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RESUMO

O projeto Baja SAE oportuniza aos estudantes de engenharia a aplicação de conhecimentos na construção de um mini veículo off road, segundo 
regras previamente definidas pela associação organizadora da competição entre universidades. A equipe Mecaloucos, da UNESA, está 
desenvolvendo um protótipo para esta competição. O objetivo do presente trabalho é definir o material e a geometria da peça maior de 
sustentação da suspensão dianteira direita deste veículo, com peso total de 3.000 N, de modo a garantir a sua integridade durante as provas 
dinâmicas. Assim, foi selecionada a suspensão tipo Duplo A, em que são utilizadas balanças superiores menores que as correspondentes 
inferiores, disposição que permite uma redução na variação do camber da roda externa quando há a rolagem do veículo, durante uma curva. Uma 
das vantagens desse tipo de disposição é manter o pneu externo com um ângulo aproximadamente perpendicular ao solo, garantindo assim 
maior força lateral e permitindo curvas mais rápidas, além da facilidade construtiva por meio de tubos interconectados por solda. Para a definição 
do material foram iniciadas análises numéricas estática (veículo parado), estáticas equivalentes (veículo em queda livre após subir uma rampa e 
em colisão frontal) e modal com o programa Ansys versão 18.2, disponível para aplicações acadêmicas. Os materiais, cujas propriedades 
mecânicas estão sendo avaliadas, variam do aço carbono (SAE 1020), do aço liga (SAE 4130), do alumínio aeronáutico e de polímeros. Para tanto, 
a balança inferior direita da suspensão dianteira foi modelada, com uso de elementos finitos sólidos, nos casos críticos de carga. Desses casos, 
uma situação possível de ocorrer é quando o veículo impacta o piso irregular da pista de provas apenas com a roda dianteira direita, após subir 
um obstáculo e perder o contato com o solo. Outra situação adversa é o impacto frontal em um obstáculo premeditadamente colocado na pista, 
normalmente um tronco de árvore. Este choque é necessário para possibilitar que a parte dianteira do veículo descole do solo e, assim, seja 
possível que o veículo ultrapasse o obstáculo. Nos modelos, estes impactos são transmitidos exclusivamente à peça em estudo, desconsiderando-
se a contribuição da balança superior em resisti-los. Os resultados iniciais, balança inferior de aço SAE 1020, mostraram que no caso estático 
somente em regiões de solda há tensões acima do limite de escoamento do material. Para o caso de queda livre sobre a balança inferior, em que 
a carga estática equivalente foi considerada igual a 2 vezes o peso total do veículo, a simulação mostrou que em muitos pontos da estrutura as 
tensões foram superiores ao limite de resistência do material, denotando que ocorrerá falha por fratura. O deslocamento máximo do conjunto, 
foi da ordem de 0,19 mm na extremidade que será conectada à roda. No último caso já estudado, referente ao impacto frontal, a carga estática 
equivalente foi definida igual ao peso do veículo, já que o choque ocorre nas duas rodas dianteiras. Também, observou-se tensões acima do limite 
de resistência do material. Em continuidade, outras cargas dinâmicas serão alvo de simulações que representem algumas das ações impostas pelo 
piso irregular de terra e cascalho, durante o circuito em que o mini veículo é obrigado a trafegar em tais competições, incluindo a verificação 
quanto a ocorrência ou não de fadiga. Para amparar esta etapa da pesquisa, já foram determinadas as frequências naturais de vibração desta 
balança inferior, mediante análise modal feita com o software mencionado, que alcançaram de 674,44 a 2304,7 Hz, valores correspondentes ao 
primeiro e ao sexto modo. Todo o presente trabalho, com as análises comparativas entre os materiais, poderá servir de base para o projeto dos 
demais componentes da suspensão do protótipo em fabricação.
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