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RESUMO

O projeto Baja SAE oportuniza aos estudantes de engenharia a aplicação de conhecimentos a partir da construção de um veículo protótipo off 
road com regras previamente definidas pela equipe organizadora da competição entre universidades. A equipe Mecaloucos, da UNESA, possui um 
protótipo para a competição em andamento. O objetivo do presente trabalho é definir o modelo da suspensão para o protótipo, de modo a 
auxiliar na melhoria do desempenho do veículo. Inicialmente, pelo benchmarking de outras equipes, foi realizada uma pesquisa bibliográfica além 
de estudos de casos. Dessa forma, para a suspensão dianteira foi selecionada a suspensão Duplo A, um tipo de suspensão onde se utiliza os braços 
ou balanças de suspensão superiores menores que os braços de suspensão inferiores para que essa disposição permita uma melhora do camber 
na roda externa quando há a rolagem do veículo. Isto torna, geralmente, um camber menos favorável na roda interna. A vantagem desse tipo de 
disposição é manter o pneu externo com um ângulo aproximadamente perpendicular ao solo, desenvolvendo assim maior força lateral e 
permitindo curvas mais rápidas. A geometria da suspensão traseira ainda não está plenamente definida devido à falta de resultados das análises 
de desempenho. O sistema definido como Braço Semiarrastado está sendo cogitado, por ser um tipo de suspensão independente, o que permite 
a elevação e descida de cada roda separadamente. Sua característica principal consiste na determinação dos ângulos “α” e “β”, ambos associados 
ao centro virtual de rotação do chassi do veículo. Esses ângulos geralmente variam entre 10° e 25° para “α” e entre 0° e 5° para “β”. Assim, a 
modificação desses ângulos afeta diretamente o comportamento da suspensão e sua inclusão faz com que, enquanto os braços de controle 
mantenham um movimento no plano, a roda do veículo experimente um movimento tridimensional. Ou seja, a roda experimenta mudanças de 
cambagem, convergência, trajetória e porção do pneu em contato com o solo, ao ser levantada e abaixada pela ação do terreno. Devido a essas 
características, suspensões do tipo braço semiarrastado, montadas em veículos de tração traseira, necessitam de juntas deslizantes e angulares, 
tornando necessária a  localização da fixação da caixa de redução para avaliação da melhor solução para o sistema de suspensão traseiro. Poderá 
ser necessária a realização de alguns reforços na estrutura do veículo para que seja plausível a utilização do sistema de braço semiarrasado. Em 
paralelo, foram feitas pesquisas de mercado e aquisição de informações dos materiais utilizados por outras equipes, avaliando-se custos e 
procurando-se patrocínio entre empresas e instituições. Os materiais selecionados variam de alumínio aeronáutico, aço carbono, aço liga e 
polímeros distribuídos nos seguintes componentes: balanças de suspensão dianteira e traseira, aços SAE 1020 e 4130; suportes da suspensão 
dianteira e traseira, aços SAE 4140 e 1020; manga de eixo alumínio 7075-T6 / aço SAE 1045; buchas, poliuretano; parafusos e porcas, aço SAE 
4340; amortecedor, alumínio SAE 6082; terminais rotulares, aço SAE 4340. O desafio está em validar todas as escolhas por meio de experimentos 
reais e, na falta destes, de simulações numéricas, como análises de tensões e da dinâmica dos mecanismos da suspensão, para que equipe possua 
um melhor direcionamento de seus investimentos, evitando gastos desnecessários.
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