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Utilizando método de Newmark não-linear, foi realizado um
modelamento em meio carro em MatLab® na qual os

veículos (EE-11 Urutu, VBTP Guarani e MBT Leopard

1A5BR) são comparados entre si em situações similares,

passando com mesma velocidade sobre uma superfície

irregular bem como sobre um obstáculo trapezoidal, com o

objetivo de avaliar potenciais níveis elevados de aceleração

sofridos por dois tripulantes (motorista e passageiro). Após o

modelamento, foram analisados os níveis de vibração quanto
à saúde e conforto dos ocupantes.

Assim como o esperado, ao final obteve-se níveis
extremamente elevados de vibração, especialmente para

o veículo Leopard 1A5BR. Pode-se dizer que os

resultados foram satisfatórios, embora a escassez de

artigos que avaliem esta situação para ocupantes destes

veículos nos impeça uma comparação efetiva de

resultados.

A vibração sentida por seres humanos é um agente que
pode induzir desconforto ou danos à saúde dependendo da

sua intensidade. Veículos blindados são exemplos de

equipamentos que produzem níveis de vibração elevados,

principalmente em situações críticas de terrenos. Neste

trabalho 3 veículos blindados do Exército Brasileiro

Com a obtenção do histórico de acelerações no tempo,
pôde-se calcular a aceleração total equivalente e

compará-la com as normas ISO2631-1:1997 e Diretiva

2002/44/EC. O veículo que apresentou resultados tanto

mais danosos a saúde quanto mais desconfortáveis foi o

veículo de esteira (Leopard 1A5BR).
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são modelados e comparados
para estrada irregular e

obstáculos como objetivo de

avaliar potenciais níveis

elevados de aceleração.

Comparações com normas

internacionais são feitas com o

intuito de situar estes níveis em

termos de vibração de corpo
inteiro (VCI).

Figura 1. Veículo blindado de combate

Leopard 1A5 BR. Fonte: Revista Operacional.

Figura 4. Obstáculo trapezoidal utilizado.

Figura 2. Desenho esquemático do veículo Leopard 1A5BR. Figura 3. Modelo numérico do Leopard 1A5BR.

Figura 5. Histórico de acelerações no assento do 

motorista do veículo Urutu.

Figura 6. Histórico de acelerações no assento do 

motorista do veículo Guarani.

Figura 7. Histórico de acelerações no assento do 

motorista do veículo Leopard.

Figura 8.  Análise de conforto para a 

aceleração total equivalente no motorista 
dos três veículos segundo norma 

ISO 2631-1 (1997).
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Figura 9. VCI assento motorista Urutu.


