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RESUMO

Os constantes estudos na área automobilística buscam cada vez mais desenvolver modelos com maior autonomia e desempenho para que 
possam ser introduzidos no mercado. Além disso, a competitividade do mercado industrial exige constantemente uma redução de custo de 
obtenção de matéria prima, fabricação e manutenção. Um fator crítico na viabilidade de uma dada tecnologia é o processo de fabricação, sendo 
este um importante recurso no aspecto econômico, a partir do qual os países produzem riqueza material (GROOVER 2016, p1). Nesse cenário 
competitivo, o Projeto Baja e a equipe Jambu Racing consistem em um laboratório para novas ideias e busca de soluções para necessidades da 
indústria automobilística. Dito isto, o presente trabalho descreve o desenvolvimento de um modelo de sistema estrutural veicular tipo Baja, 
economicamente viável e a partir de materiais comerciais e com maior disponibilidade no mercado, para a participação da equipe na competição 
Baja SAE Brasil. A gaiola, por se tratar do sistema estrutural do veículo, responsável pela segurança do piloto em situações de impacto e por ser 
onde todos os demais componentes e sistemas são acoplados, é a principal estrutura do modelo. Deve ser projetada para resistir a eventuais 
esforços mecânicos, deformando-se e rompendo-se antes de transferir a energia para os componentes internos. No desenvolvimento deste 
trabalho, foram realizados levantamentos bibliográficos dos principais autores do campo de estudo, para que se pudesse ter conhecimento 
técnico suficiente para o cálculo dos esforços atuantes na estrutura do chassi. Após essa primeira pesquisa, foram coletados dados dos materiais 
disponíveis no mercado e, com base na maior oferta e viabilidade econômica para esta pesquisa, selecionou-se 3 tipos de tubos de aços para o 
cálculo dos esforços - 1020, 1030 e 1040 - e um para simulação e análise numérica dos esforços – 1020 - com base em dados e propriedades 
mecânicas fornecidas pelo próprio fornecedor. Em face dos dados coletados foram feitos os cálculos dos componentes de tensões e esforços aos 
quais o material seria submetido e um modelo em formato CAD foi desenvolvido para que fossem feitas analises do comportamento estrutural, 
através de uma modelagem via elementos finitos utilizando o pacote comercial INVENTOR (AutoDesk ®). Através das atividades desenvolvidas ao 
longo deste estudo, foi possível estabelecer conclusões importantes no que diz respeito a seleção dos materiais, do tipo de chassis e sistema 
estrutural mais adequado ao caso, além de obter dados numéricos da resistência dos materiais através de cálculos analíticos. Esses dados são de 
grande importância para que possam ser feitas modificações antes da construção do protótipo possibilitando ganho de desempenho e 
oferecendo vantagens competitivas para a equipe Jambú Racing. Para Hibbler (2004), distinguem-se dois tipos de tensões: Tensão normal, dada 
pela intensidade da força (ΔF) por unidade de área, atuando no sentido perpendicular área (ΔA), e Tensão de cisalhamento, dada pela intensidade 
da força por unidade área atuando tangencialmente a área. Admitindo-se uma força peso total de 2744 N, sendo 1862 N o peso do veículo e 882 
N o do piloto; diâmetro e espessura da parede do tubo iguais a 31,75 mm e 2,65 mm respectivamente; os valores de tensão de ruptura e limite de 
escoamento fornecida pelo fabricante para o aço 1020, obteve-se uma Tensão Admissível, em N/m², de 1,81712 E+12 e Fator de Segurança 
38,82729009. Com a aplicação dos esforços na gaiola através do simulador, observou-se uma estrutura rígida e com baixos níveis de deformação 
para o ensaio numérico, atendendo as demandas de resistência do projeto em questão e oferecendo proteção adequada ao piloto do veículo. 
Após o termino das analises, pôde-se concluir que os tubos de aço comerciais e com maior disponibilidade no mercado oferecem resistência 
satisfatória ao propósito da equipe e podem ser empregados na fabricação do veículo com segurança e confiabilidade
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