidos e transmitidos pela caixa de direção 

são descritos e detalhados. O sistema de ajuste da caixa é enfatizado, pois, este tem 

importância para a geração de ruído. Os critérios de avaliação de componentes sob 

os aspectos dimensional, funcional e veicular são discutidos para garantir que a 

caixa a ser testada obedece às especificações. Na sessão de metodologia de testes, 

o ruído de batida hidráulica é descrito; são apresentadas as técnicas de isolação de 

alguns tipos de ruído e, mostrado os esforços de esterçamento em bancada e no 

veículo de acordo com o ajuste. Na sessão resultados, são mostradas as formas de 

onda em função do tempo do teste realizado em campo onde é detectado o ruído de 

batida da caixa. Na sessão discussão, algumas hipóteses foram levantadas para 

explicar a origem do ruído e possíveis sugestões para evitá-las. Por fim, na sessão 

de conclusão, discutiu-se: a dificuldade de identificar o ruído; suas possíveis fontes; 

a importância do ajuste da mola do sujeitador versus o esforço; e, as 

recomendações sobre a avaliação subjetiva x objetiva do ruído. 
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ABSTRACT: 

The final consumers are more restrictive with vibration and noises aspects in the 

vehicle. The automotive industry is concerned about that and, invests in Research 

and Development in NVH solutions. The noises and vibrations produced and 

transmitted through steering gear system are more sensitive to the driver. The 

objective of this paper is to discuss about the knock noise presented in rack and 

pinion steering gear. In introduction section, the text includes in its scope, in order to 

help the comprehension of the subject, a brief history and types of steering systems. 

Following, the steering system and rack and pinion steering gear components are 

detailed. Based on the concepts and components, the vehicular noises produced and 

transmitted through the steering gear are described and detailed. The steering gear 

setting procedure is emphasized, because the setting is very important to the noise 

generation. The component evaluation criteria, based on dimensional, functional and 

vehicular aspects, are discussed in order to guarantee the tested steering gear is 

according to the specifications. In test methodology section, the hydraulic knock is 

detailed, some noises isolation techniques are presented and, it is shown the 

steering effort in the bench and in the vehicle according to the setting procedure. In 

the results section, it is shown the time domain spectra of field test, where, the knock 

noise is detected. In the discussion section, several hypotheses are raised to explain 

the noises’ origin and possible suggestions to avoid them. At the end, in the 

conclusion section, it is discussed: the difficulty to identify the noise; their probable 

sources; the importance of yoke’s spring setting versus steering effort; and 

recommendations about subjective x objective noise evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 

 



2 

 

1.1. INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE DIREÇÃO: 

1.1.1 PROPÓSITO DO SISTEMA DE DIREÇÃO: 

 O sistema de direção é projetado para transferir os movimentos do volante às 

rodas do veículo. As rodas do veículo, consideradas neste estudo, são as rodas 

dianteiras. Os engrenamentos e ligações utilizadas para transferir estes movimentos 

compõem o sistema de direção. As altas cargas ou o peso do veículo dificultam o 

motorista girar o volante e manobrar as rodas; portanto, engrenamentos são 

utilizados para auxiliar a reduzir o esforço necessário para esterçar o veículo.  

 A assistência hidráulica é, também, adicionada para reduzir 

significativamente, este esforço.  

 Entretanto, deve haver certo equilíbrio entre o sistema de direção e a 

facilidade de dirigibilidade de tal modo a manter o motorista informado sobre as 

condições da pista. A redução no esforço que é necessária depende de vários 

fatores. Entre estes fatores, podem-se citar: peso, tipo e propósito de uso do veículo. 

 Um veículo leve necessita de uma pequena redução no esforço de direção. 

 Um veículo pesado ou um caminhão com pneus largos, requer algum tipo de 

assistência para realizar manobras à baixa velocidade.  

 O sistema de direção deve, também, informar as respostas das rodas sobre a 

superfície da pista. Esta resposta alerta, imediatamente, o motorista sobre a 

mudança das condições da pista. 
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1.1.2 HISTÓRIA DO SISTEMA DE DIREÇÃO: 

 A habilidade de, efetivamente, manobrar um veículo foi uma necessidade bem 

anterior à invenção do automóvel moderno. Assim que o homem começou a utilizar 

rodas, foi necessário um sistema de direção. 

 Para auxiliar o direcionamento, vagões e as primeiras carruagens sem 

cavalos foram projetados com um eixo central pivotado sobre um pino localizado no 

centro do eixo entre rodas. Para manobrar, uma alavanca (similar àquelas, utilizadas 

em barcos) foi anexada no meio do eixo. 

 Este método de direção era adequado enquanto os automóveis se moviam às 

velocidades de cavalos. Este sistema não era preciso e, resultava no desgaste 

excessivo dos pneus.  

 Para superar o problema do desgaste dos pneus e melhorar a precisão da 

direção, era necessário um novo sistema.  

 Os construtores adotaram o dispositivo patenteado por Rudolf Ackermann, em 

1817. O projeto permitia que as rodas dianteiras esterçassem, independentemente, 

do eixo dianteiro. Este projeto de direção utiliza cubos de roda (“knuckles”) que são 

pivotados no eixo dianteiro de tal forma que permitam rotação livre.  

 O projeto de Ackermann permitia que as rodas movessem em diferentes 

ângulos. A habilidade das rodas dianteiras esterçarem em diferentes ângulos é muito 

importante, pois isto permite que a roda interna à curva possa esterçar num ângulo 

mais agudo que a roda externa. O fato de a roda interna esterçar num ângulo mais 

agudo faz com que ambas as rodas estercem sob um mesmo ponto pivô com um 

mínimo de fricção e escorregamento.  

 Muitas modificações nos projetos de sistemas de direção foram feitas durante 

o século XIX. Porém, a mais significativa, não ocorreu até 1878, quando o projeto de 
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ligações em forma de paralelogramo nos sistemas de direção foi apresentado. 

Embora permitisse que as rodas esterçassem em ângulos diferentes, o sistema de 

Ackermann ainda conectava as ligações do sistema de direção e as rodas com um 

único tirante. Com o desenvolvimento do sistema de suspensão independente, um 

sistema de tirante único não era mais suficiente. O sistema de direção com ligações 

em forma de paralelogramo permitia o uso de dois tirantes independentes. De fato, a 

ligação em forma de paralelogramo, serviu como base dos sistemas de ligação por 

fuso de esferas recirculantes. 

 Mesmo enquanto as ligações estavam sendo refinadas, os veículos tornaram-

se mais pesados e mais rápidos. Quanto mais pesado e mais rápido, mais difícil é 

esterçar o veículo. Para solucionar esta dificuldade, vários sistemas de direção 

foram desenvolvidos.  

 Um dos mecanismos de direção mais simples consiste de um parafuso sem-

fim, na extremidade da coluna de direção que move uma engrenagem (coroa). Para 

reduzir a fricção entre o parafuso sem-fim e a coroa, em 1923, mancais de 

rolamentos de esfera foram adicionados. Esta configuração é uma das versões mais 

antigas das caixas de direção de fuso de esfera recirculantes utilizadas em muitos 

veículos nos dias de hoje. 

 A caixa de direção tipo pinhão-cremalheira foi uma outra tentativa para 

melhorar os sistemas de direção. Este sistema foi desenvolvido conjuntamente com 

a história do automóvel, porém não foi massivamente utilizado nos veículos antes 

dos anos 70. 

 Mesmo com as melhorias dos sistemas de direção, o esforço do motorista 

ainda permaneceu alto, em muitos casos. Para reduzir o esforço dos motoristas, os 

construtores desenvolveram métodos de aplicação de assistência de força auxiliar 
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aos sistemas de direção. O primeiro sistema de direção com assistência hidráulica 

prático foi projetado em 1928. Porém, a caixa de direção assistida hidraulicamente 

não foi utilizada antes dos anos 50. 

 Os sistemas de caixa de direção assistidas hidraulicamente, sofreram ao 

longo dos anos uma série de melhorias de projeto. Apesar de recentemente estes 

tipos de caixas vêm sendo substituídos por caixas de direção assistidas 

eletricamente, uma grande parte do mercado mundial ainda consiste neste tipo de 

tecnologia. 

1.1.3 TIPOS DE SISTEMAS DE DIREÇÃO: 

 Para os veículos de passeio e veículos comerciais leves há vários tipos de 

sistemas de direção dispostos a seguir: 

1.1.3.1 SISTEMA DE DIREÇÃO TIPO SETOR/SEM-FIM: 

 

 

Figura 1: Sistema de Direção tipo Setor/Sem-Fim.  

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 O sistema de direção setor/sem-fim é um dos sistemas mais antigos, 

composto basicamente de um eixo setor engrenado em uma rosca sem-fim montada 
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em uma das extremidades da coluna de direção. Ao girar-se o volante gira-se o eixo 

composto por rosca sem-fim. 

 Este último aciona o eixo setor o qual transmite através do conjunto braço 

"Pittman" e barra de arraste (“drag link”) o movimento de empurrar e puxar ao braço 

de direção, ligado ao cubo da roda, promovendo o direcionamento das rodas. 

 Este sistema foi um dos mais utilizados, até cerca de 20 anos atrás, em 

veículos leves e médios (ex: Volkswagen®, Opala®), caminhões leves e “pick-ups” 

(ex:C40®, C10®, F1000®) e tratores (ex: M.Ferguson®, Ford®). Com o advento dos 

mecanismos pinhão e cremalheira e dos mecanismos hidráulicos, este tipo de 

mecanismo setor e sem-fim deixou de ser utilizado.  

1.1.3.2 SISTEMA DE DIREÇÃO COM ESFERAS RECIRCULANTES: 

 

 

Figura 2: Sistema de Direção com Esferas Recirculantes. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 O sistema de direção com mecanismo de esferas recirculantes é, na 

realidade, um aperfeiçoamento do antigo sistema setor e sem-fim. 
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 A perda de rendimento e aumento de esforço gerado pelo atrito no 

engrenamento direto do setor dentado com o sem-fim é bastante minimizada com a 

utilização de esferas para a transmissão do movimento de giro do volante para o 

eixo setor.  

 Uma carreira de esferas é arrastada, através de um canal interno formado 

pela rosca do sem-fim e pela rosca interna da porca, e retorna, por meio de canais 

de retorno externos à porca, para o início da rosca do sem-fim. 

 O eixo dentado, que engrena com o setor dentado, acaba tendo um 

movimento de vai e vem semelhante ao de uma cremalheira, girando o eixo setor 

que transmite o movimento para as rodas de maneira semelhante ao descrito no 

sistema anterior. 

 Este sistema de mecanismo com esferas recirculantes, na versão sem auxílio 

hidráulico, foi utilizado em veículos médios (ex: Ford Maverick®, Dodge Dart®). 

1.1.3.3 SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICO INTEGRAL: 

 

 

Figura 3: Sistema de Direção Hidráulico Integral. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 
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 O sistema de direção hidráulico integral representado na figura 3 é uma 

versão do sistema de esferas recirculantes com a inclusão de auxílio hidráulico. Para 

isto, o eixo cremalheira é transformado em um pistão-cremalheira. 

 Uma válvula rotativa direciona o fluxo de óleo proveniente da bomba para o 

lado adequado do pistão, promovendo, desta maneira, a assistência hidráulica ao 

esforço necessário para o deslocamento do pistão-cremalheira através do giro do 

sem-fim acionado pelo volante de direção. 

 Este sistema é bastante utilizado para caminhões pesados (ex: MBB® / 

Scania®).  

1.1.3.4 SISTEMA DE DIREÇÃO HIDROSTÁTICO: 

 

 

Figura 4: Sistema de Direção Hidrostático. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 O Sistema de direção hidrostático é um sistema no qual a transmissão do 

movimento resultante do giro do volante é feito hidraulicamente, ou seja, não existe 

ligação mecânica entre o mecanismo de direção e as rodas. Este sistema é 

normalmente utilizado para veículos fora de estrada (tratores, colheitadeiras, motos-

niveladoras, etc.). 
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 O mecanismo de direção hidrostática é basicamente uma bomba dosadora 

orbital de engrenagens (rotor e estator) acoplada a uma válvula rotativa em forma de 

disco para direcionamento do fluxo de óleo para um dos lados do pistão. O pistão 

promove, através de um sistema de braços, o giro das rodas. 

1.1.3.5 SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICO/ELÉTRICO: 

 

Figura 5: Sistema de Direção Hidráulico/Elétrico. 

(Fonte: Dana Corporation, 2006) 

  

 Normalmente, chamam-se de sistemas de direção hidráulico/elétrico, os 

sistemas de direção (“EPHS - Electric Power Hydraulic Steering”) com o 

acionamento da bomba por motor elétrico e controle eletrônico da rotação da bomba 

(“ECU - Eletronic Control Unit”) .  

 A vantagem deste sistema, em relação ao sistema pinhão-cremalheira 

hidráulico, é que o motor da bomba é acionado eletricamente. Assim, não é 

necessária a polia da bomba hidráulica seja acoplada diretamente ao motor. 

 Um exemplo de utilização deste sistema é o do Astra® da GM. 
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1.1.3.6 SISTEMA DE DIREÇÃO ELÉTRICO - EPS 

 

Figura 6: Sistema de Direção Elétrico. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 O sistema Elétrico (“EPS - Electric Power Steering”) representado na figura 6 

consiste de: 

• Um sensor de torque, o qual monitora os movimentos que o motorista aplica ao 

volante de direção e os movimentos do veículo;  

• Uma ECU, que realiza cálculos sobre a força de assistência baseada nos sinais 

originários do sensor de torque;  

• Um motor, que produz a força de esterçamento de acordo com a indicação da 

ECU; 

• E um redutor, cuja função é aumentar a força de esterçamento proveniente do 

motor e transferí-la para o mecanismo de direção. 

 Os sistemas EPS são disponíveis em dois tipos, ou seja, um tipo no qual o 

conjunto é aplicado à coluna de direção onde o redutor está acoplado logo abaixo do 

volante e, outro no qual o conjunto é aplicado no eixo de entrada estando o redutor 

ligado ao eixo de entrada do mecanismo pinhão e cremalheira. 

 Um exemplo deste sistema, aqui no Brasil, é o instalado no Honda FIT®. 
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1.1.3.7 SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TIPO PINHÃO-CREMALHEIRA: 

 Este tipo de sistema de direção hidráulica é o principal objeto de estudo desta 

dissertação. Portanto, será discutido em detalhes, separadamente. 

1.1.4 SUBSISTEMAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TIPO PINHÃO-

CREMALHEIRA: 

 O sistema de caixa de direção em carros de passeio tipo pinhão-cremalheira  

é composto pelos seguintes subsistemas: 

O sistema de coluna de direção; 

• O sistema de bomba hidráulica + reservatório; 

• O sistema de mangueiras hidráulicas; 

• O sistema caixa de direção pinhão-cremalheira, propriamente dito. 

 A localização e identificação de cada um desses subsistemas encontra-se 

disposta na figura a seguir: 

 

Figura 7: Sistema de Direção Hidráulica R&P. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006) 
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 Dos subsistemas apresentados será feita uma descrição sumária de 

funcionamento e sua importância para este estudo. 

1.1.4.1 SUBSISTEMA DE COLUNA DE DIREÇÃO: 

 O sistema de coluna de direção é composto pelo volante e sistemas 

eletrônicos para o acionamento de dispositivos tais como: setas de sinalização, 

controle de acionamento e velocidade do limpador de pára-brisas, sistemas de 

controle do nível de intensidade de faróis (alto e baixo); acionamento da buzina; em 

carros de sistemas de tração automáticos, os sistemas de controle de velocidade 

cruzeiro (“cruiser”), etc. 

 Para o estudo de ruído, a importância da coluna de direção está na geração 

do ruído originado pela folga de ajuste das juntas universais da própria coluna e/ou 

propagação e amplificação do ruído oriundo da caixa de direção. 

 A figura, a seguir, é um exemplo de coluna direção utilizada em veículos de 

passeio. 

 

Figura 8: Coluna de direção.  

(Fonte: Tinken-Torrington, 2006). 

 

 A partir da coluna de direção, o motorista tem a sensação tátil das vibrações 

decorrentes de: 
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• Irregularidades da pista de trajeto; 

• Folgas no conjunto de suspensão; 

• Folgas da caixa de direção; 

• Folgas na coluna de direção. 

1.1.4.2 SUBSISTEMA DE BOMBA HIDRÁULICA E RESERVATÓRIO 

 O subsistema de bomba hidráulica é responsável pela geração e 

transferência de óleo para o sistema de direção.  

 Este subsistema é composto pela bomba e seu respectivo reservatório. 

 A bomba (em geral, do tipo de palhetas) é acionada por uma polia que 

trabalha solidária ao giro do motor do veículo. 

 A figura a seguir mostra a aparência deste tipo de bomba. 

 

Figura 9: Bomba Hidráulica do Sistema de direção.  

(Fonte: Delphi Corporation, 2006). 

 

 A bomba hidráulica é geradora de dois tipos de ruído que serão analisados 

posteriormente (“whine” e “moan noise”). 

1.1.4.3 SUBSISTEMA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS. 

 O sistema de mangueiras hidráulicas é responsável pela transferência de óleo 

da bomba para a caixa de direção. 
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 Este sistema é de extrema importância, pois a falha, que pode ser causada 

por estouro ou, pelo vazamento da mangueira, resulta na perda da assistência 

hidráulica da caixa de direção que, dependendo da situação, pode gerar a perda de 

dirigibilidade do veículo. Assim, o sistema de crimpagem e especificação da trama 

da malha destas mangueiras são fundamentais. 

 O sistema de mangueiras hidráulicas é responsável por ruídos do tipo “rattle” 

caso não estejam devidamente fixadas a estrutura do veículo. 

 A figura a seguir mostra os detalhes de crimpagem e dos elementos que 

compõem a mangueira hidráulica de sistemas de direção: 

 

Figura 10: Detalhe do Sistema de Mangueiras Hidráulicas.  

(Fonte: Delphi Corporation, 2006) 

 

1.1.5 SUBSISTEMA CAIXA DE DIREÇÃO PINHÃO-CREMALHEIRA: 

1.1.5.1 DEFINIÇÃO DO MECANISMO HIDRÁULICO E SEU FUNCIONAMENTO 

 



15 

 

 

Figura 11: Princípio de Funcionamento de Caixa de Direção Hidráulica.  

(Fonte: Visteon Intranet, 2006) 

 

 O mecanismo de caixa de direção hidráulica tipo pinhão e cremalheira é um 

conjunto que tem a função de direcionar o veículo de acordo com o comando do 

motorista. O projeto do sistema de direção tem um resultado direto na condição de 

dirigibilidade de um veículo. 

 O uso de sistemas de direção hidráulica advém da necessidade de se ter um 

esforço mínimo no giro do volante em manobras de estacionamento.  

 Este esforço é prejudicado pelo uso de pneus radiais e é mais acentuado nos 

veículos de tração dianteira, pois há maior concentração de peso na parte dianteira 

do veículo.  

 A assistência hidráulica transferida do volante de direção para as rodas é 

obtida pela interação de componentes hidráulicos e ligações mecânicas. 

 O sistema de assistência hidráulica consiste de uma válvula rotativa de centro 

aberto que direciona o fluido hidráulico fornecido por uma bomba para um dos lados 

do êmbolo do pistão montado na cremalheira. Esse processo converte a pressão 

hidráulica em força que movimenta a cremalheira para a esquerda ou para a direita e 
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estes movimentos são transmitidos, através de um sistema articulado (“inner e outer 

joints”), para os braços de direção promovendo o giro das rodas. 

 

Figura 12: Representação esquemática do circuito hidráulico de uma caixa de direção. 

(Fonte: Adaptado de Howstuffworks, 2006 – legendas traduzidas para o português). 

 

 A figura 12 representa esquematicamente o princípio de funcionamento do 

circuito hidráulico numa caixa de direção tipo pinhão-cremalheira. 

1.1.5.2 FUNÇÃO DA BOMBA E SEU FUNCIONAMENTO: 

 

Figura 13: Bomba Hidráulica para Caixas de Direção. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006) 

 

 O mecanismo de direção hidráulico é alimentado por uma bomba, que é 

acionada pelo motor do veículo através de uma correia e polia. A bomba contém um 
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conjunto de palhetas móveis que, sob ação de força centrífuga, se mantém em 

contato com parede interna de uma câmara ovalada da carcaça da bomba. 

 Com o giro do rotor as palhetas recalcam o fluido hidráulico do reservatório e 

conduzem o mesmo para a saída, sendo que a quantidade de fluido enviado pela 

bomba depende do número de rotações por minuto do motor do veículo.  

1.1.5.3 GERAÇÃO DE PRESSÃO NO SISTEMA 

 A pressão aparece, somente, onde há resistência ao fluxo de óleo, ou seja, a 

máxima pressão aparecerá no bloqueio total de fim de curso da válvula ou, no 

choque da roda do veículo contra algum obstáculo. A pressão é limitada pela válvula 

de alívio da bomba que geralmente é ajustada em 1000-1200 psi para prevenir 

danos aos componentes, tais como, a carcaça da bomba e palhetas. 

 

 

Figura 14: Representação do Sistema Bomba Hidráulica. 

(Fonte: Adaptado de Howstuffworks, 2006 – legendas traduzidas para o português). 
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 A caixa de direção funciona de maneira semelhante a um cilindro hidráulico 

que é direcionado por uma válvula de 4 vias e 3 posições. Esta válvula rotativa é 

centrada mecanicamente por mola (neste caso, por uma barra de torção chamada 

“torsion bar”  ou simplesmente, “tbar”).  

 

Figura 15: Fluxo hidráulico e esforços sobre a caixa de direção. 

(Fonte: Delphi Corporation, 2006). 

 

1.1.6 COMPONENTES DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TIPO 

PINHÃO CREMALHEIRA: 

1.1.6.1 INTRODUÇÃO: 

 Serão abordados os principais componentes para o estudo de ruído de batida 

da caixa de direção.  

 Os componentes não relevantes ao estudo estão dispostos no APÊNDICE A: 

OUTROS COMPONENTES DE CAIXA DE DIREÇÃO na página 135. 
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1.1.6.2 CARCAÇA: 

 

Figura 16: Carcaça de Direção Hidráulica. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 A carcaça da caixa de direção, geralmente injetada em alumínio, tem a função 

básica de conter o conjunto de engrenamento pinhão e cremalheira e, no caso do 

mecanismo hidráulico, prover as câmaras onde o óleo hidráulico sob pressão, 

direcionado pela válvula rotativa, aciona o pistão cremalheira gerando a assistência 

hidráulica. 

 As carcaças dos mecanismos hidráulicos, por conterem internamente óleo 

hidráulico sob pressão, devem ser isentas de porosidades ou trincas, pois, se as 

mesmas existirem, permitirão vazamento de óleo para o meio externo. 

 Dependendo do nível de porosidade, ou trinca, pode haver perda de eficiência 

do mecanismo ou mesmo, o rompimento da carcaça com perda total da assistência 

hidráulica. 

 A precisão de usinagem dos furos das cavidades onde trabalham a 

cremalheira, a válvula e o sujeitador, faz da carcaça um dos componentes críticos 

para a geração de ruídos de batida da caixa de direção. 
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1.1.6.3 VÁLVULA: 

 

Figura 17: Conjunto da Válvula Rotativa. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 Um sistema convencional de direção hidráulica utiliza uma bomba de fluxo 

constante e uma válvula rotativa de centro aberto. A válvula é usada para controlar 

tanto a quantidade quanto a direção da assistência gerada pelo sistema de direção.  

 A válvula tem quatro componentes principais: 

 

• O eixo de entrada (“Input Shaft”); 

• O carretel da válvula (“Sleeve”); 

• A barra de torção (“Torsion Bar”);  

• E, o pinhão (“Pinion”) . 
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Figura 18: Componentes de uma válvula para caixa de direção. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

1.1.6.3.1 EIXO DE ENTRADA – (“INPUT SHAFT”):  

 

Figura 19: Eixo de Entrada. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 O eixo de entrada se liga, através da coluna de direção, ao volante e, na outra 

extremidade, através da barra de torção, ao pinhão. 

 Na parte inferior do eixo de entrada está conectada o carretel da válvula cuja 

função é a direcionar o fluido hidráulico de acordo com a posição do volante.  

 Este direcionamento do óleo se faz por meio do posicionamento relativo das 

ranhuras axiais externas (“slots”)  do eixo de entrada e as ranhuras axiais internas 

do carretel. 
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 As ranhuras externas do eixo de entrada são de largura maior que as suas 

correspondentes no carretel. Desta forma, na posição central, o óleo flui com 

restrição mínima (para maiores detalhes vide Figura 24 na página 27). 

 Tanto as ranhuras externas do eixo de entrada, quanto às ranhuras internas 

do carretel, podem ser geradoras de um ruído típico chamado de “hiss noise”. Este 

ruído é causado quando a correção do eixo de entrada inexiste ou é usinada de 

maneira deficiente. 

 O eixo de entrada contém na sua parte superior, uma referência de 

montagem "V FLAT” . 

 A posição do VFLAT deve estar regulada de tal forma que, durante a 

montagem do mecanismo no veículo, o volante fique centralizado quando se realiza 

o alinhamento das rodas. 

1.1.6.3.2 CARRETEL – ("SLEEVE") 

 

Figura 20: Carretel da Válvula. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 O carretel, na sua parte externa possui canais circulares mais largos 

formando câmaras que se interligam com as ranhuras internas por meio de furos 

transversais.  



23 

 

 Os furos de diâmetro maior estão na câmara central por onde circula o óleo 

com a válvula na posição central; e, 4 de diâmetro menor estão, dois a dois, nas 

câmaras externas que levam o óleo para os lados direito e esquerdo do pistão-

cremalheira, respectivamente. 

 Os canais externos mais estreitos do carretel são para o alojamento dos anéis 

de vedação construídos em teflon. 

 Os anéis de teflon vedam, junto ao diâmetro interno do alojamento da válvula 

na carcaça, a passagem de óleo hidráulico de uma câmara para a outra. 

1.1.6.3.3 BARRA DE TORÇÃO - "T BAR”:  

 

Figura 21: Barra de Torção ("T-Bar"). 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 Um dos principais componentes da válvula rotativa é a barra de torção.  

 A barra de torção é uma barra metálica que, quando um torque é aplicado a 

ela, atua como se fosse uma mola torcional. 
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 A parte superior da barra de torção é conectada ao eixo de entrada e a parte 

inferior é conectada ao pinhão, de modo que o torque aplicado na barra de torção 

seja igual ao torque que o motorista está aplicando no volante para girar as rodas. 

 A barra de torção é um componente crítico para o funcionamento da caixa de 

direção. Se houver quebra e/ou escorregamento relativo entre ela e o pinhão ou, 

entre ela e o eixo de entrada, o sistema de assistência hidráulica estará 

comprometido. 

1.1.6.3.4 PINHÃO (“PINION”): 

 

Figura 22: Pinhão. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 O pinhão é responsável pela conversão do movimento angular do volante em 

movimento linear para a movimentação da cremalheira. 

 O pinhão é um componente de extrema importância, pois, sua quebra pode 

gerar graves conseqüências, como por exemplo, a perda total de dirigibilidade.  

 As características de usinagem e controle dimensional deste componente 

evitam ruídos de aspereza e batida, como será visto mais adiante (vide página 52). 
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1.1.6.3.5 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA ROTATIVA: 

 Quando o veículo está em trajetória retilínea, a barra de torção mantém as 

ranhuras do eixo de entrada e do carretel alinhadas dividindo a pressão igualmente 

para ambos os lados da câmara do pistão.  

 Quando o motorista inicia o giro do volante, as rodas se opõem a este 

movimento. 

 Isto faz com que haja um movimento relativo entre o eixo de entrada e o 

carretel, fechando parcialmente a passagem entre as ranhuras em um sentido, 

enquanto a passagem adjacente se abre.  

 Esta diferença entre as aberturas, cria um diferencial de pressão que se 

propaga, instantaneamente, para as câmaras do pistão, promovendo a 

movimentação da cremalheira, auxiliando (assistindo) a mudança de direção das 

rodas.  

 Quando as rodas do veículo atingem a trajetória estipulada pelo volante, a 

barra de torção provoca o retorno do eixo de entrada à posição central sem que haja 

necessidade de movimentar o volante. 

 Durante manobra para estacionamento, quando a cremalheira atinge o fim de 

curso, a abertura entre as ranhuras é máxima e a pressão enviada à câmara do 

pistão, também. 

 Neste momento, ocorre a abertura da válvula de alívio da bomba, que pode 

ser percebida por meio de seu ruído característico.  Este ruído é conhecido como 

“moan noise” e será discutido na página 85. 
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Figura 23: Corte longitudinal de uma válvula rotativa de direção hidráulica. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 Quando o volante de direção não está acionado, ambas as linhas hidráulicas, 

isto é, a que vem da bomba e a que retorna à bomba, estão à mesma pressão, mas, 

quando eixo de entrada da válvula é girado para um dos lados, as linhas hidráulicas 

se abrem para proporcionar fluido sob alta pressão para a linha apropriada. 

 A figura a seguir, mostra o princípio básico de funcionamento das ranhuras do 

eixo de entrada e do carretel na movimentação da barra de direção. 
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Figura 24: Seção transversal da válvula na posição central. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 As ranhuras axiais no diâmetro externo do eixo de entrada da válvula e as 

ranhuras no diâmetro interno do carretel se interagem para criar caminhos que 

direcionam o fluxo através da válvula.  

 As ranhuras no corpo do eixo de entrada são maiores do que as 

correspondentes no carretel, desta forma na posição central, o fluido hidráulico flui 

com restrição mínima. 

 Com um pequeno ângulo de rotação, usualmente menos do que 1 grau, as 

passagens de fluxo de óleo, criadas pelos canais do carretel e do eixo de entrada, 

fecham-se gradualmente. 

 Os caminhos remanescentes para a passagem do óleo serão aqueles criados 

pelas correções nos cantos dos canais do eixo de entrada. Estes canais ficarão 

progressivamente menores à medida que o ângulo de giro aumenta provocando um 

efeito de restrição ao fluxo e conseqüentemente aumento do diferencial de pressão 

no sistema. 

 Este processo é mostrado na figura a seguir. 
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Figura 25: Representação esquemática do fluxo de óleo entre o eixo de entrada e o carretel. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 A curva de pressão de fechamento da válvula é normalmente obtida em 

função do ângulo de rotação do “T bar”. 

 Esta curva é conhecida como “boost curve”  e representa as características 

de assistência hidráulica do sistema de direção. 

 Para válvulas perfeitamente balanceadas, as curvas do lado direito e 

esquerdo devem ser simétricas, pois, a barra de torção tem um comportamento 

simétrico de esforço a direita e a esquerda conforme mostrado na figura a seguir: 
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Gráfico 1: Curva de Assistência Hidráulica da Válvula ("boost curve"). 

(Fonte: Delphi Corporation, 2006 - adaptado). 

 

 Para o balanceamento da válvula, isto é, para que a curva acima fique 

simétrica em relação ao ponto zero, existem equipamentos especiais que podem 

utilizar óleo ou ar como fluido. Os dois sistemas são suficientemente adequados 

para a finalidade de balancear a válvula, porém, o sistema com a utilização de ar é 

atualmente o mais recomendado por ser mais econômico e mais limpo e, portanto 

menos sujeito a contaminação. 

 No exemplo de curva acima aparecem duas curvas, uma contínua e a outra 

pontilhada, que são as curvas limite de tolerância. A terceira curva é a curva real da 

válvula. 

 A ondulação que aparece entre 1 grau e 2 graus, em ambos os lados, é 

resultado da forma e dimensão da correção feita no eixo de entrada desta válvula e 
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que objetivou aumentar a sensibilidade da direção na posição próxima ao centro 

elevando mais rapidamente a pressão do sistema neste ponto. 

1.1.6.4 CREMALHEIRA: 

 

Figura 26: Conjunto cremalheira + bucha pistão. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 A cremalheira, ou barra de direção é, em conjunto com o pinhão, um dos mais 

importantes componentes da caixa de direção. 

 Este componente é responsável pela transformação do movimento angular do 

pinhão em movimento linear que será transferido as rodas.  

 Em tese, trata-se de uma engrenagem linear. Portanto, muitas das 

características críticas da cremalheira, tais como, erro de passo e erro de perfil são 

também, críticas para este componente. 

 Existem basicamente, 3 processos de usinagem de dentes de cremalheiras: 

• Por fresagem; 

• Por brochamento; 

• Por forjamento. 
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 Devido ao fato da cremalheira ser usinada a partir de barra laminada e depois 

ser submetida ao tratamento de têmpera, seguida de alívio de tensões, é muito 

comum que este componente se deforme após estes tratamentos térmicos. Por isso, 

se faz necessário o endireitamento da cremalheira antes que mesma seja retificada. 

 A deformação característica é mais pronunciada na região de corte (ou de 

forjamento) dos dentes. 

 É importante acrescentar que as cremalheiras com perfil Y são cremalheiras 

forjadas, principalmente pela forma que têm, e que, também, nos permitem, em 

função da estrutura mais compacta do material forjado, trabalhar com diâmetros 

menores de cremalheira comparativamente às produzidas a partir de barras obtidas 

pelo processo de brochamento.   

 Isto é muito interessante quando temos limitações de projeto que requerem 

uma utilização de diâmetros menores de cremalheira. 

 A cremalheira também é a haste do cilindro que compõe a caixa de direção 

hidráulica. 

 Quando a bucha pistão é cravada no corpo da cremalheira, todo o conjunto 

recebe o nome de pistão-cremalheira ou, simplesmente, pistão. 

 Assim, deduz-se que o pistão deve ser totalmente livre de impurezas que 

venham arranhá-la e causar vazamentos indesejáveis entre as câmaras (PEREIRA 

H. e SILVA, 2003).   

1.1.6.5 BUCHA + VEDAÇÃO DO PISTÃO E DA CARCAÇA: 

 A figura a seguir mostra os conjuntos bucha e vedação; do pistão e da 

carcaça, respectivamente: 
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Figura 27: Conjunto Bucha + Vedação do Pistão e Carcaça. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

1.1.6.5.1 BUCHA + VEDAÇÃO DO PISTÃO: 

 Este conjunto é responsável pela limitação da câmara de óleo do cilindro 

hidráulico da caixa de direção do lado próximo à válvula. 

 Este conjunto é composto por uma bucha de material plástico e, uma vedação 

de borracha. 

1.1.6.5.2 BUCHA + VEDAÇÃO DA CARCAÇA: 

 Este conjunto é responsável pela limitação da câmara de óleo do cilindro 

hidráulico da caixa de direção do lado oposto à válvula. 

 Este conjunto é composto por uma bucha de alumínio e, uma vedação de 

borracha. 
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1.1.6.6 CONJUNTO TORRE DO SUJEITADOR 

 A próxima figura mostra conjuntamente, os componentes que compõe o que é 

chamado de torre do sujeitador: 

 

Figura 28: Sujeitador + Mola + Porca do Sujeitador. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 Os componentes que compõem a torre do sujeitador são descritos a seguir: 

1.1.6.6.1 SUJEITADOR (“YOKE”): 

 O sujeitador é o elemento responsável pela preensão da cremalheira contra o 

pinhão devido à ação da mola.  

 As fotos de alguns tipos de sujeitadores encontram-se dispostas na figura a 

seguir: 
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Figura 29: Tipos de sujeitadores ("yoke"). 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 Os sujeitadores são classificados de acordo com o perfil de contato que os 

mesmos fazem com as cremalheiras. Os perfis de contatos mais conhecidos são os 

perfis “D” (ou meia-lua) usado em cremalheiras obtidas através do processo de 

brochamento; e, o perfil “Y” usado em cremalheiras obtidas através do processo de 

forjamento. 

 A seção transversal em corte, destes tipos de sujeitadores (e das 

cremalheiras) encontra-se representadas na figura a seguir: 

 

Figura 30: Seção transversal em corte de sujeitadores "D" e "Y". 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 
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1.1.6.6.2 MOLA DO SUJEITADOR 

 

Figura 31: Mola do sujeitador. 

 

 A mola do sujeitador é uma mola helicoidal. A função primária da mola do 

sujeitador é garantir carga do sujeitador contra a cremalheira, e esta última sobre o 

pinhão.  

 As características mecânicas da mola são itens críticos para o ajuste da caixa 

de direção. Dentre estas características, a constante elástica, a qual será chamada 

de kmola é de fundamental importância tanto para o aspecto de produção de ruído 

quanto para avaliação de esforço na caixa de direção. 

 Se a constante elástica da mola for maior, verificar-se-á menor incidência de 

ruído com o conseqüentemente haverá o aumento do esforço de esterçamento do 

veículo.  

 A recíproca é verdadeira: se a constante elástica da mola for menor, maior 

será a incidência de ruído com a conseqüentemente haverá diminuição do esforço 

de esterçamento do veículo. 

1.1.6.6.3 PORCA DO SUJEITADOR 

 A porca do sujeitador é responsável por garantir carga que a mola impõe 

contra o sujeitador, do sujeitador contra a cremalheira, e esta última contra o pinhão. 

 A porca do sujeitador é um elemento obtido através de uma operação de 

repuxo, o qual sofre, posteriormente, operação de usinagem de rosca. 
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Figura 32: Porca do sujeitador. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 A principal característica a ser controlada neste elemento é o ângulo de 

retorno (ou, “backoff angle”) que será abordado na página 49. 

1.1.6.7 TIRANTE (“INNER TIE ROD”) 

 

Figura 33: Tirantes da caixa de direção. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 
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 O tirante é o componente responsável pela interligação da cremalheira aos 

terminais da caixa de direção. 

 O tirante é composto de uma estrutura rotular que propicia o movimento 

angular livre dos terminais em relação à cremalheira. 

 Este componente transmite as vibrações axiais e radiais das rodas à 

cremalheira da caixa de direção. 

 O tirante pode ser uma fonte de ruído SBN se houver uma folga axial na 

região rotular. 

1.1.6.8 TERMINAL (“OUTER TIE ROD”): 

 

Figura 34: Terminais e porcas da caixa de direção. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 Os terminais estão fixados aos tirantes através de roscas travadas por porcas. 

 No outro extremo, os terminais se prendem às rodas através do cubo de roda. 
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 Na maioria dos carros de passeio, a distância dos terminais em relação ao 

tirante, determina os ângulos de convergência e de cambagem. 

 Semelhante ao tirante, o terminal é dotado de articulação rotular que propicia 

o movimento angular livre do terminal em relação às rodas. 

 O terminal pode ser uma fonte de ruído SBN se houver uma folga na região 

rotular. 

1.1.6.9 COXINS: 

 

Figura 35: Coxins da caixa de direção. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 Os coxins têm a função de amortecer as vibrações da suspensão que possam 

ser transmitidas a carcaça da caixa de direção.  
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 Os coxins são constituídos de materiais elastoméricos que podem ser 

ressecados pelo tempo, fazendo com que os mesmos percam sua função de 

amortecimento. 

 A perda da função de amortecimento produz ruído característico conhecido 

como trepidação ou “chatter noise” (vide página 43). 

1.1.6.10 OUTROS COMPONENTES: 

 Os componentes apresentados acima têm relação direta com o estudo de 

esforço e ruído. Porém, existem outros componentes da caixa de direção que estão 

dispostos no APÊNDICE A na página 135. 
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1.2. RUÍDOS E VIBRAÇÕES VEICULARES: 

1.2.1 INTRODUÇÃO: 

 

 A figura a seguir representa o espectro e classificação das faixas de ruídos e 

vibrações observadas em aplicações veiculares: 

 

Figura 36: Espectro e Classificação das faixas de ruídos e vibrações veiculares. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006 – descrições traduzidas para o português). 

 

 Com base no espectro apresentado, podem-se classificar os ruídos e 

vibrações veiculares nas seguintes categorias: 

• Ruídos e/ou Vibrações decorrentes da movimentação do veículo; 

• Ruídos e/ou vibrações decorrentes do balanço do veículo; 

• Ruídos e/ou vibrações decorrentes de aspereza; 

• Ruídos e/ou vibrações decorrentes de barulho (“boom”); 

• Outros Ruídos e/ou Vibrações. 

 Uma breve descrição de cada categoria é feita a seguir: 
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1.2.2 MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO: 

 São ruídos e/ou vibrações de baixa freqüência devido a uma massa suspensa 

(corpo rígido do veículo + estrutura de suspensão). 

 Estes ruídos/vibrações podem ser percebidos, tanto visualmente, como 

tatilmente. Podem-se citar como exemplos: 

Galope (“pitch”);  

Salto (“bounce”);  

Rolagem (“roll”);  

Guinada (“yaw”).  

1.2.3 BALANÇO DO VEÍCULO: 

 Os ruídos e/ou vibrações na faixa de 5 a 25 Hz (ou até 30 Hz) podem ser 

percebidos tatilmente ou, em alguns casos, até visualmente: por exemplo: vibração 

do capô, vibração da coluna de direção, etc. 

 A grande maioria destes ruídos/vibrações está associada com a flexão 

(“bending”)  ou torção (“twisting”) oriunda das freqüências de vibração ressonante do 

veículo, da carroceria, da coluna de direção, etc., ou das freqüências ressonantes 

das rodas ou dos eixos. 

1.2.4 ASPEREZA (“HARSHNESS”): 

 Os ruídos e/ou vibrações na faixa de 25 a 100 Hz (ou até 150 Hz) são 

produzidos pelas irregularidades da pista e podem ser percebidos pelo tato e/ou pelo 

ouvido. 

 Como exemplo, pode-se citar o som estridente sentido através da coluna de 

direção, do assoalho do veículo, ou outras partes da estrutura do veículo quando o 

mesmo transpassa ressonadores e outras irregularidades da pista. 
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1.2.5 BARULHO: 

 Os ruídos e/ou vibrações na faixa de 25 a 150 Hz podem ser percebidos pelo 

ouvido. Estas freqüências são originadas pelos sinais de entrada da pista, pelo 

desbalanceamento dos eixos do trem de força, pelo balanço de eixos devido à falta 

de concentricidade, pelos pulsos gerados pela ignição do motor e/ou forças 

desbalanceadas. 

1.2.6 OUTROS RUÍDOS: 

 Outros ruídos/vibrações podem ser gerados pela interação entre a pista e os 

pneus, pelo vento, por componentes automotivos. Estes ruídos/vibrações abrangem 

toda da faixa do espectro audível. 

 Os ruídos predominantes geralmente ocorrem abaixo dos 500 Hz, embora 

ruídos tais como o chiado do freio (“squeal noise”) podem ocorrer até 20 kHz. 

1.3. FONTES DE RUÍDOS/VIBRAÇÕES VEICULARES 

 Existem várias fontes de geração de ruídos e vibrações veiculares. O 

espectro destas fontes abrange a conjugação entre vários componentes dentre os 

quais podem ser citados: 

• Pneus e pistas; 

• Suspensão; 

• Freios; 

• Motor 

• Carroceria; 

• Transmissão e Embreagem; 

• Eixos; 

• Sistema de Direção (Hidráulica). 

 Será dada ênfase apenas aos ruídos inerentes ao sistema de direção. Para 

maiores esclarecimentos sobre outras fontes de ruídos veiculares, consulte o 

APÊNDICE B na página 140. 
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1.4. RUÍDOS EM SISTEMAS DE DIREÇÃO. 

 Os sistemas de direção hidráulica tipo pinhão-cremalheira apresentam ruídos 

característicos que serão abordados a seguir. 

 A maioria destes sons tem equivalência direta com os sons onomatopaicos 

produzidos pelas palavras em língua inglesa, sem correlação direta com a língua 

portuguesa. 

 De maneira análoga a seção anterior, apenas os principais tipos de ruído 

serão abordados em sistemas de direção hidráulica tipo pinhão cremalheira. 

 Para maiores esclarecimentos sobre outros ruídos do sistema de direção 

consulte o APÊNDICE C na página 148. 

 Os principais ruídos estão listados a seguir: 

• Trepidação – (Chatter)  

• Tinido – (Clank): 

• Abrasivo – (Grind); 

• Assobio/Sussurro – (Hiss/Swish); 

• Mordida – (Nibble) 

• Chocalho – (Rattle) 

• Rangido – (Squeak) 

• Pancada – (Knock) 

 Uma breve explanação de cada um deles segue a seguir: 

1.4.1 TREPIDAÇÃO – (CHATTER):  

 Som metálico repetido rapidamente. Nos sistemas de direção é caracterizado 

pela folga ou desgastes dos coxins de apoio da caixa de direção. O 

dimensionamento incorreto do coeficiente de amortização do material do coxim pode 

resultar na produção deste ruído. 
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1.4.2 TINIDO – (CLANK):  

 Som característico originado quando o êmbolo do pistão não está bem 

cravado na cremalheira e o veículo executa curvas. A figura a seguir ilustra como o 

pistão é cravado na cremalheira. 

 

.Figura 37: Quando o pistão não está bem cravado na cremalheira produz-se "clank noise". 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

1.4.3 ABRASIVO – (GRIND): 

 Nos sistemas de direção, o ruído é produzido quando o acabamento de 

usinagem dos dentes do pinhão ou da cremalheira está com rugosidade muito alta. 

1.4.4 ASSOBIO/SUSSURRO – (HISS/SWISH): 

 O som de assobio/sussurro é produzido quando o óleo passa pela ilhas de 

correção da válvula e, estas últimas ou não foram feitas (apresentando, portanto 
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cantos vivos) ou apresentam rebarbas de usinagem. A figura a seguir ilustra as 

ranhuras de correção: 

 

Figura 38: Eixo de entrada onde se mostra as ranhuras de correção da válvula. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

1.4.5 NIBBLE – NOISE: 

 Segundo Massera Filho e Casper (2003)  é o som produzido pela vibração ou 

oscilação do volante a uma freqüência entre 10 e 15 Hz excitado por uma velocidade 

específica do veículo entre 58 mph (93 km/h) e 62 mph (100 km/h). Este ruído é 

gerado pelo desbalanceamento da roda e a oscilação da suspensão (em torno de 13 

Hz). 

 O balanceamento das rodas, a rigidez e amortecimento da suspensão e de 

seus suportes, o cinematismo da suspensão e o ganho e amortecimento do sistema 

de direção precisam ser examinados para reduzir o efeito deste ruído. 
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1.4.6 CHOCALHO – (RATTLE): 

 Som que sugere folga entre componentes. Nos sistemas de direção pode 

acontecer quando a folga entre o duro da torre do sujeitador e o corpo do sujeitador 

é excessiva. Assim, o veículo principalmente em curvas em piso irregular tende a 

fazer “chocalhar” o sujeitador dentro de sua cavidade na carcaça. 

 Uma maneira de amenizar o chocalho do sujeitador é acrescentar uma 

vedação no corpo para amortecer eventuais impactos do corpo do sujeitador com a 

parede da carcaça.  

 

Figura 39: Ranhuras do Sujeitador para alojamento de vedação. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

1.4.7 RANGIDO – (SQUEAK): 

 Nos sistemas de direção, é definido como o ruído gerado pela fricção dos 

vedadores da torre da válvula e o eixo de entrada. 

 BERDICHEVSKY (1999) apresentou um estudo tribológico minucioso 

comparando dois tipos de materiais para as vedações (HNBR e FKM) para a 

avaliação sobre os efeitos do ruído de rangido. Neste estudo, o autor classifica o 
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ruído de rangido (“squeak”) como “ziz noise”. A metodologia de indução de vibração 

está baseada nos trabalhos de IBRAHIM (1994).  

 Em essência, o problema ocorre devido ao falta de lubrificação entre os 

vedadores sob determinadas condições de temperatura, viscosidade do óleo e 

pressão. 

1.4.8 BATIDA – (KNOCK): 

 Para este estudo serão abordados os seguintes aspectos: 

• O ruído causado pela instabilidade de comutação involuntária da válvula quando 

o veículo percorre superfície irregular conhecido como batida hidráulica ou 

“hydraulic knock” (vide página 77); 

• O ruído causado pela batida dos dentes da cremalheira nos dentes do pinhão 

(vide página 114); 

• O ruído causado pela batida do sujeitador na porca do sujeitador (vide página 

115); 

• Ruído causado pela batida da cremalheira em outras superfícies (ex.: bucha da 

carcaça – vide página 117).  
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1.5. AJUSTE DA CAIXA DE DIREÇÃO: 

1.5.1 INTRODUÇÃO: 

 Um dos processos mais críticos, sob o ponto de vista de dirigibilidade e, 

geração ou não de ruído, é o ajuste mecânico da porca que pressiona do sujeitador 

que por sua vez submete a cremalheira contra o pinhão. 

 O ajuste é considerado satisfatório quando: 

• A sujeição da cremalheira contra o pinhão seja feita de tal forma que as 

variações as pista não produzam o ruído de batida; 

• A sujeição da cremalheira contra o pinhão não comprometa a dirigibilidade 

aumentando os esforços de esterçamento (por exemplo: direção “pesada” ou 

direção “muito leve”); 

• A sujeição da cremalheira garanta a retornabilidade do veículo naturalmente a 

uma trajetória retilínea, após a execução de uma curva. 

 Para que todos os itens acima sejam cumpridos, é necessário que algumas 

condições estejam satisfeitas. 

 Nos sistemas de direção hidráulica tipo pinhão-cremalheira, estas condições 

são as seguintes: 

• Não haja folgas ou engripamentos na coluna de direção que comprometam a 

dirigibilidade ou gerem ruídos; 

• O sistema de bomba hidráulica esteja em perfeitas condições de uso não 

gerando ruídos e/ou variações de fluxo/pressão que comprometam a 

dirigibilidade ou que produzam ruídos indesejáveis; 
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• O sistema de mangueiras hidráulicas, composto por conexões e seus respectivos 

suportes, esteja suficientemente afixado à carroceria, de tal forma que se evite o 

impacto deste com algum elemento do veículo produzindo sons indesejáveis; 

• O sistema de direção pinhão-cremalheira, esteja de acordo com as condições de 

resposta hidráulica da válvula, isto é, que esta esteja devidamente balanceada e 

apresente curvas de repostas (pressão x ângulo º) de acordo com as 

especificações; 

• As condições de engrenamento entre pinhão e cremalheira estejam em 

conformidade com as especificações dimensionais e de desempenho; além de 

garantir que, tanto os esforços de esterçamento quanto a retornabilidade pós-

curva satisfaçam suas respectivas especificações. 

 

1.5.2 AJUSTE/TRAVAMENTO DA PORCA DE SUJEIÇÃO DA MOLA: 

("SETTING YOKE") 

 Para que se possa ter a melhor compreensão do ajuste da porca do 

sujeitador, o corte longitudinal deste subsistema está representado a seguir: 
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Figura 40: Corte longitudinal do ajuste/travamento da porca. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 A sujeição da barra de direção contra o pinhão é feita pelo subsistema 

composto pelos seguintes componentes: 

• Sujeitador (“yoke”); 

• Mola do sujeitador; 

• Porca do sujeitador. 

 O ajuste é feito através das seguintes etapas: 

• Torqueamento da porca até determinado torque. Neste ponto, é estabelecido um 

ângulo imaginário de 0 graus em relação à carcaça; 

• Torqueamento em sentido contrário ao aperto, onde é medido o retorno angular 

(em graus), até se atingir os limites de especificação. 

 O retorno angular (ou, ângulo de alívio) é chamado de ângulo de ajuste de 

retorno (“backoff angle”).  



51 

 

 

 O ângulo de retorno estabelece a folga ideal no subsistema: pinhão, 

cremalheira, sujeitador, mola e porca. 

 

Figura 41: Ângulo de retorno. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 A figura acima mostra como é feito o ajuste do ângulo de retorno, tomando 

como referência o corpo da carcaça. 

1.6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE COMPONENTES: 

 As características dimensionais dos componentes são muito importantes para 

a minimização de ruído nos sistemas de direção. 

 Serão abordados nesta seção, os componentes diretamente relacionados ao 

subsistema de engrenamento: 

• O pinhão;   

• A cremalheira; 

• O sujeitador. 
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 A variação dimensional de um ou mais componentes compromete o 

desempenho do mecanismo de caixa de direção. 

 O desempenho pode afetar os esforços de esterçamento provocando uma 

dirigibilidade com mais esforço (“dura”) ou menos esforço (“leve”). Principalmente 

neste último caso, há a ocorrência do ruído da batida (“knock noise”). 

1.6.1 CARACTERÍSTICAS DO PINHÃO. 

 O pinhão é um dos componentes mais importantes da caixa de direção. Ele é 

responsável para transferência do movimento angular do volante para o movimento 

linear da barra de direção. 

 De acordo com Lima et al (2005, p. 659):  

 “[...] Dois tipos de rattle podem aparecer em sistema de direção: rattle mecânico e rattle hidráulico. O 
rattle mecânico pode ser modelado com um problema de impacto. O impacto acontece quando duas 

peças uma próxima da outra se aproximam numa trajetória perpendicular a ambas. Esta aproximação 
acontece devido às peças não estarem rigidamente fixas e/ou serem fabricadas com controle de 

tolerância dimensional inadequado e/ou estiverem submetidas a forças dinâmicas que causem uma 
vibração excessiva das mesmas. Em um sistema de direção, as peças que podem entrar em contato 

são o pinhão e a cremalheira. A reação nas rodas quando o veículo passa por pisos irregulares é a 
força que induz o impacto. [...]” 

 

 As seguintes observações devem ser comentadas: 

 O “rattle noise” é uma designação de ruído genérica de NVH, cujo significado 

literal equivale ao som de chocalho. Portanto para o presente estudo, este ruído é de 

baixa intensidade; 

 O “knock noise” é um tipo de “rattle noise”, porém de intensidade médio-alta. 

 Este som é semelhante a uma batida de porta, ou de metal com metal. 

 A citação acima enfatiza que o som pode ser gerado pelo impacto de peças 

não suficientemente fixas; a situação é bem peculiar nos sistemas do tipo pinhão-

cremalheira onde, a sujeição da cremalheira contra o pinhão é feita pela preensão 

de um sujeitador (“yoke”) atuado por força de mola. 
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 Outro aspecto importante da citação é relativo às tolerâncias e acabamento 

de usinagem dos componentes de engrenamento: pinhão e cremalheira. 

 Assim, as características dimensionais da usinagem do pinhão são 

determinadas de tolerâncias fechadas e acabamentos de baixa rugosidade. 

 Apesar de o pinhão ser uma engrenagem de baixa rotação, o acabamento da 

superfície dos dentes deve ser de rugosidade mais baixa possível para que não 

transmita ao motorista a sensação tátil de um engrenamento deficiente (isto é, que 

de a sensação de aspereza (atrito) durante o engrenamento). 

 Não obstante, o erro de passo deve ser mínimo, pois, poderá causar batida 

entre os dentes do pinhão e da cremalheira causando ruído. 

 Portanto, as principais características que devem ser controladas neste 

componente são: 

• Excentricidade; 

• Erro de passo; 

• Erro de Perfil. 

 A norma que define e estabelece os valores dos desvios relevantes dos 

flancos de uma engrenagem é a ISO 1328-1:1995 e a norma que fixa as tolerâncias 

dos desvios de passo é a DIN 3962:Parte 3. 

 Para se evitar problemas dimensionais de engrenamento, sugere-se cortar os 

flancos dos dentes desta engrenagem de acordo com as classes 9 ou 8 de acordo 

com diagrama mostrado na figura a seguir: 
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Figura 42: Diagrama de Tolerâncias para Corte de Dentes de Engrenagens Cilíndricas. 

(Fonte: DIM 3962:Part3.) 

 

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DA CREMALHEIRA 

 Os critérios dimensionais que são considerados na cremalheira estão listados 

a seguir: 

1.6.2.1 ONDULAÇÃO DO DENTES (WAVENESS) 

 A figura a seguir, mostra a região da cremalheira onde é medido a ondulação 

dos dentes. 
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Figura 43: Região para a medição da ondulação ("waveness”) dos dentes da cremalheira. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 Os dentes da cremalheira são obtidos a partir dos processos de 

"brochamento" ou "forjamento" procurando ter uma altura sobre rolos menor nos 

dentes centrais e maiores nos dentes próximos às extremidades. Isto é feito para 

garantir uma melhor definição do centro do mecanismo e melhor ajuste na região 

central; portanto, menos folga e possibilidade de ruído com o veículo em linha reta.  

 Os perfis da região transversal dos dentes da cremalheira podem assumir 3 

diferentes formas. Estas formas estão esquematizadas a seguir: 

 

Figura 44: Formas de configuração de ondulação dos dentes da cremalheira. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 
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 Teoricamente, os dentes da cremalheira devem ter a mesma altura sobre 

rolos em toda a região dos dentes; porém, esta condição, além de ser de difícil 

obtenção na prática, resultaria em uma posição central indefinida do curso do 

engrenamento o que, em função da velocidade de retorno à posição central gerada 

pela geometria da suspensão e direção, provocaria uma oscilação indesejável até o 

equilíbrio de forças do sistema. É importante notar que esta diferença da altura sobre 

rolos entre o centro e as extremidades, por especificação, não deve ser grande, pois, 

resultaria em folga excessiva no centro da região dos dentes e, conseqüentemente, 

o aparecimento de ruído em curvas com piso irregular. 

 Nas extremidades a altura é maior para facilitar a retornabilidade em direção à 

posição central do mecanismo.  

 No caso de termos a ondulação dos dentes da cremalheira invertida, ou seja, 

a altura sobre rolos maior no centro, a posição central tem também, configuração 

instável e retornabilidade prejudicada.  

 A cremalheira é também, o êmbolo do cilindro representado pela caixa de 

direção. A barra ser como a haste do cilindro e, para tanto, deve ser retilínea e lisa o 

suficiente para não danificar as vedações das buchas mancais. 

 Assim, a barra sofre o processo de retificação com posterior polimento para 

garantir rugosidade na faixa de Ra= 0,2 µm. 

1.6.3 CARACTERÍSTICAS DO SUJEITADOR (“YOKE”) 

 Este componente pode ser o causador dos seguintes ruídos listados a seguir: 

• Ruído de Aspereza; 

• Ruído de Chocalho (“rattle noise”); 

• Ruído de Batida (“knock noise”) 
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Figura 45: Ruídos gerados na região da torre do sujeitador. 

(Fonte: Visteon Intranet, 2006). 

 

 O ruído de aspereza é gerado pelo atrito da superfície do sujeitador e a 

superfície da cremalheira. Este ruído pode ser originado pela alta rugosidade da 

cremalheira e/ou sujeitador. 

 O ruído de chocalho do sujeitador (“rattle noise”) é gerado pelo impacto da 

superfície do sujeitador com a carcaça da caixa de direção. Este ruído pode ser 

causado por variações indesejáveis no furo da torre do sujeitador na carcaça e/ou do 

diâmetro do cilindro do sujeitador. 

 O ruído de batida (“knock noise”) pode ser gerado pelo impacto direto dos 

dentes da cremalheira contra o pinhão ou pelo impacto do corpo do sujeitador contra 

a porca do sujeitador. 

 Existem várias modificações de projeto do sujeitador que visam amenizar os 

efeitos de geração e propagação de ruído. 

 Para redução do ruído de aspereza de sujeitadores de perfil “D” utilizam-se 

materiais plásticos, tais como poliacetal, com resinas lubrificantes. No caso de 



58 

 

 

sujeitadores de perfil “Y”, geralmente feitos de materiais sinterizados, utilizam-se 

recobrimentos para diminuição de atrito, como por exemplo, o Fiberglide®. 
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1.7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL: 

1.7.1 INTRODUÇÃO: 

 Antes da caixa de direção ser efetivamente montada no veículo, são 

necessários testes de bancada que garantam que o produto produzido esteja de 

acordo com as especificações do cliente. 

 Existe uma grande variedade de testes aos quais a caixa de direção é 

submetida. Os testes que serão abordados dizem respeito a sua influência direta ou 

indireta na produção de ruído nos sistemas de direção. 

 Dentre os principais testes, serão abordados, especificamente, os seguintes: 

• Condições de Engrenamento (“Meshing”); 

• Esforço ao Esterçamento Assistido (“Steering Effort”); 

• Retornabilidade do Sistema (“Returnability”). 

1.7.2 CONDIÇÕES DE ENGRENAMENTO: (“MESHING”) 

 Após o ajuste do ângulo de retorno (“backoff angle”) é necessário verificar as 

condições de engrenamento. 

 O engrenamento é medido através do torque aplicado ao eixo de entrada 

ponto a ponto ao longo do percurso da cremalheira. 

 Caso os torques medidos ponto a ponto ao longo do percurso da cremalheira 

não satisfaçam os valores estipulados pela especificação, o equipamento que faz a 

medição executa o reajuste do ângulo de retorno, novamente. 

 Se o torque estiver baixo, o equipamento diminui o ângulo de retorno, 

apertando a porca em um ângulo pré-determinado mínimo. 
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 Se o torque estiver alto, o equipamento aumenta o ângulo de retorno, 

soltando a porca em um ângulo pré-determinado máximo. 

 Os valores de torque aplicados à porca do sujeitador são importantes porque 

se estiverem fora do especificado podem afetar a retornabilidade (“returnability”)  e 

os esforços de esterçamento do veículo. 

 Por exemplo, no caso de um torque muito alto, o motorista precisará, após 

cada curva, auxiliar o retorno do volante para o centro. 

 No caso de torques muito baixos pode haver ruído quando o veículo transitar 

em pistas irregulares (paralelepípedos, pedras, buracos, etc.). 

1.7.2.1 CURVAS DE TORQUE 

 As curvas de torque representam a variação que o torque dinâmico do pinhão 

tem ao longo do percurso da cremalheira no sentido horário e anti-horário. 

 A forma ondulada da curva, com picos e vales, em torno de uma reta média 

representa a entrada e saída dos dentes no engrenamento do pinhão com a 

cremalheira.  

 A curva ideal, em termos de forma, é aquela que apresenta uma ondulação 

bem definida e de amplitude constante, quase que imitando os dentes da 

cremalheira, e com a reta média paralela a abscissa do gráfico. 

 O gráfico a seguir representa o comportamento típico das medições de torque 

dinâmico sobre o pinhão em função de determinado ângulo de retorno. 
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Gráfico 2: Variação típica do torque dinâmico ao longo do percurso. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 Esta curva de torque pode ser considerada como curva padrão, pois está 

dentro dos limites máx. e mín.; tem a reta dos valores médios paralela à abscissa; e, 

mostra um engrenamento quase perfeito imitando a forma dos dentes de uma 

cremalheira. 

 

Gráfico 3: Torque dinâmico com engrenamento deficiente no contato entre dentes. 

(Fonte: Visteon, 2006). 
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 A curva de torque acima é obtida a regulagem de uma caixa de direção com 

os valores médios distribuídos em uma reta paralela a abscissa, mas, mostra um 

engrenamento mais deficiente do que o gráfico anterior por não ter as ondulações de 

entrada e saída do engrenamento tão bem definidas. 

 A razão provável do comportamento do engrenamento do gráfico é a 

usinagem imperfeita do pinhão ou da cremalheira, resultando por conseqüência, um 

engrenamento não uniforme ao longo do percurso. 

 

Gráfico 4: Torque dinâmico aplicado no pinhão com possível problema de excentricidade. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 O gráfico 4 mostra a curva de torque de um mecanismo de caixa de direção 

rejeitado e que não permite regulagem dentro dos limites especificados, pois 

apresenta valores de torque próximo do mínimo e variação acima dos valores 

permitidos. A variação apresentada por esta curva, está relacionada à excentricidade 

do pinhão. 
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Gráfico 5: Torque dinâmico aplicado ao pinhão denotando problemas de excentricidade, 

empenamento e engrenamento. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 O gráfico 5 mostra a curva de torque de um mecanismo rejeitado e que não 

permite regulagem dentro dos limites especificados, pois apresenta valores de 

torque abaixo do mínimo e acima do máximo.  A variação apresentada por esta caixa 

é uma somatória de excentricidade do pinhão mais o empenamento da cremalheira. 

 

Gráfico 6: Torque dinâmico aplicado ao pinhão denotando problemas de empenamento da 

cremalheira ou de usinagem dos dentes da cremalheira. 

(Fonte: Visteon, 2006). 



64 

 

 

 O gráfico 6 é de um mecanismo rejeitado porque apresentou um valor 

máximo de torque acima do especificado e, também mostra que, praticamente do 

centro para uma das extremidades da cremalheira está empenada. 

 

Gráfico 7: Torque dinâmico aplicado ao pinhão denotando problemas de excentricidade do 

pinhão e perfil da evolvente do pinhão. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 O gráfico 7 é de um mecanismo rejeitado por apresentar valores de torque 

abaixo e acima dos limites especificados. Nota-se, também, que a variação 

apresentada é resultante de dois efeitos somados: o da excentricidade do pinhão e 

outro o perfil da evolvente (flanco do dente) do pinhão que está defeituoso (torcido) 

mostrando uma defasagem nos pontos de entrada e saída do engrenamento quando 

o esterçamento é para a direita ou para a esquerda. 

 Stipkovic Filho (1987, p. 89)  define a evolvente de um círculo como: 

“[...] a curva descrita por um ponto P de uma reta “s” que gira sem escorregar sobre 

uma circunferência de raio Rb chamada de circunferência base [...]”. 

 Por propósitos de clareza, segue a figura explicativa a seguir: 
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Figura 46: Definição de evolvente de um círculo. 

(Fonte: Stipkovic Filho, 1987). 

 

1.7.3 TESTES DE ESFORÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO: 

 Devido à variabilidade dimensional de componentes, faz-se necessário o 

monitoramento dos esforços da caixa de direção em bancada de linha de produção. 

 Portanto, a caixa de direção é submetida a alguns testes. Com relação aos 

esforços, dois testes devem ser destacados: o esforço ao esterçamento (“steering 

effort”) e o teste de retornabilidade (“returnability”). 

 A figura, a seguir, mostra um exemplo do gráfico de saída da bancada de 

teste de produção que monitora os testes supra mencionados: 
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Gráfico 8: Gráfico de Esterçamento e de Retornabilidade. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 Conforme pode ser observado, o gráfico mostra em sua interface gráfica, 4 

curvas: a curva de torque de esforço ao esterçamento em N.m (vertical) para o lado 

direito e esquerdo; e a curva de retornabilidade em lbf (horizontal) para o lado direito 

e esquerdo. Tanto os torques de esterçamento quanto os esforços de 

retornabilidade são medidos em função do curso da cremalheira. 

 Uma caixa de direção dentro das especificações segue o padrão do gráfico 

acima, isto é, retornabilidade quase simétrica com pouca variação ao longo do curso 

da cremalheira, e torque de esterçamento e com pouca variação ao longo do 

percurso da cremalheira. 

 Os gráficos a seguir demonstram situações nas quais as caixas de direção 

têm problemas que podem eventualmente gerar ruído de batida: 
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Gráfico 9: Retornabilidade alta no lado direito da caixa. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 Este gráfico mostra retornabilidade alta do lado direito da caixa ao longo de 

todo o percurso da cremalheira. Deduz-se que algum componente ofereça maior 

resistência ao deslocamento da cremalheira quando esta se move para a direita. 
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Gráfico 10: Grande variação de torque de esterçamento ao longo do curso da cremalheira. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 O gráfico anterior mostra que o torque de esterçamento tem grande variação 

ao longo do curso da cremalheira. Este fenômeno pode acontecer em função da 

excentricidade do pinhão. 
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Gráfico 11: Variabilidade de torque de esterçamento e de retornabilidade. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 O gráfico anterior mostra um mecanismo de caixa de direção que tem 

problemas de torque de esterçamento do lado direito, evidenciando uma possível 

excentricidade do pinhão e uma grande variação de esforço de retornabilidade, pois, 

a carga do lado esquerdo é substancialmente maior do que do lado direito. A curva 

de retornabilidade também mostra um declínio em direção ao centro o que pode 

representar brochamento ou forjamento irregular dos dentes da cremalheira ou um 

empenamento da mesma. 
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1.8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO EM 

VEÍCULO: 

1.8.1 INTRODUÇÃO: 

 O critério de avaliação de ruídos em campo de provas é feito de duas 

maneiras: através da instrumentação convencional, isto é, instrumentando o veículo 

com acelerômetros, células de carga e microfones especiais; ou, através da medição 

subjetiva, isto é, baseado na experiência de um especialista em análise de ruído. 

 O especialista categoriza o nível de ruído de acordo com a sensação auditiva 

e tátil. 

 Independentemente do critério utilizado o veículo é, basicamente, submetido 

a um percurso composto por pistas irregulares. 

 As características do circuito de pista, irregularidades presentes, longevidade 

do percurso e, principalmente, a seqüência de manobras durante o teste, vai 

depender da severidade do teste e, no foco da fonte de ruído estudada. 

 Durante os testes de pistas, são analisadas várias fontes produtoras de 

ruídos, tais como: motor, suspensão, carroceria, etc. 

 Para o estudo de caixa de direção, o teste é específico nas estruturas de 

suspensão e no sistema hidráulico de direção, propriamente dito. 

 Em conjunto com esta análise, são executados também, testes no interior do 

carro para detectar fontes de ruído irradiadas pela caixa de direção através da 

coluna de direção, tanto quanto, as vibrações do volante, em função das 

irregularidades encontradas na pista. 
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 A função dos especialistas ao executarem o teste na pista é, em última 

análise, avaliar níveis de ruído que não sejam perceptíveis ao motorista comum sob 

condições semelhantes de teste. 

 Os padrões de pistas normalmente utilizados para a execução dos testes são 

os seguintes: 

• Pistas compostas por paralelepípedos (“Belgian Blocks”); 

• Pistas compostas por pedras arredondadas (“Cobble Stones”). 

As figuras, a seguir, ilustram os tipos de pistas acima citadas: 

 

 

Figura 47: Padrão de Pista com Paralelepípedos (“Belgian Blocks”). 

(Fonte: Limberg, 2004).  
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Figura 48: Padrão de Pista com Pedras Arredondadas (“Cobble Stones”). 

(Fonte: Limberg, 2004). 

 

 Como exemplo, a seqüência de execução do teste de pista para medição 

subjetiva utilizada para avaliar o ruído do veículo está disposta na tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Seqüência de execução de teste de ruído. 

(Fonte: LIMBERG, 2004). 

 

 No critério de avaliação subjetiva de ruído, a nota se baseia na experiência 

dos especialistas. 

 A tabela a seguir é utilizada para quantificar as notas atribuídas através da 

análise subjetiva: 
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Tabela 2:Tabela de avaliação subjetiva de ruído. 

(Fonte: Limberg, 2004). 

 

 Conforme a tabela, os índices variam numa escala que começa em 1 e 

termina em 10.  

 A ordem obedece da pior para a melhor situação, ou seja, da situação mais 

ruidosa para menos ruidosa. 

 A unidade empregada é o VER (do acrônimo em inglês: “Vehicle Evaluation 

Rate” – medida de avaliação veicular) . 

 A instrumentação do sistema de direção também é necessária para a 

avaliação objetiva do ruído. 

 Os componentes utilizados para esta instrumentação em campos de prova 

são: 

• Acelerômetro tri-axial montado na carcaça da caixa de direção. Este 

acelerômetro fornecerá as acelerações: laterais, longitudinais e verticais, 

respectivamente; 

• Acelerômetro uniaxial montado na porca de sujeição da mola. Este acelerômetro 

fornecerá qualquer contato que houver entre o sujeitador e a mola do sujeitador; 

• Transdutor de pressão dinâmico montado na linha de retorno do fluido hidráulico 

da direção para o reservatório. O objetivo deste transdutor é verificar se a fonte 

de ruído não é oriunda dos golpes de aríete de bomba ou, se no caso o ruído em 
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vez de ser de batida mecânica (“mechanical knock”) é de batida hidráulica 

(“hydraulic knock”). 

• Por último, um microfone montado no interior do veículo próximo a região inferior 

da coluna de direção. 

 Como exemplo, as figuras a seguir ilustram como foram executadas as 

instrumentações no veículo: 

 

 

Figura 49: Instrumentação para o volante 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 

Figura 50: Instrumentação para torre da válvula. 

(Fonte: Visteon, 2006). 



75 

 

 

 

Figura 51: Instrumentação para a região da bucha da carcaça. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

 

Figura 52: Instrumentação para a região do sujeitador + mola + porca. 

(Fonte: Visteon, 2006). 
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2. METODOLOGIA: 
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2.1. INTRODUÇÃO: 

 Neste tópico será abordada a metodologia empregada para execução dos 

testes em campo.  

 Porém, será apresentada também a modelagem matemática dos sistemas de 

direção hidráulica que utilizam válvulas rotativas para o direcionamento e assistência 

ao motorista com o intuito de caracterizar o ruído de batida hidráulico (“hydraulic 

knock”). 

 Da mesma maneira que o volante direciona a válvula através da torção do 

eixo de entrada, o pinhão por sua vez, pode direcionar a válvula através da posição 

do carretel. 

 Sabe-se que as pequenas variações angulares do pinhão e/ou do carretel não 

produzem grande variação da pressão de assistência da caixa de direção. Porém, se 

o pinhão submeter um torque à barra de torção que produza variações angulares 

(variando entre o máximo ângulo de torção da barra de torção e o ângulo mínimo de 

comutação da válvula), o sistema de direção estará submetido a grandes variações 

de pressão que podem provocar ruído na válvula e/ou nas mangueiras. 

 Para que se possa compreender o fenômeno, os conceitos a seguir precisam 

ser revistos: 

2.2. MODELAGEM DO SISTEMA DE DIREÇÃO: 

 A entrada do sistema de direção é o ângulo do volante e o ângulo do eixo de 

entrada, enquanto que a saída é a posição da cremalheira, a qual determina o 

ângulo das rodas. Há uma conexão mecânica entre a cremalheira e a coluna de 
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direção com o pinhão, o qual converte o movimento rotacional da coluna de direção 

com movimentos de translação da cremalheira para se poder esterçar as rodas. 

 A assistência é fornecida por um pistão hidráulico acoplado à cremalheira. 

 O movimento de torção da válvula determina qual lado do pistão recebe fluido 

hidráulico pressurizado. A torção da válvula é solidária à coluna de direção. A 

diferença entre a posição angular do volante e a posição angular do pinhão 

determina a abertura fracional da válvula. Se a diferença angular for positiva, a 

pressão é aplicada a um dos lados do pistão, se for negativa, a pressão é aplicada 

ao outro lado do pistão. A assistência continua até que a diferença entre a posição 

do volante e a posição o pinhão for aproximadamente zero. 

2.2.1 CURVA DE ASSISTÊNCIA (“BOOST CURVE”) 

 A torção da válvula tem uma zona morta para variações muito pequenas em 

ângulo nas quais não há fluxo de óleo através da válvula. Depois desta zona morta, 

a assistência é aproximadamente linear para pequenas diferenças em ângulo e 

cresce rapidamente à medida que a diferença entre a rotação angular da coluna de 

direção e o pinhão aumenta. Quando a válvula está completamente aberta, a 

pressão máxima é fornecida pela bomba até que se atinja o limite de saturação 

naquela direção. 

 Com os dados reais de leitura do “boost curve”, pode-se calcular a curva que 

melhor se ajusta aos pontos. 

 Por meio de uma máquina de balanceamento de válvula, foram obtidas 

medições (de pressão versus ângulo de esterçamento) que estão dispostas na 

tabela a seguir: 
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Tabela 3: “Boost Curve”: Pressão (psi) x Ângulo (º graus). 

(Fonte: Visteon, 2006). 
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 Através dos dados constantes na tabela anterior, foi possível determinar o 

polinômio que estabelece a relação entre pressão e ângulo de esterçamento. 

 Adotou-se o grau do polinômio n = 14, porque este é o menor grau de 

polinômio sem diferença significativa entre o valor lido real e o valor calculado, 

conforme se pode verificar na tabela a seguir: 

 

Tabela 4: Diferença de pressão (real – calculado) em função do grau do polinômio adotado. 

 

 O código fonte que gerou a tabela está disposto no APÊNDICE D na página 

152. 

 O polinômio obtido está disposto na equação a seguir: 

+0.0083x^14-0.0087x^13-0.4727x^12+0.4412x^11+10.9838x^10-8.7695x^9-

132.6127x^8+86.4341x^7+880.3532x^6-435.5365x^5-

3143.5986x^4+1037.9818x^3+5745.1590x^2-938.4043x^1-4134.4185x^0 

Eq. 1 

 Onde x representa o ângulo expresso em ° (graus decimais). 
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 O código fonte que gerou o polinômio está disposto no APÊNDICE D na 

página 154. 

 A curva obtida com os valores lidos sobrepostos pelos valores calculados está 

disposta no gráfico a seguir: 
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Gráfico 12: “Boost Curve” calculado através de medições reais. 
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 Do gráfico anterior, observa-se que existe um trecho de comportamento, 

aproximadamente linear de relação (ângulo x pressão).  

 Deduz-se, pela observação mais atenta do gráfico, que esta região está entre 

2 graus e 3 graus. 

 O fenômeno da batida hidráulica ocorre se o percurso da cremalheira variar 

de acordo com a relação: 

Lcremalheira = Angpinhão x �/180º x rpinhão Eq. 2 

 Onde Angpinhão é o ângulo do pinhão em relação ao eixo de entrada, expresso 

em graus decimais. 

 Por exemplo, supondo que o raio do pinhão seja aproximadamente igual a 8 

mm e, o curso da cremalheira variar nos valores listados a seguir: 

Lcremalheira1 = Angpinhão x �/180º x rpinhão -> Lcremalheira1 = 2 x �/180º x 8 = 0,27 mm 

Eq. 3 

Lcremalheira2 = Angpinhão x �/180º x rpinhão -> Lcremalheira1 = 3 x �/180º x 8 = 0,42 mm 

Eq. 4 

 As pressões impostas ao mecanismo podem variar (de acordo com a Tabela 

3 na página 79) de 293,14 psi (2 graus) a 1595, 28 psi (3 graus) ou, até a pressão 

máxima da bomba hidráulica. 

 O gráfico a seguir demonstra o fenômeno. 
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Gráfico 13: Batida Hidráulica – Variação angular do pinhão x pressão 
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2.3. EXECUÇÃO DOS TESTES EM CAMPO: 

 A execução dos testes em campo representa a etapa final de avaliação se o 

sistema de direção foi devidamente ajustado, seja em relação aos critérios de 

desempenho quanto nos critérios de NVH. 

 As características de isolamento acústico do interior do veículo são favoráveis 

para o amortecimento de ruídos e vibrações transmitidas via-ar. 

 Assim, as vibrações e ruídos gerados externamente à cabine do motorista, 

que são transmitidos via-ar (os ruídos chamados de “ABN – air-borne noise”) são 

dificilmente captados. 

 Porém, os ruídos transmitidos pelas estruturas chamados de SBN (“structural-

borne noise”) podem ser captados pelo motorista. 

 Nos sistemas de direção, a coluna de direção é o principal componente de 

transmissão de ruídos e vibrações do tipo SBN para a cabine do motorista. 

 Para a análise do ruído de batida (“knock noise”), deve-se eliminar (ou filtrar) 

diversos ruídos e vibrações inerentes ao sistema de direção hidráulica. 

 A seguir, serão mostrados os principais ruídos e de que maneira foram 

isolados (ou descartados) para o estudo de ruído de batida: 

2.3.1 ISOLAÇÃO DO EFEITO DO RUÍDO DE BOMBA HIDRÁULICA. 

 Segundo LIMA et al (2005), os ruídos de “moan” e “whine” são característicos 

de sistema de direção assistidos por fluídos. O deslocamento positivo das palhetas 

cria fluxo de óleo, o qual é dividido em fluxo permanente e fluxo não permanente. A 

componente não permanente é uma flutuação no fluxo de óleo que ao interagir com 

os demais componentes do circuito hidráulico cria flutuações na pressão. Tais 
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flutuações na pressão são comumente conhecidas como ruídos nascidos no fluido 

(FBN – Fluid-Borne Noise).  

 Fernholz e Nessler (2006)  discutem minuciosamente a geração de ruído do 

fluido (FBN), sua transmissibilidade a estrutura (SBN) e sua transmissão até a 

cabine do motorista (ABN).  

 Vários autores discutiram as características de melhoria de projeto de bombas 

utilizando ferramentas computacionais (CHANDRASEKHAR, 2005)  e de 

desenvolvimento da melhoria de equipamentos para avaliar a qualidade sonora e de 

vibração de bombas (CARBARY et al, 2003) . 

 Técnicas avançadas, como o DOE (Design of Experiments), têm sido usadas 

para melhorar as características de NVH de bombas (MODRZEJEWSKI e 

FERNHOLZ, 2003). 

 Porém, para isolar este ruído, faz-se o desacoplamento da polia da bomba do 

motor do veículo, tornando o sistema de direção tipicamente manual, não sofrendo 

as interferências de “moan” e “whine noise”. 

2.3.2 ISOLAÇÃO DO EFEITO DO RUÍDO “NIBBLE NOISE”:  

 Neureder (2000) caracteriza o efeito de “nibble noise” como o 

desbalanceamento de forças que provocam variações angulares no pinhão de 0,2° e 

lineares da cremalheira da ordem de 0,05 mm. Este autor explica que além dos 

efeitos de desbalanceamento das rodas o “nibble noise” pode ser causado pelos 

mecanismos de fricção “stick/slip”.  

 O ruído de “nibble noise” ocorre em velocidades médias acima de 60 km/h.  
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 Devido ao efeito da irregularidade da pista onde os testes foram realizados, e 

a baixa velocidade de teste (< 20 km/h) será desprezado o efeito do “nibble noise” 

neste estudo. 

2.3.3 ISOLAÇÃO DO RUÍDO DE BATIDA HIDRÁULICO DO RUÍDO DE 

BATIDA MECÂNICO: 

 Para que se possam isolar os efeitos da batida hidráulica sobre a batida 

puramente mecânica da caixa de direção, existem alguns métodos: 

 O método mais simples é desabilitar o sistema de assistência hidráulica do 

sistema de direção tornando-a uma direção mecânica convencional. 

 O método consiste em simplesmente desligar o motor e percorrer a pista em 

declive.  

 Aconselha-se eliminar o óleo do sistema hidráulico para que o mesmo não 

interfira no amortecimento de batidas mecânicas. 

 Segundo LONG (1999) , a remoção do sistema hidráulico pode ser feita pela 

conexão das linhas de pressão e de retorno tanto do lado bomba quanto do lado 

caixa de direção.  

 Porém, este processo pode introduzir novos ruídos mecânicos, pois a função 

hidráulica da caixa foi removida. 

 Assim, o autor propõe a inserção de um tubo de borracha para amortecer o 

efeito do batida hidráulica. A proposição desta idéia está representada na figura a 

seguir: 
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Figura 53: Montagem do "tubo ereto" conforme LONG (1999). 

 

 Para o estudo de caso realizado, foi desligado apenas o motor do veículo e 

não foi considerada a montagem do tubo para amortecimento hidráulico. 

2.4. AVALIAÇÃO DO ESFORÇO AO ESTERÇAMENTO: 

2.4.1.1 INTRODUÇÃO: 

 O esforço ao esterçamento é outra variável a ser considerada quando se faz o 

ajuste da caixa de direção. Assim, quanto maior for a carga do sujeitador contra a 

cremalheira, menor será a possibilidade de produção de ruído de batida, mas, em 

contrapartida, maior será a componente de atrito entre estes componentes, 

aumentando, em conseqüência, o esforço ao esterçamento. 

 O esforço ao esterçamento é controlado na bancada de produção e no 

veículo. 
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2.4.1.2 ESFORÇO DE ESTERÇAMENTO EM BANCADA (PRODUÇÃO): 

 Dentro dos testes realizados em produção, executado sob condições 

controladas de temperatura, cargas e pressão, existe particular atenção aos 

seguintes: 

2.4.1.2.1 ESFORÇO AO ESTERÇAMENTO (“STEERING EFFORT”): 

 O teste é executado em máquina de produção. A função principal do teste é 

medir o torque no eixo de entrada ao longo do percurso da cremalheira (no sentido 

horário e anti-horário) sob determinada carga imposta às extremidades da 

cremalheira. 

 Como resultado do teste, é obtido o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 14: Esforço ao esterçamento e retornabilidade medidos em bancada. 

(Fonte: Visteon, 2006). 
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2.4.1.3 ESFORÇO DE ESTERÇAMENTO EM VEÍCULO: 

 A medição em bancada não simula todos os esforços aos quais o veículo está 

submetido. Para tanto, é necessária a medição “in loco” para uma avaliação precisa 

destes esforços. 

 O teste de esforço de esterçamento em veículo é feito nas condições listadas 

a seguir: 

• As manobras são efetuadas com o veículo parado; 

• A superfície da pista é regular (asfalto ou concreto); 

• Os pneus estão devidamente calibrados; 

• A carga (peso) do veículo controlada; 

• Condições de ajuste do sistema de direção tais como convergência e cambagem 

estão devidamente ajustadas. 

 Com base nestes ajustes, o veículo é instrumentado conforme figura a seguir: 

 

Figura 54: Instrumentação para medir esforço esterçamento de direção. 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 



91 

 

 

 Como pode ser visto na figura, a instrumentação é composta de um 

transdutor de torque solidário ao volante que por meio de rádio freqüência transmite 

os valores lidos de torque a um receptor que transfere os dados um computador 

portátil. Solidário ao volante, há um “encoder”, cuja função é medir o ângulo de 

esterçamento.  

 O torque lido no volante e o ângulo de esterçamento são consolidados no 

computador portátil que produz o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 15: Torque x ângulo medido em veículo. 

(Fonte: Visteon, 2006). 
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3. RESULTADOS: 
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3.1. INTRODUÇÃO: 

 Serão apresentados os resultados obtidos através tópicos abordados na 

metodologia do estudo. 

3.2. APRESENTAÇÃO - DADOS DO VEÍCULO INSTRUMENTADO 

EM CAMPO: 

3.2.1 INTRODUÇÃO: 

 Os resultados dos testes a seguir foram obtidos através de uma pista de 

paralelepípedos comum na região de Guarulhos – São Paulo. 

 As características da pista encontram-se dispostas na figura a seguir: 

 

Figura 55: Pista de paralelepípedos utilizada nos testes (Guarulhos - SP). 

 

 A instrumentação do veículo foi realizada pelo IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas) sob supervisão do professor doutor Walter Ponge Ferreira. 
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 A instrumentação utilizada encontra-se disposta na tabela a seguir: 

 

Tabela 5: Instrumentação utilizada no veículo de testes. 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 

 

 Foram realizados ao todo 16 testes, porém serão apresentados apenas os 

casos, a seguir: 

3.2.2 MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO #1: 

 O teste consistiu em descer e subir a pista com sistema hidráulico ativo. 

 Os acelerômetros foram colocados conforme a seguir: 

• Direção axial do pinhão; 

• Tangencial do pinhão livre sentido anti-horário (-); 

• Tangencial do pinhão livre sentido horário (+). 

 Foram obtidos os seguintes formas de onda em função do tempo: 
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Gráfico 16: Forma de onda em função do tempo (trecho 4). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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3.2.2.1 COMENTÁRIOS: 

 Observa-se pela análise da forma de onda em função do tempo que há 

semelhança nos dados obtidos nos acelerômetros 1, 2 e 3. Porém, na medição 

efetuada com o acelerômetro 1 no trecho correspondente à manobra 3 é mais sensível 

ao ruído de batida, pois os sinais obtidos têm amplitudes significativas comparadas com 

os acelerômetros 2 e 3 no mesmo trecho de manobra 3. 

 

Gráfico 17: Fragmento da forma de onda em função do tempo - trecho 4 - manobra 3. 

 

 Deduz-se que as vibrações obtidas no sentido axial da cremalheira do lado 

esquerdo são mais sensíveis ao ruído de batida que as vibrações tangenciais medidas 

no pinhão da caixa de direção. 
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Gráfico 18: Forma de onda em função do tempo (trecho 4 - manobra #1). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al, 2006). 
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Gráfico 19: Forma de onda em função do tempo (trecho 4 - manobra #2). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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Gráfico 20: Forma de onda em função do tempo (trecho 4 - manobra #3). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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3.2.3 MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO #2: 

 O teste consistiu em descer e subir a pista com sistema hidráulico ativo. 

 Os acelerômetros foram colocados conforme a seguir: 

• Cremalheira lado esquerdo – axial (+); 

• Cremalheira lado esquerdo – vertical (+); 

• Cremalheira lado direito – vertical (+). 

 Foram obtidas as seguintes formas de onda em função do tempo: 
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Gráfico 21: Forma de onda em função do tempo (trecho 11). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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3.2.3.1 COMENTÁRIOS: 

 Observa-se pela análise da forma de onda em função do tempo que há 

semelhança nos dados obtidos nos acelerômetros 1, 2 e 3. 

 As manobras em ziguezague (manobra 4) mostraram que não há diferenças 

significativas nos sinais obtidos pelos acelerômetros 1, 2 e 3. 

 Deduz-se, portanto, que o impacto entre dentes da cremalheira contra os dentes 

do pinhão no sentido axial da cremalheira não é a principal fonte do ruído de batida. 

 

Gráfico 22: Fragmento da forma de onda no trecho 11 mostrando as manobras em ziguezague e 

descida em marcha ré. 

 Observa-se que as vibrações na caixa de direção são significativamente 

menores quando o veículo desce em marcha ré. Deduz-se que o peso do veículo sobre 

o eixo dianteiro no deslocamento em declive tem influência na geração do ruído de 

batida. 

Manobra em 

marcha ré 

Trecho em  

ziguezague 
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Gráfico 23: Forma de onda em função do tempo (trecho 11 - manobra #4 – em ziguezague). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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Gráfico 24: Forma de onda em função do tempo (trecho 11 - manobra #5 – descida em marcha ré). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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Gráfico 25: Forma de onda em função do tempo (trecho 11 - manobra #6). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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3.2.4 MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO #3: 

 O teste consistiu em descer e subir a pista com sistema hidráulico ativo. 

 Os acelerômetros foram colocados conforme a seguir: 

• Carcaça da válvula – horizontal (+); 

• Carcaça do sujeitador – vertical (+); 

• Carcaça da cremalheira, próximo ao mancal – horizontal (+). 

 Foram obtidas as seguintes formas de onda em função do tempo: 
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Gráfico 26: Forma de onda em função do tempo (trecho 16). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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3.2.4.1 COMENTÁRIOS: 

 O trecho 16 foi escolhido para se comparar as vibrações da torre da válvula, torre 

do sujeitador e bucha da carcaça. 

 Como resultado, observa-se que as amplitudes dos sinais da torre da válvula e 

do sujeitador (“yoke”) são significativamente menores quando comparadas às 

amplitudes dos sinais próximos à bucha da carcaça. Vide figura a seguir: 

 

Gráfico 27: Forma de onda em função do tempo para o trecho 16 - manobras 1, 2 e 3. 

Amplitude dos sinais no 

acelerômetro 3 é 

significativamente maior. 
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Gráfico 28: Forma de onda em função do tempo (trecho 16 - manobra #1). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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Gráfico 29: Forma de onda em função do tempo (trecho 16 - manobra #2). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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Gráfico 30: Forma de onda em função do tempo (trecho 16 - manobra #3). 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 
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4. DISCUSSÃO: 
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4.1. INTRODUÇÃO: 

 Serão abordados os aspectos relevantes à participação de cada componente 

para a geração do ruído de batida. 

4.2. COLUNA DE DIREÇÃO: 

 A coluna de direção poderia ser considerada como uma fonte de ruído da 

caixa de direção. Portanto, foi devidamente instrumentada e excitada para 

identificação de ruídos de origem SBN. 

 A figura a seguir mostra como este processo foi realizado: 

 

Figura 56: Instrumentação do volante para verificar ruídos da coluna. 

(Fonte: PONGE-FERREIRA et al., 2006). 

 

 Observou-se no experimento que a coluna não era fonte geradora do ruído. 

4.3. CAIXA DE DIREÇÃO: 

 Para a caixa de direção, foram verificados os seguintes fatores: 
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4.3.1 VIBRAÇÃO DA CARCAÇA: 

 Poderia concluir-se que todo o conjunto estivesse vibrando em função das 

irregularidades da pista, porém, acredita-se que os picos de batida seriam 

absorvidos pelos coxins da caixa de direção. 

4.3.2 IMPACTO ENTRE DENTES DA CREMALHEIRA E PINHÃO NO 

SENTIDO AXIAL DA CREMALHEIRA: 

 Os testes foram realizados com um conjunto de cremalheira e pinhão cujo 

engrenamento foi devidamente controlado dentro das especificações. Este controle 

de engrenamento garante que as superfícies dos dentes do pinhão e da cremalheira 

durante a translação desta última, estão em contato ao longo de todo o percurso. 

 Acredita-se que dificilmente o som seria provocado pelo impacto dos dentes 

no sentido axial da cremalheira. 

4.3.3 TORRE DO SUJEITADOR: 

 Esta região merece melhor detalhamento, pois, pode originar o ruído de 

batida de várias maneiras. 

 A figura a seguir servirá de base para a discussão: 
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Figura 57: Torre do sujeitador: fontes de ruído de batida (“knock”). 

(Fonte: Visteon, 2006). 

 

4.3.3.1 REGIÃO 1: FOLGA ENTRE O SUJEITADOR E A PORCA DO 

SUJEITADOR. 

 A primeira fonte possível de origem da batida pode ser o impacto provocado 

pelo sujeitador e a porca do sujeitador. 

 Dados experimentais comprovam que a folga entre estes dois componentes, 

em função do ângulo de retorno, é aproximadamente de 0,5mm. 

 Como se verificou anteriormente (vide página 33), o sujeitador pode ser feitos 

em liga de alumínio com o perfil em “Y” ou, de poliacetal com o perfil em forma de 

“D”. 

 Acredita-se que esta região pode ser uma das principais fontes de geração do 

ruído, pois, observa-se na prática que os veículos que com sujeitadores metálicos 

em forma de “Y”, apresentam maior incidência de ruído de batida quando 

comparados com os veículos equipados com sujeitadores de poliacetal. 
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4.3.3.2 REGIÃO 2: FOLGA ENTRE O SUJEITADOR E O CORPO DA CARCAÇA: 

 Acredita-se que o ruído de “chocalho” (“rattle”) não é o principal causador do 

ruído de batida, pois o corpo do sujeitador é retificado de tal forma que a folga entre 

o mesmo e o furo da carcaça seja menor que 0,05mm. Esta folga mínima seria 

insuficiente para que o “chocalhar” do sujeitador no furo da carcaça produzisse o 

ruído de batida. Além disso, existem registros de casos de ruído de batida em 

veículos, com sujeitadores providos de um anel de vedação no corpo cilíndrico do 

sujeitador cuja função é evitar do ruído de chocalho – “rattle” (vide página 46). 

4.3.3.3 REGIÃO 3: IMPACTO ENTRE OS DENTES DO PINHÃO E 

CREMALHEIRA: 

 Presume-se que pode haver influência direta do impacto dos dentes da 

cremalheira sobre o pinhão. 

 As vibrações do sistema de suspensão são transmitidas das rodas à caixa de 

direção por intermédio do terminal e tirante (vide página 36). 

 Dependendo da aceleração, a que o conjunto é submetido, pode haver o 

descolamento da região de contato entre os dentes da cremalheira e do pinhão. 

 Devido ao efeito de pressionamento do sujeitador devido à ação da mola, a 

cremalheira é forçada a retornar a sua posição inicial fazendo com que os dentes 

colidam com os dentes do pinhão provocando o ruído de batida. 

 Sabe-se por dados obtidos na prática que, se a mola do sujeitador não estiver 

com a devida carga, isto é, se houver a perda do ângulo de ajuste (“backoff angle”)  

a incidência de ruído de batida é maior, donde se conclui que há uma relação direta 

da mola, seu ajuste e a incidência de ruído de batida. 
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4.3.4 IMPACTO ENTRE A CREMALHEIRA E A BUCHA DA 

CARCAÇA: 

 Ferreira W. (2006) afirma que o ruído de batida pode ser originado pelo 

impacto da superfície cilíndrica da cremalheira na bucha da carcaça (comunicação 

pessoal) 1. 

 Acredita-se que esta possa ser uma hipótese viável, pois, a bucha da carcaça 

é constituída de um inserto (embuchamento) de material metálico recoberto por uma 

resina de Permaglide® (teflon). 

 Para que se possa entender o mecanismo de geração de ruído, segue a 

figura a seguir: 

 

Figura 58: Inserto de Permaglide® na bucha de carcaça. 

                                            

1 Informação verbal fornecida pelo professor doutor Walter Ponge Ferreira. São Paulo: IPT, julho 

de 2006. 
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 As vibrações da suspensão são transmitidas aos terminais e tirantes que por 

sua vez, a transmitem á cremalheira. A rigidez do conjunto está diretamente 

relacionada ao ajuste do ângulo de retorno e a constante elástica da mola do 

sujeitador. 

 Se este ajuste não estiver conforme especificações dimensionais e de ajuste, 

a rigidez do conjunto propicia maior grau de liberdade para a cremalheira. 

 Este maior grau de liberdade pode facilitar o impacto dos dentes da 

cremalheira contra os dentes do pinhão e, também, facilitar o impacto da superfície 

cilíndrica da cremalheira contra o inserto metálico da bucha da carcaça. 

 

4.3.5 IMPACTOS NAS REGIÕES ROTULARES DO TIRANTE E DO 

TERMINAL: 

 Acredita-se que é pouco provável que o ruído de batida seja produzido pela 

folga nas regiões rotulares do tirante e do terminal, pois, a folga das articulações 

nestas regiões é mínima e as vibrações são absorvidas por uma capa plástica que 

absorve vibrações. 

4.4. SUGESTÕES DE MELHORIA: 

 Algumas modificações de engenharia podem ser implementadas de modo a 

atenuar o efeito do ruído de batida na caixa de direção. 

 Dentre elas, destacam-se: 

4.4.1 COLUNA DE DIREÇÃO: 

 Novas tecnologias têm sido aplicadas às colunas de direção de maneira a 

atenuar ou inibir a transmissão de ruídos e vibrações. A inserção de material plástico 
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entre os componentes deslizantes da coluna absorve a grande maioria das 

vibrações transmitidas pela caixa de direção ao volante. A figura a seguir ilustra uma 

possível solução: 

 

Figura 59: Inserto plástico entre os elementos deslizantes da coluna de direção. 

(Fonte: Du Pont, 2006). 

 

4.4.2 CAIXA DE DIREÇÃO: 

 As modificações na caixa de direção visando atenuar o ruído podem ser feitas 

em duas regiões: 

4.4.2.1 TORRE DO SUJEITADOR: 

 O componente principal que pode ser modificado para atenuar o ruído é o 

sujeitador. 
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 Para evitar o ruído de chocalho (“rattle”) pode ser adicionado um anel de 

vedação (“o’ring”) ao corpo cilíndrico do sujeitador de modo a impedir o movimento 

de impacto radial do sujeitador e o furo da carcaça. 

 De maneira semelhante, a adição de outro anel de vedação (“o’ring”) no topo 

do sujeitador pode atenuar o ruído produzido pelo impacto do sujeitador e a porca do 

sujeitador. 

 O aspecto final destas duas soluções se encontra detalhada na figura a 

seguir: 

 

Figura 60: Sujeitador modificado para atenuar/evitar ruídos. 

 

4.4.3 BUCHA DA CARCAÇA: 

 De maneira análoga, o impacto da cremalheira na bucha da carcaça pode ser 

atenuado com a inserção de anéis de vedação (“o’rings”.).  

 Uma proposta para o projeto está disposta na figura a seguir: 
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Figura 61: Bucha da carcaça em corte, mostrando anéis de vedação para atenuar ruído. 

 

 

 

 

 

ANEIS O’RING PARA 

ATENUAR IMPACTO DA 

CREMALHEIRA NA 

BUCHA DA CARCAÇA 



122 

 

 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS: 
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 A identificação do ruído de batida (“knock noise”) é difícil de ser feita. Como 

se pôde verificar, o veículo possui várias fontes geradoras de ruídos. Estes ruídos 

podem ser transmitidos direta ou indiretamente ao mecanismo de caixa de direção. 

O sistema de direção pode ser um gerador de ruídos na caixa de direção: a primeira 

fonte é o sistema composto por mangueiras que podem provocar ruídos de “rattle” 

se não estiverem devidamente fixadas; a segunda fonte pode ser a bomba que 

produz ruídos característicos como o “whine” e o “moan noise”; a terceira fonte pode 

ser a geração de ruídos de “rattle” produzidos pela folga entre componentes da 

própria caixa de direção. Na categoria de “folga entre componentes” podem ser 

destacadas as folgas nas articulações rotulares dos terminais e tirantes; folga entre o 

sujeitador e furo da carcaça; folga entre o corpo da cremalheira e a bucha da 

carcaça. A quarta fonte é o impacto entre componentes que não apresentam folga 

relativa devido a ação da carga da mola sobre os mesmos, mas, devido à ação das 

vibrações transmitidas à cremalheira podem vir a colidir provocando o ruído. Neste 

último caso em específico, foram identificadas as colisões dos dentes da cremalheira 

e dos dentes do pinhão, a colisão do sujeitador e a porca do sujeitador. Conclui-se, 

portanto, que a mola do sujeitador tem grande relevância na minimização do ruído, 

neste caso. Porém, como foi visto, a carga exercida pela mola no sujeitador, e este 

último à cremalheira, não pode ser excessiva, pois aumenta consideravelmente, o 

atrito entre sujeitador e cremalheira. Este atrito é imediatamente sentido pelo 

motorista, que identifica maior esforço ao esterçar o veículo e a falta de 

retornabilidade do veículo após realizar curva. Outro aspecto interessante do estudo 

demonstra que a avaliação objetiva do ruído, obtida através instrumentação do 

veículo, é bastante precisa e decisiva para identificação da fonte geradora de ruído. 

A avaliação subjetiva está sujeita à interferência de várias fontes que podem ser 
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facilmente isoladas com a colocação de acelerômetros na região de interesse de 

estudo. Como recomendações para trabalhos futuros, sugerem-se: a) estudos de 

outros ruídos oriundos do sistema de direção tais como o “hiss noise” – ruído 

originado pela válvula da caixa de direção através das ranhuras de correção do eixo 

de entrada e as ranhuras do carretel da válvula; e o “squeak noise” – ruído originado 

pela fricção entre os anéis de vedação da torre da válvula e o eixo de entrada; que 

são bastante comuns em campo e não apresentam uma solução trivial de eliminação 

ou atenuação de ruído; b) O estudo e desenvolvimento de equipamentos de baixo 

custo e de fácil instalação para a instrumentação imediata para a detecção de ruído 

e vibrações no veículo de modo a se evitar a avaliação subjetiva, pois, esta última é 

imprecisa e contraditória. Tais equipamentos seriam providos de sistemas de 

comunicação sem fio – “wireless” – para facilitar a instalação e aquisição de dados 

dos acelerômetros sem se preocupar com fios cabos, etc.; c) modelagem do sistema 

de suspensão e sua interação com o sistema de direção de modo a simular, 

virtualmente, os possíveis pontos de impacto entre os elementos da caixa de direção 

e, preventivamente, elaborar soluções de engenharia para a eliminação e atenuação 

de ruído antes da construção de protótipos. 
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7. GLOSSÁRIO: 

- A - 

ABN – Air Borne Noise. Ruído transmitido pelo ar., 85 

AXLE TRAMP – Vibração dos eixos. Vibração ressonante quando as rodas direita e 
esquerda do veículo vibram defasadas em 180°, 141 

- B - 

BACKOFF ANGLE- Ângulo de retorno. Retorno angular da porca do sujeitador de 
tal modo a estabelecer folga entre porca do sujeitador e sujeitador, além de 
estabelecer a força relativa do sujeitador contra a cremalheira e, por conseguinte, a 
força da cremalheira contra o pinhão., 36, 50, 116 

BENDING – flexão devido ao carregamento, 41 

BOOST CURVE – curva de resposta da válvula de direção hidráulica. Esta curva 
estabelece a relação de pressão em função do ângulo de torção da barra de torção, 
28 

BOUNCE – Salto. Movimento provocado pelo veículo ao passar sobre um saliência 
da pista em uma das rodas, 41 

- Ch - 

CHATTER – Trepidação, 43 

- C - 

CLANK – Tinido. Som característico quando o êmbolo do pistão não está bem 
cravado na cremalheira, 44 

CRIMPAGEM – prensagem da mangueira nos conectores terminais, 14 

CRUISER – controlador de velocidade cruzeiro. Nos sistemas de veículos de 
controle de eletrônico de tração, mantém a velocidade constante do veículo 
independente das variações de torque, 12 

- D - 

DOE – Design of Experiments. Projeto de Experimentos, 86 

DRAG LINK – barra de arraste, 6 
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- E - 

ECU - Eletronic Control Unit – unidade eletrônica de controle. Termo comum no meio 
automotivo para os dispositivos eletrônicos que controlam algumas funções do 
veículo., 9 

EPHS - Electric Power Hydraulic Steering – direção eletrohidráulica. Direção cujo o 
acionamento da bomba não é feito diretamente por uma polia acoplada ao motor 
mas através de um motor elétrico independente., 9 

EPS - Electric Power Steering – Direção Assistida Eletricamente. Trata-se de um 
sistema de direção onde os movimentos do volante às rodas são feitos através de 
um motor elétrico controlado eletronicamente, 10 

- F - 

FBN – Fluid-Borne Noise. Ruído nascido de fluido, 86 

- G - 

GEAR RATTLE NOISE  - Ruído originado pela batida de dentes de engrenagem. O 
knocking noise é uma variante deste tipo de ruído, 146 

GEAR WHINE NOISE - Ruído originado pela conjugação de dentes de engrenagem 
de transmissão, 146 

GRIND NOISE – Som abrasivo, semelhante ao som de um rebolo de retífica ou a 
uma lixa sendo esfregada na madeira., 44 

- H - 

HISS/SWISH NOISE - Som contínuo tal como o ar que escapa de um balão, 44 

- I - 

INNER/OUTER TIE ROD – O inner tie rod é o eixo tirante que liga a barra de direção 
aos terminais da caixa de direção. O outer tie rod é o terminal que liga o inner tie rod 
(tirante) às rodas, 16 

INPUT SHAFT – Eixo de Entrada. Componente que interliga a coluna de direção 
com a válvula da caixa de direção. Contém ranhuras que influenciam a curva de 
resposta da caixa de direção, 20 

- K - 

KNOCK NOISE - Som pesado, repetitivo e alto semelhante a uma pancada numa 
porta., 47 

KNUCKLES - cubo de roda, 3 
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- M - 

MESHING – Engrenamento. Condições de engrenamento entre os dentes da 
cremalheira e do pinhão, 59 

MOAN NOISE – ruído em forma de gemido. Nos sistemas de direção hidráulica este 
ruído é característico – se origina na bomba hidráulica quando se esterça o veículo 
em manobras de estacionamento., 25 

- N - 

NIBBLE NOISE - ruído é gerado pelo desbalanceamento da roda e a oscilação da 
suspensão sob determinadas condições de velocidade, 45, 86 

- O - 

OUTER TIE ROD – veja INNER/OUTER TIE ROD, 16 

- P - 

PICK- UPS – veículo leve de carga. Exemplos - Ford Ranger®, Mitsubishi L200®, 
etc, 6 

PINION – pinhão. Trata-se de uma engrenagem helicoidal cuja função é transferir o 
movimento do volante através do barra de torção – tbar – à cremalheira, 20 

PITCH – Balanço. Movimento provocado pelo veículo ao passar sobre uma valeta, 
41 

- R - 

RATTLE NOISE. Consulte: SQUEAK AND RATTLE NOISES 

RETORNABILIDADE/RETURNABILITY. Retornabilidade. Propriedade que o veículo 
tem de voltar a sua trajetória retilínea após fazer curvas desde que o motorista libere 
o retorno do volante, 60 

ROLL – Rolagem. Tendência ao capotamento.  Movimento do veículo durante curva 
de média e alta velocidade, 41 

RUMBLE NOISE – Ruído em forma de rugido. Ruído provocado pelas 
irregularidades da pista, 141 

- S - 

SBN  - Structural-Borne Noise. Ruído produzido e transmitido pela estrutura., 85 

SHUDDER NOISE - Ruído em forma de tremor. Ruído provocado quando o veículo 
pára. Pode ser causado pela deformação do tambor de freio ou da lona de freio., 
142 
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SLEEVE – comumente conhecido como carretel da válvula ou luva da válvula. 
Possui ranhuras internas que influenciam a curva de resposta da caixa de direção, 
20, 22 

SLOTS – ranhuras, fendas., 21 

SQUEAK AND RATTLE NOISES – Ruídos em forma de rangidos e chocalhos. São 
os principais ruídos estudados na disciplina de NVH., 46, 145 

SQUEAK NOISE – Rangido. Som de alta intensidade semelhante ao esfregar de 
uma janela limpa, 46 

SQUEAL NOISE  - Ruído em forma de chiado. Ruído característico provocado pela 
freada de veículos com freio a disco, 42, 143 

STEERING EFFORT - Esforço ao esterçamento. Medição da variação do torque no 
eixo de entrada ao longo do percurso da cremalheira (no sentido horário e anti-
horário), 89 

STICK/SLIP – Movimento irregular e ruidoso de peças deslizantes devido a falha do 
limite de lubrificação e alta fricção estática, 86 

- T - 

TBAR. Consulte- TORSION BAR 

TORSION BAR – barra de torção. Trata-se de um eixo cuja função é servir como 
uma mola centralizadora da válvula da caixa de direção, 18, 20, 23 

TWISTING  - Torção gerada devido ao carregamento, 41 

- V - 

VER – Vehicle Evaluation Rate. Nota de Avaliação do Veículo. Utilizada para se 
fazer avaliação subjetiva do veículo em testes de campo de prova, 73 

VFLAT – fresagem em forma de V na ponta do eixo de entrada, onde o eixo da 
coluna de direção se prende a vávula da caixa de direção, 22 

- W - 

WAVENESS. Ondulação. Perfil transversal dos dentes da cremalheira evidenciado, 
principalmente, após o tratamento térmico, 54 

WHEEL HOP – Salto da roda. Movimento provocado pelo veículo ao passar por uma 
roda sobre uma saliência na pista, 141 

WHINE NOISE – Ruído característico de motores elétricos pequenos de alta 
rotação., 144 
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- Y - 

YAW – Guinada. Movimento brusco do veículo ao mudar de faixa de rolamento ou, 
desviar de um obstáculo., 41 

YOKE - Sujeitador. Componente da caixa de direção que submete a cremalheira 
contra o pinhão através da atuação de mola. Pode apresentar vários formatos (forma 
Y ou forma D) e materiais (sinterizados, poliacetal, etc...), 33, 52 

- Z - 

ZIZ NOISE.  – Ruído semelhante ao rangido (squeak noise) 
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8. APÊNDICES 
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8.1. APÊNDICE A: OUTROS COMPONENTES DE CAIXA DE 

DIREÇÃO 

8.1.1 DUTOS HIDRÁULICOS: 

 

Figura 62: Dutos Hidráulicos 

 Os dutos hidráulicos têm a função de conduzir o óleo hidráulico, direcionado 

pela válvula rotativa para um lado ou para outro do pistão.  

 Estes tubos são em aço e são protegidos externamente contra a corrosão.  

 Estes tubos flangeados são fixados à carcaça do mecanismo por meio de 

conectores que possuem anéis vedadores plásticos que se acomodam na operação 

de aperto impedindo o vazamento do óleo hidráulico. 

8.1.2 VÁLVULA DE ALÍVIO: 

  

Figura 63: Válvula de Alívio. 
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 A válvula de alívio tem a função de absorver o impacto no sistema hidráulico 

quando as rodas do veículo transpassam um obstáculo. 

 A válvula de alívio ao se fechar, faz com que esta câmara funcione como um 

amortecedor minimizando ou eliminado o efeito que este golpe de aríete transmitiria 

ao volante. 

8.1.3 RETENTORES: 

 Os retentores têm a função principal de reter óleo e/ou graxa, que devem ser 

contidos no interior de um mecanismo.  

 Os retentores têm duas funções:  

• Vedação principal - A função de reter o fluido quando o eixo está na condição 

dinâmica ou estática e, nestes casos, a mola tem a função de compensar a carga 

radial exercida sobre o eixo e compensar o desgaste natural do "lábio" do 

vedador durante o uso. 

• Vedação auxiliar - Sua função é proteger a vedação principal quanto à sujeira e 

outros elementos. O diâmetro externo do retentor proporciona a interferência com 

o alojamento e pode ser metálico com pintura emborrachada ou revestido com 

borracha lisa ou ranhurada. 
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Figura 64: Seção transversal da região da válvula na caixa de direção. 

8.1.4 ANEL ELÁSTICO: 

 Tem a função de fixar todo o conjunto dá válvula em funcionamento, sob 

pressão hidráulica. É importante que haja uma perfeita montagem deste 

componente, pois caso contrário no instante em que a caixa de direção entrar em 

funcionamento, o vedador não irá suportar a pressão do sistema, gerando um 

vazamento pleno de óleo hidráulico. 

8.1.5 ROLAMENTO SUPERIOR: 

 Tem a função de centralizar e suportar a válvula quando em funcionamento 

levando em consideração forças (cargas) aplicadas no eixo do pinhão. 

8.1.6 ROLAMENTO CENTRAL: 

 Também tem a função de centralizar a válvula e suportar cargas, porem 

apoiando na pista central dá válvula. 
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8.1.7 ROLAMENTO INFERIOR: 

 Tem a função idêntica aos anteriores com relação à centralização da válvula, 

porém apoiando na parte inferior do pinhão.  

 Nota: Pode-se dizer que o pinhão trabalha com três pontos de apoio, onde o 

tipo do rolamento é determinado em função das cargas aplicadas em cada setor do 

conjunto. Deve-se ter o conhecimento, que cada rolamento possui uma 

característica individual em sua aplicação. 

8.1.8 PORCA: 

 Tem a função de fixar a válvula na carcaça através de um torque pré-

determinado.  

 Esta porca é auto-travante, ou seja, possui uma deformação prévia vinda do 

fornecedor com a função de evitar que se solte durante a vida útil do produto. 

8.1.9 CAPA PROTETORA: 

 Tem a função de proteger a região inferior da caixa de direção, em especial, o 

rolamento, porca e engrenamento contra o ingresso de contaminação externa 

durante a vida útil da caixa no veículo. 

8.1.10 COIFAS (BOOTS): 

 Tem a função de proteger os componentes internos da caixa de direção 

contra sujeira, infiltração de água, etc.  

 As convolutas das coifas permitem que a coifa se deforme de acordo com o 

trabalho da suspensão.  

 A localização das coifas da caixa de direção está disposta na figura a seguir: 
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Figura 65: Coifas da caixa de direção. 

8.1.11 ABRAÇADEIRAS DA COIFA: 

 

Figura 66: Abraçadeiras da coifa. 

 Estes componentes são responsáveis pela fixação da coifa à carcaça da 

caixa e ao tirante da caixa. De maneira similar as coifas, impedem a infiltração de 

água e sujeira para o interior do mecanismo. 
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8.2. APÊNDICE B: OUTRAS FONTES DE RUÍDOS E 

VIBRAÇÕES VEICULARES 

8.2.1 INTRODUÇÃO: 

 De acordo com o discutido na página 42, existem várias fontes de ruídos 

veiculares. Dentre elas: 

• Pneus e pistas; 

• Suspensão; 

• Freios; 

• Motor 

• Carroceria; 

• Transmissão e Embreagem; 

• Eixos; 

• Sistema de Direção (Hidráulica). 

• Etc. 

 Serão discutidas as fontes com exceção ao sistema de direção. 

8.2.2 PNEUS E PISTAS: 

8.2.2.1 BALANÇO INDUZIDO PELO PNEU: 

 

 Este balanço pode ser produzido devido ao desbalanceamento dos pneus.  

 Este desbalanceamento é produzido por vetores de forças de primeira ordem 

nas freqüências de rotação do pneu. 

As variações das forças do pneu geram diferentes forças de resistência à rolagem. 

8.2.2.2 RUÍDO DO PNEU: 

 



141 

 

 

 Este ruído é produzido pela interação entre a pista e o pneu. Os picos de 

ruído ocorrem nas freqüências associadas com a freqüência ressonante da carcaça 

do pneu e/ou dos padrões de ranhuras do pneu. 

8.2.2.3 BALANÇO INDUZIDO PELA PISTA: 

 

 O balanço do veículo é originado pelas irregularidades da pista que provocam 

a flexão e/ou modos de torção na estrutura da carroceria ou da coluna de direção. 

Estes modos podem gerar respostas ressonantes às massas suspensas (por 

exemplo: salto da roda (“wheel hop”) ou ruídos nos eixos). 

8.2.2.4 RUGIDO DA PISTA (“RUMBLE NOISE”) 

 Ruído caracterizado pelo rugido provocado pelas irregularidades da pista 

durante o trajeto. 

8.2.3 SUSPENSÃO: 

8.2.3.1 SALTO DO PNEU: 

 

 Vibrações ressonantes devido a massas suspensas (exemplos: pneus, rodas, 

freios e componentes de suspensão). 

 Geralmente, estão na faixa de freqüência de 14 a 17 Hz e são excitadas ou 

pelos pneus e/ou pela pista. 

8.2.3.2 VIBRAÇÃO DOS EIXOS (“AXLE TRAMP”): 
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 Resposta ressonante das massas suspensas dos eixos, pneus, freios, 

suspensão, etc. onde as rodas direita e esquerda do veiculo vibram defasadas em 

180º. 

8.2.3.3 MOLA DE SUSPENSÃO: 

 Ruído caracterizado pela vibração ressonante da mola da suspensão nas 

freqüências entre 35 e 50 Hz. 

8.2.3.4 EIXO TRASEIRO: 

 Ruído típico originado pelo erro de contato de engrenamento das 

engrenagens do diferencial. Geralmente ocorre nas freqüências entre 300 a 800 Hz. 

8.2.3.5 BALANÇO DA PONTA DE EIXO: 

 Vibrações ressonantes de balanço da ponta de eixo traseiro geralmente na 

faixa de freqüência de 33 a 48 Hz. 

 As vibrações são provocadas devido ao desbalanceamento dos eixos, devido 

ao desalinhamento do eixo ou devido aos pulsos de torque. 

8.2.4 FREIOS: 

8.2.4.1 TREMOR DO FREIO (“SHUDDER NOISE”): 

 

 São vibrações longitudinais do veículo que ocorrem quando o veículo pára.  

 Estas vibrações são resultantes da variação de forças durante a frenagem. 

 As variações de força durante a frenagem podem ser geradas devido o 

tambor de freio estar ovalizado ou devido à lona de freio apresentar deformação 

e/ou variação em sua espessura. 
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8.2.4.2 RANGIDO DE FREIO (“SQUEAL”):  

 Ruído característico semelhante a um rangido que ocorre durante a frenagem 

do veículo devido à fricção entre pastilhas e disco. 

8.2.5 RUÍDOS DO MOTOR: 

8.2.5.1 BALANÇO DO MOTOR GIRANDO EM VAZIO: 

 São vibrações de baixa freqüência do veículo geradas como o motor rodando 

em vazio e excitadas pelos pulsos de ignição. 

 Estas vibrações podem excitar a coluna de direção (em freqüências próximas 

a 27 Hz), o corpo do motor e seus suportes. 

8.2.5.2 DESEQUILÍBRIO DAS FORÇAS DO MOTOR: 

 As forças de desequilíbrio ocorrem na freqüência rotacional do motor no 

dobro da freqüência rotacional do motor. 

Isto ocorre devido ao desequilíbrio de rotação e das forças inerciais.  

 O desequilíbrio das forças inerciais (2x a rotação do motor), particularmente é 

importante para motores de 4 cilindros em linha, pois estas aumentam 

proporcionalmente com o quadrado da velocidade do motor. 

8.2.5.3 VIBRAÇÕES TORCIONAIS DO MOTOR: 

 As vibrações angulares e rotacionais do motor são resultantes dos pulsos de 

ignição do motor. Estas podem excitar a ressonância dos eixos, a trepidação de 

engrenagens, balanço de pinhões, salto das rodas, etc.  
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8.2.5.4 RUÍDO INTRÍNSECO DO MOTOR: 

 São ruídos gerados através do bloco do motor, fluxo de óleo, proteções das 

válvulas, etc. 

8.2.5.5 VIBRAÇÕES DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO: 

 As vibrações são excitadas pelos pulsos de ignição do motor, pelos 

desequilíbrios do motor e respostas das pistas. 

 Os picos de vibração ocorrem nas freqüências de ressonantes do sistema de 

exaustão e são transmitidas através do suportes do escapamento. 

8.2.6 RUÍDOS DE ACESSÓRIOS DO MOTOR: 

8.2.6.1 CORREIAS DO MOTOR: 

 Ruído caracterizado pelas vibrações dos segmentos de correia e polias do 

motor. A excitação é feita pelos pulsos do motor. 

8.2.6.2 RUÍDO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO: 

 Ruído característico semelhante a um “gemido” gerado pelos pulsos do 

compressor de ar condicionado geralmente transmitido através das linhas de fluido 

refrigerante. 

8.2.6.3 RUÍDO DO ALTERNADOR: (“WHINE NOISE”): 

 Ruído gerado pelos segmentos da armadura do alternador ou pelas palhetas 

da ventoinha do alternador. 

8.2.6.4 RUÍDO DA VENTOINHA DO MOTOR: 

 Ruído randômico gerado pela turbulência do fluxo de ar através da ventoinha. 

 Pode ter componentes relacionados com as freqüências das lâminas. 
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8.2.6.5 RUÍDO DO ESCAPAMENTO: 

 Ruído transmitido através ou irradiado do sistema de exaustão e excitado 

através dos pulsos de ignição do motor cujos níveis de picos ocorrem em 

freqüências ressonantes acústicas. 

8.2.7 RUÍDOS DA CARROCERIA E PAINEL: 

8.2.7.1.1 RESSONÂNCIAS ACÚSTICAS DA CARROCERIA: 

 São oriundas do fluxo de ar que circunda o veículo durante o trajeto. 

 Geralmente estão na faixa entre 40-50 Hz. 

8.2.7.1.2 FLEXÃO DA ESTRUTURA: 

 Ressonâncias que ocorrem na estrutura do carro devido a flexão.  

 Geralmente, estão na faixa entre 15-25 Hz. 

8.2.7.1.3 RUÍDOS DO PAINEL: 

 Originário da resposta de vibração do painel devido a várias fontes de 

vibração do veículo. 

8.2.7.1.4 RUÍDOS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS: 

 Os sinais de entrada da pista podem gerar rangidos através da fricção de 

componentes um com os outros. Sons de pancadas são gerados através do impacto 

entre componentes. 

 Estes são amplamente conhecidos na literatura de NVH. São chamados de 

“squeak and rattle noises”.  
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8.2.8 TRANSMISSÃO E EMBREAGEM: 

8.2.8.1 BATIDAS ENTRE OS DENTES DE ENGRENAGEM (“GEAR RATTLE 

NOISE”) 

 O ruído produzido pela batida entre os dentes de engrenagem é resultante 

das vibrações torcionais causada pela perda do contato e pelo impacto dos dentes 

das engrenagens da transmissão (geralmente em caixa de redução). 

8.2.8.2 RANGIDO ENTE OS DENTES DA ENGRENAGEM (“GEAR WHINE 

NOISE”) 

 

 Ruído gerado pelo erro de conjugação entre os dentes das engrenagens de 

transmissão. 

8.2.8.3 TREMOR DURANTE A PARTIDA DO MOTOR: 

 Balanço longitudinal de baixa freqüência resultante da fricção da embreagem 

e que produz grandes pulsos torcionais. 

8.2.8.4 RUÍDOS DOS EIXOS DO TREM DE FORÇA: 

 São modos de vibração ressonantes da flexão ou torção dos eixos excitados 

por desequilíbrios ou pelos pulsos de ignição do motor. 

 Para os veículos de tração traseira, os ruídos de primeira harmônica ocorrem 

na faixa de 70 a 85 Hz e de segunda harmônica entre 105 a 120 Hz. 
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8.2.8.5 VIBRAÇÕES DE JUNTAS UNIVERSAIS: 

 São vibrações torcionais que ocorrem no dobro da freqüência rotacional dos 

eixos resultantes da variação da velocidade angular entre os ângulos da junta 

universal. 
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8.3. APÊNDICE C: OUTROS RUÍDOS DO SISTEMA DE 

DIREÇÃO: 

8.3.1 BARULHO – (BOOM): 

 Som rítmico como um toque de tambor ou um trovão distante. 

8.3.2 ZUNIDO – (BUZZ): 

 Som de baixa intensidade semelhante a uma abelha. Geralmente está 

relacionado com vibrações. 

8.3.3 RISO – (CHUCKLE): 

 Ruído semelhante a uma vareta contra uma roda de girante de uma bicicleta. 

8.3.4 TRILO – (CHIRP): 

 Som repetitivo de alta intensidade, semelhante ao trinar dos pássaros. 

8.3.5 CLIQUE – (CLICK): 

 Som leve, semelhante ao travamento de uma caneta esferográfica. 

8.3.6 CLIQUE/PANCADA – (CLICK/THUMP): 

 Som estridente semelhante a pancada de metal com metal. 

8.3.7 ABRASIVO – (GRIND): 

 Som abrasivo, semelhante ao som de um rebolo de retífica ou a uma lixa 

sendo esfregada na madeira. 
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8.3.8 MUGIDO/UIVO – (GROAN/HOWL): 

 Som baixo gutural semelhante a um cachorro nervoso. 

8.3.9 RONCO/CHIADO – (GRUNT/SQUAWK): 

 Som produzido pela válvula da caixa de direção em sistemas de alto ganho 

(dP/dt).  

 Geralmente, ocorre em freqüências entre 30 a 200 Hz.  

 Este ruído é observado durante as manobras de estacionamento. 

8.3.10 ZUMBIDO – (HUM): 

 Som contínuo de variadas freqüências. Semelhante a um fio zunindo contra o 

vento. 

8.3.11 SIBILO – (PING):  

 Som similar ao “knock”, porém a uma freqüência mais alta. 

8.3.12 RUGIDO – (ROAR): 

 Som prolongado e profundo produzido por animais, pelo vento ou pelas ondas 

do mar. 

8.3.13 RUMOR – (RUMBLE): 

 Som pesado e de baixa freqüência semelhante ao som de vagões ou trovões. 



150 

 

 

8.3.14 GRITO – (SQUEAL): 

 Som contínuo de alta intensidade semelhante ao arranhar das unhas num 

quadro negro (lousa). Semelhante ao ruído produzido por pastilhas de freio contra o 

disco durante a frenagem do veículo. 

8.3.15 TAPA – (TAP): 

 Som leve, como uma batida de uma caneta num canto de uma mesa. 

Pode ser rítmico ou intermitente. 

8.3.16 ZUNIDO/CHORO – (WHIR/WHINE): 

 Som semelhante a um zunido de alta intensidade como o que é produzido por 

um motor elétrico ou furadeira. 

8.3.17 APITO – (WHISTLE): 

 Som estridente semelhante ao vento que passa por uma fresta. 

8.3.18 ZIP – (ZIP): 

 Som produzido pelo gerado pela cavitação da bomba hidráulica do sistema de 

direção onde o fluido hidráulico não flui livremente pela mangueira de sucção do 

reservatório para a bomba. Este som é típico na partida de veículos em condições 

de inverno. 
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8.4. APÊNDICE D: CÓDIGOS FONTE 
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8.4.1 DIFERENÇA REAL – CALCULADO 

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------% 

% UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

% MESTRADO EM ENGENHARIA AUTOMOTIVA 

% JOSÉ MAURO XAVIER DA CRUZ 

%  

% ESTUDO DE CASO DE RUÍDO “KNOCK NOISE”  

% EM MECANISMOS DE CAIXA 

% DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TIPO PINHÃO - CREMALHEIRA 

%  

% DIFERENÇA.M 

% Versão #0 

% Data: 10/07/2006 

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------% 

 

clear                                                           % Limpa Workspace 

 

% Abertura e trativa de variáveis de arquivos 

 

[FileName,PathName] = uigetfile('C:\Documents and 

Settings\Administrador\Desktop\*.txt','Selecione o Arquivo'); 

fid = fopen([PathName, FileName]); 

c = textscan(fid, '%f %f'); 

fclose(fid); 
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ang= c{1};                                                    % monta a matriz de ângulos 

press = c{2};                                               % monta a matriz de pressões em lbf 

k = 0; 

 

for n=5:20                                                          % grau do polinômio (adotado) 

p = polyfit(ang, press, n)                            % determina o polinômio que se ajusta aos 

pontos dados 

yi = polyval(p, ang)                                     % avaliação dos dados de ângulo em 

função do polinômio 

e = [ang press yi abs(press-yi)]                % matriz ângulo pressão medida, pressão 

calculada, % diferença entre calculado e medido 

dif_max(n)= max(e(:,4));                                 % calcula o erro entre a curva medida e 

curva calculada 

k = k+1 

dif(k,:) = [ n dif_max(n)] 

end 

 

dlmwrite('C:\Documents and Settings\Mauro Xavier\Desktop\DIFERENÇA.txt', 

dif,'delimiter', '\t','newline', 'pc')%, 'delimiter', ) 
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8.4.2 AJUSTE_BOOST_CURVE.M 

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------% 

% UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

% MESTRADO EM ENGENHARIA AUTOMOTIVA 

% JOSÉ MAURO XAVIER DA CRUZ 

%  

% ESTUDO DE CASO DE RUÍDO “KNOCK NOISE”  

% EM MECANISMOS DE CAIXA 

% DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TIPO PINHÃO - CREMALHEIRA 

%  

% AJUSTE_BOOST_CURVE.M 

% Versão #0 

% Data: 10/07/2006 

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------% 

 

clear                                                           % Limpa Workspace 

 

% Abertura e trativa de variáveis de arquivos 

 

[FileName,PathName] = uigetfile('C:\Documents and 

Settings\Administrador\Desktop\*.txt','Selecione o Arquivo'); 

fid = fopen([PathName, FileName]); 

c = textscan(fid, '%f %f'); 

fclose(fid); 
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ang= c{1};                                                    % monta a matriz de ângulos 

press = c{2};                                               % monta a matriz de pressões em lbf 

n=14;                                                           % grau do polinômio (adotado) 

p = polyfit(ang, press, n)                            % determina o polinômio que se ajusta aos 

pontos dados 

yi = polyval(p, ang)                                     % avaliação dos dados de ângulo em 

função do polinômio 

e = [ang press yi abs(press-yi)]                % matriz ângulo pressão medida, pressão 

calculada,  

                                                                      % diferença entre calculado e medido 

dif_max= max(e(:,4));                                 % calcula o erro entre a curva medida e 

curva calculada 

press_min = min(e(:,2))                              % calcula a pressão mínima para a 

resposta da válvula 

[r1,c1] = find (e == press_min)                  % localiza a posição da pressão mínima na 

matriz 

press_min = sprintf('%.2f', press_min)     % converte em string 

ang_min = e (r1, 1)                                     % recupera o valor do ângulo mínimo 

ang_min = sprintf('%.2f', ang_min)          % converte em string 

[r,c] = find (e==dif_max)                           % recupera linha e coluna da matriz onde 

ocorreu o maior diferença 

 

% Prepara string do polinômio para escrita em arquivo 
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pol1 = '' 

for j = 0:n 

pol = strcat(num2str(sprintf('%+.4f',(p(j+1)) )),'x^', num2str(n-j),'  ') 

pol1 = strcat(pol1, pol) 

end 

 

% Escreve arquivo com os coeficientes do polinômio 

fid = fopen('C:\Documents and Settings\Mauro Xavier\Desktop\COEFICIENTES DO 

POLINOMIO.txt','w'); 

fprintf(fid,'%s',pol1); 

fclose(fid) 

 

dlmwrite('C:\Documents and Settings\Mauro Xavier\Desktop\MATRIZ 

ANGxREALxCALCxDIF.txt', e,'delimiter', '\t','newline', 'pc')%, 'delimiter', ) 

 

 

plot(ang, press, '--',ang, yi, 'x')                 % imprime gráfico com curvas medidas e 

curvas calculadas 

title({'AJUSTE DE CURVAS';'MEDIDO x CALCULADO'; ['MENOR PRESSÃO: ' , 

press_min, ' (psi)']; ... 

    ['ÂNGULO: ', ang_min, ' º (graus)']}); 

xlabel('ÂNGULO (º GRAUS)'); 

ylabel('PRESSÃO (psi)'); 

legend('MEDIDO', 'CALCULADO','Location', 'SouthOutSide') 


