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RESUMO

O projeto Baja SAE foi originado em 1976 nos Estados Unidos e a primeira competição no Brasil foi realizada em 1995. O projeto é um estímulo 
aos estudantes de diversos segmentos de engenharia pela oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, muitas vezes, de 
forma teórica, ao desenvolver um trabalho em equipe, ao conquistar experiência profissional e impulsionar a disposição para o mercado de 
trabalho. Nesse contexto, os estudantes devem desenvolver um veículo protótipo fora de estrada (off-road) com regras previamente definidas 
pela equipe organizadora da competição, onde o desenvolvimento do projeto promove as etapas de concepção, projeto detalhado e construção 
do veículo que, num período determinado, é avaliado em dois tipos de prova: estáticas e dinâmicas. A produção de novos produtos é tratada com 
grande interesse industrial no sentido de atender a demanda de inovação tecnológica e ainda proporcionar orientação às ações de 
desenvolvimento com maior segurança e eficiência. Assim, investigações sobre novos materiais, componentes mecânicos e eletroeletrônicos têm 
apresentado uma expressiva importância. A utilização de novas soluções técnicas, processos de fabricação e novos materiais possibilitam a 
criação de veículos cada vez mais eficientes em desempenho e consumo. Na UNESA, campus Praça XI, foi criada a equipe estudantil MecaLoucos 
em consonância ao programa estudantil da SAE, com o intuito de confeccionar um veículo automotivo e participar de competições de 
desempenho veicular de âmbito regional e nacional entre universidades do Brasil. Os participantes do projeto denominado Baja Estácio terão a 
oportunidade de vivenciar um caso real de desenvolvimento de projeto, que engloba diversas áreas da engenharia como gerenciamento de 
projeto, detalhamento, construção e análise de performance. A equipe foi organizada em setores como o de gestão e qualidade, que 
encaminham o projeto para um nível maior de organização, qualidade e desempenho. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é realizar 
uma análise dos materiais ideais além de estudar a dinâmica veicular para definir o desempenho de um mini veículo na competição Baja SAE 
BRASIL. Além disso, é necessário gerir a execução do projeto de forma profissional dentro de um contexto financeiramente acessível, 
demonstrando preocupação com a minimização de gastos com a matéria-prima e aquisições de peças, além de contribuir com a relação 
custo/benefício, com base em uma perspectiva de engenharia. A metodologia consiste no gerenciamento de projetos e realização de cálculos 
para modelos e dimensionamento da suspensão, geometria de direção veicular, dimensionamento da estrutura (chassi), estudo de materiais para 
os componentes do protótipo, ensaios metalográficos para verificação da qualidade de fabricação, ensaios de dureza e tração, para avaliação da 
resistência e limite de escoamento do aço, capacidade de frenagem do sistema escolhido, ergonomia do piloto e elementos de máquinas. O 
projeto já está em desenvolvimento da etapa de construção do chassi ou habitáculo, denominado de gaiola. De acordo com os resultados 
obtidos, o material escolhido foi o SAE 1020 que atende as especificações do regulamento instituído pela SAE. O desenho do habitáculo foi 
realizado no SolidWorks. No sistema de direção foi escolhido o sistema de pinhão-cremalheira, e a geometria de direção Ackermann 
possibilitando uma melhor dirigibilidade pelo terreno já esperado da competição. Os sistemas de freio e suspensão foram definidos conforme o 
trabalho extremo que os será cobrado durante as provas, visando melhor conforto para o piloto e desempenho do protótipo no terreno 
acidentado da competição. Cabe ressaltar a necessidade de obtenção de propriedades desejáveis que incrementem a eficiência do veículo 
construído e alcance de graus aceitáveis de deformações e falhas, além da preocupação ambiental, garantindo a sua viabilidade em um cenário 
tecnológico e sustentável.
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