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RESUMO

O programa estudantil Baja SAE é um desafio lançado a estudantes de engenharia pela oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no 
projeto e na produção completa de um veículo protótipo off road, cujas regras são previamente definidas. O comitê organizador distribui a 
competição entre as universidades em eventos regionais, nacionais e mundiais. O protótipo da Equipe Mecaloucos da UNESA está em andamento, 
baseado em referências de cada sistema veicular procurando ultrapassar as dificuldades de execução do projeto quanto aos requisitos de 
durabilidade, custos, fabricação e manutenção. O objetivo do presente trabalho é o projeto ótimo da estrutura do protótipo Mecaloucos para as 
competições Baja SAE, denominada de gaiola por ser totalmente tubular, quando se espera alcançar graus aceitáveis de deformações e falhas, 
além de uma eficiência satisfatória nas provas estática e dinâmica. O programa conta com 6 regulamentos que visam dar eficiência na segurança 
do veículo e em cada processo da competição. No que se trata da estrutura, existe o regulamento RBSB 7 - Requisitos Mínimos de Segurança que 
aborda todos os requisitos que o chassi monoposto deve possuir para competir nas provas dinâmicas da Baja SAE. A metodologia utilizada evoca 
uma abordagem quantitativa pelo levantamento e análise de dados que possibilitem demonstrar resistência mecânica e eficiência operacional, 
baseada em uma revisão bibliográfica prévia que possibilitou a seleção dos materiais utilizados. A estrutura deve ser de aço e possuir resistência 
equivalente a um tubo estrutural SAE 1020 de 1 polegada (25,4mm), com 3,05 mm de parede interna no entorno do cockpit. O restante da 
estrutura não deve possuir tubos com parede inferior a 0,9 mm. A redução de peso é o principal desafio da competição, já que o motor Briggs & 
Stratton serie 20, com potência de 10 HP, 305 cilindradas, ciclo de 4 tempos, monocilíndrico, sistema de refrigeração a ar, rotação de trabalho 
entre 2600 e 4000 RPM é padronizado pelo regulamento para todo os competidores. Dessa forma, surgiu a necessidade de um estudo do 
material, diâmetro, espessura de parede para melhor adequação ao projeto. Com base nesse estudo, decidiu-se que a estrutura que vai agregar 
todos os elementos do veículo seria tubo de aço SAE 1020 de 1 1/4 de polegada (31,75 mm) e parede de 2 mm e tubos de aço SAE 1020 de 1,2 
mm de parede interna, o que reduzirá consideravelmente o peso do carro. A escolha também levou em consideração o custo do produto, 
desclassificando a aquisição de tubos aço liga SAE 4130 de alta resistência, que tem seu valor aproximadamente 4 vezes maior do que o aço SAE 
1020. Para comprovação da adequada geometria e da resistência mecânica da gaiola, foram utilizados os programas Solidworks e Ansys, 
possibilitando  simulações de impactos frontais, laterais, traseiros, quedas, rolagens e vibrações da estrada. Desta forma, foi possível que fossem 
aplicados reforços onde necessários e aprimorar a segurança e a qualidade da estrutura. A construção do chassi contou com solda TIG e 
embasamento da norma AWS para melhor eficiência da junção feita nos cordões. O trabalho encontra-se na etapa de finalização, aguardando a 
definição de outros elementos do carro para a correta montagem dos componentes mecânicos. Com base nesse contexto, conclui-se que a 
construção do protótipo é viável dentro de uma perspectiva acadêmica e tecnológica favoráveis.
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