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RESUMO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
Curso de Engenharia Mecânica 

Universidade Federal de Santa Maria 
 
 

DIMENSIONAMENTO E VALIDAÇÃO DOS MANCAIS DA 
TRANSMISSÃO DE UM PROTÓTIPO 

DO TIPO FÓRMULA SAE. 
AUTOR: LEONE GARCIA BONETTI 

ORIENTADOR: INÁCIO FONTOURA LIMBERGER 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 17 de Julho de 2015. 

 
Este trabalho tem como objetivo o dimensionamento dos mancais da 

transmissão do protótipo Celéris, os quais são usados como suporte do 

diferencial e da coroa, que é usada para transmitir potência do pinhão através 

de uma corrente. Para o dimensionamento dos mancais será usado o método 

dos elementos finitos através do software Ansys®, para isso é necessário 

analises das condições de contorno do conjunto de mancais, como por exemplo 

cargas aplicadas, esforços e fixação do conjunto no chassi, a definição das 

cargas é complexa, visto que o conjunto de mancais está situado entre o motor 

e os pneus, duas partes do protótipo que pode se dizer que são instáveis, pois 

sofrem grandes variações durante o movimento do protótipo, com isso é difícil 

calcular com precisão a força aplicada no conjunto de mancais, portanto, os 

pontos de fixação dos mancais foram instrumentados com extensômetros, que 

através da deformação de um material conhecido serão  encontradas as forças 

de reação impostas pelo motor e assim descobrindo a carga máxima a que o 

conjunto de mancais terá que resistir. O método de elementos finitos foi aplicado 

com o objetivo de analisar as máximas tensões de Von Mises presentes no 

modelo da simulação, após estarem analisadas as tensões máximas e 

verificadas se estão abaixo no limite de escoamento do material usado. Para 

verificar a veracidade dos resultados apresentados pelo modelo simulado, 

extensômetros foram colados em pontos estratégicos dos mancais e 
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comparados os valores coletados com os valores oriundos da simulação 

computacional, validando então o modelo computacional. 

 

Palavras chave: Formula SAE, elementos finitos, FEA, extensômetros, 

instrumentação. 
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ABSTRACT 
 

Course Conclusion Work 
Mechanical Engineering Course 

Federal University of Santa Maria 
 
 

SIZING AND VALIDATION OF THE TRANSMISSION 
DIFF PLATES OF A PROTOTYPE 

FORMULA SAE. 

AUTHOR: LEONE GARCIA BONETTI 
ADVISER: INÁCIO FONTOURA LIMBERGER 

Defense place and date: Santa Maria, July 17th, 2015. 
 

 

This work aim is to size the transmission diff plates of the Celéris prototype, 

which are used to carry the differential carrier and the rear sprocket, which is 

used to transmit power from the front sprocket through a chain. For the sizing of 

the diff plates will be used the finite element method through software Ansys®. It 

requires to analysis the boundary conditions of the diff plates assembly, such as 

applied loads, and efforts fixing assembly on the chassis. The definition of the 

loads is complex, because the diff plates assembly is located between the engine 

and tires, two parts of the prototype which could say that are unstable because 

they suffer large variations during prototype movement. It is difficult to accurately 

calculate the applied force at diff plates assembly, so their attachment points are 

instrumented with strain gages, which through deformation of a known material 

to be found the reaction forces imposed by the motor and thus finding the 

maximum load that the diff plates assembly will have to endure. The finite element 

method was applied to analyze the maximum Von Mises stress in the model of 

the simulation, after they analyzed the maximum stresses and checked if they 

are below the yield strength of the material used. To verify the accuracy of the 

results presented by the simulated model, strain gauges were attached at 

strategic diff plates’ point and compared the amounts collected with values 

derived from the computer simulation, then validating the computer model. 

 

Key words: Formula SAE, finite elements, FEA, strain gages, 

instrumentation analysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O uso de ferramentas computacionais para o projeto de componentes 

mecânicos é hoje em dia uma prática bastante usual, entretanto, nem todos os 

projetistas possuem bancos de dados adequados e confiáveis, tão pouco fazem 

experimentos para verificar as condições de trabalho dos componentes e inserir 

os valores corretos no programa. O uso dessas ferramentas computacionais 

consiste em utilizar softwares para dimensionamento de partes mecânicas, onde 

essas partes exigem formas complexas e, ou, possuem grande número cargas 

aplicadas, dificultando que os cálculos sejam feitos manualmente, além disso o 

uso de softwares para o dimensionamento extingue a probabilidade de erros 

matemáticos, porém, não significa que os resultados obtidos estejam certos, 

para isso é necessária uma completa analise de esforços e fixações da peça a 

ser simulada. 

Neste trabalho foi realizado o dimensionamento dos suportes dos rolamentos 

do eixo de transmissão do protótipo Celéris (figura 1), projetado pela equipe 

Formula UFSM, o protótipo possui tração traseira, e os suportes, chamados de 

mancais estão localizados na conexão entre o eixo e o diferencial na parte 

traseira do protótipo. 
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Figura 1- Protótipo Celéris participando da competição internacional Formula SAE. Fonte: Banco 
de dados do autor. 

 

 

A competição Formula SAE existe desde a década de 70, e é uma 

competição estudantil de engenharia, que visa preparar o aluno para o mercado 

de trabalho, principalmente para o ramo automotivo ou projeto, dependendo de 

sua função dentro da equipe. Mundialmente conhecida e composta por etapas 

que ocorrem em quatro dos cinco continentes, ela desafia um grupo de 

estudantes a estabelecer-se como uma pequena empresa, projetar, fabricar e 

testar um protótipo open-wheel de corrida em provas estáticas e dinâmicas, além 

de avaliar seu potencial como item de produção, tudo isso limitado por um 

regulamento estabelecido pela comissão organizadora da competição. 
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Figura 2- Competições Formula SAE e Formula Student ao redor do mundo. Fonte: Fsae online. 

 

 

No Brasil, a competição teve início no ano de 2004 e a cada ano o número 

de universidades inscritas vem aumentando. A equipe Formula UFSM foi 

fundada em 2010, em 6 anos a equipe projetou e construiu 6 carros e apesar de 

seu pouco tempo de existência está hoje entre as melhores equipes do Brasil, 

tendo participado inclusive de uma competição internacional no ano de 2013 e 

outra em 2015, em função do segundo lugar entre brasileiros nos anos de 2012 

e 2014. 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal o dimensionamento dos suportes 

dos rolamentos usados como mancais da transmissão do eixo traseiro do 

protótipo Formula UFSM e posteriormente validar o dimensionamento usando 

strain gages colados nos mancais durante testes. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Dimensionamento através da análise de elementos finitos. 

b) Aquisição das forças que o motor aplica na transmissão do protótipo. 
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c) Modelo computacional confiável que permita possíveis alterações de 

projeto com segurança. 

d) Validar o modelo computacional através do uso de strain gages. 

e) Analisar os dados dos strain gages em busca de melhorias no protótipo. 

 

 

1.3 Delimitação do tema 

 

 

Analise de esforços, analise por elementos finitos, instrumentação e 

testes, tudo visando o dimensionamento do conjunto de mancais e a validação 

do modelo computacional em busca de simulações confiáveis que permitão 

alterações no projeto com menos riscos e uma base de dados confiáveis para o 

projeto dos próximos protótipos. 

 

 

1.4 Justificativa 

 

 

Em protótipos de Formula SAE a confiabilidade e o baixo peso devem 

estar sempre juntos, visto que o protótipo não deve sofrer danos durante as 

provas e que o baixo peso implica em uma melhor performance do protótipo, 

seguindo essa linha é de preferência que todas as partes do protótipo sejam 

dimensionadas corretamente, tendo assim o peso mínimo possível. Com isso 

geralmente as peças possuem formas um tanto diferentes, com muitos alívios 

de massa, para chegar nestes resultados baseando-se em cálculos feitos 

manualmente seria de extrema dificuldade e levaria muito tempo recalculando 

alterações, portanto o dimensionamento é feito através de softwares de 

elementos finitos, o que permite maior agilidade de mudanças de geometrias. 

Porém é de bom grado que se valide os modelos computacionais criados, para 

garantir que o modelo está correto e não venha a ter falha, por esse motivo a 

simulação computacional dos mancais será validada, para garantir a 

confiabilidade de que a peça não está sub ou superdimensionada. 
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1.5 Estrutura do trabalho 

 

 

Capítulo 1 – Introdução, onde as considerações iniciais são apresentadas, 

os objetivos do trabalho traçados e a justificativa desenvolvida; 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica, citação dos principais fundamentos do 

uso de elementos finitos e extensômetros, propriedades do material usado, 

critério de falha por Von Misses. 

Capítulo 3 – Materiais e Métodos, construção do modelo computacional, 

definição do local de aplicação dos extensômetros, detalhando a escolha e o 

modo de aplicação dos extensômetros, filtros usados nos resultados e cálculos 

realizados. 

Capitulo 4 – Resultados e discussões, onde os resultados obtidos são 

apresentados e têm a ocorrência discutida; 

Capítulo 5 – Conclusão, representa um breve fechamento do trabalho, 

frisando os pontos importantes encontrados durante o desenvolvimento, bem 

como propostas para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1 Extensômetros 

 

 

Os extensômetros (strain gages ou strain gauges) são componentes 

utilizados como sensores de deformação relativa (strain). Existem diversos tipos 

de extensômetros disponíveis comercialmente: 

 

 Resistivos; 

 Piezo resistivos; 

 Capacitivos; 

 Fotoelásticos; 

 Mecânicos; 

 

Cada um apresentando vantagens e desvantagens em relação aos 

outros, além disso existem casos em que é necessário o uso específico de um 

tipo para determinadas funções. 

O extensômetro a ser abordado neste trabalho é o resistivo, além disso é 

o mais comum e mais utilizado de todos, por ser de tamanho pequeno, baixo 

peso e de fácil utilização em locais apertados e de difícil acesso. 

DOEBDLIN, (1990) diz que os extensômetros de resistência elétrica são 

utilizados principalmente em dois casos: análise experimental de tensões em 

máquinas e estruturas, bem como na construção de transdutores de força, 

torque, pressão, fluxo e aceleração (entre outros). Para isso são colados 

diretamente na estrutura a ser medida com uma fina camada de adesivo, que 

serve para transmitir as deformações da estrutura ao extensômetro, servindo 

também de isolante. 

O funcionamento básico de um extensômetro resistivo segue da seguinte 

maneira, um condutor dotado de resistência elétrica, que é colado a uma 

superfície cuja deformação se deseja medir. Conforme a peça se deforma, o 

extensômetro também se deforma, e a deformação do extensômetro se traduz 
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em uma alteração da sua resistência elétrica, já que o diâmetro e o comprimento 

dos fios são alterados. 

Apesar de observada pela primeira vez por volta de 1850, por Charles 

Wheatstone, e estudado por Lorde Kelvin, a primeira tentativa de sucesso de 

empregar esse efeito em medições de deformações se deu em torno de 1938, 

utilizando tecidos de seda com um filamento condutor intermeado na trama ou 

lenções de papel com o filamento superposto no laboratório de sismologia do 

MIT(Massachusetts Institute of Technology) 

BORCHARDT, (1982) fala que os extensômetros de resistência elétrica, 

na configuração atual (Figura 3), são pequenas grades formadas por finas 

lâminas metálicas que podem ser coladas na superfície de uma estrutura. As 

cargas mecânicas aplicadas a esta estrutura irão provocar deformações que 

serão transmitidas à grade do extensômetro. 

 

 

 

Figura 3- Extensômetro resistivo do tipo unidirecional 

 

 

2.1.1 Relação entre resistência elétrica e deformação 

 

 

Para um condutor cilíndrico de comprimento 𝐿 e diâmetro 𝐷, feito de 

material com resistividade elétrica 𝜌, a resistência elétrica 𝑅 é dada pela equação 

(1). 

 
𝑅 = 4𝜌

𝐿

𝐷2
 (1) 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAAahUKEwi3qNbih97GAhWBJz4KHZ3oCRY&url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2F&ei=-M2mVbdMgc_4AZ3Rp7AB&usg=AFQjCNFGEpEnwRBMPQvRT7ueDZqPQAU23g&sig2=WV7SHZZnEa1Mkw_djPs0-g&bvm=bv.97949915,d.cWw
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Pela equação 1, pode-se perceber que tanto a mudança de comprimento 

quanto a de diâmetro do condutor provocam variação da resistência elétrica do 

mesmo, seguindo a Lei de Kelvin. Dessa forma, quando um condutor cilíndrico 

é submetido a tração pura, sua resistência elétrica aumenta, e quando o mesmo 

é submetido a compressão pura, sua resistência elétrica diminui.  

O valor do strain medido por um extensômetro pode ser relacionado com 

o valor de tensão mecânica à que a amostra é submetida. Para o extensômetro 

essa relação de tensão e deformação é linear na região elástica do material, e é 

própria de cada material, sendo caracterizada pelo módulo de Young, conforme 

mostra a equação 2. 

 

 
𝐸 =

𝐹
𝐴⁄

𝛥𝑙
𝑙⁄
 (2) 

 

A sensibilidade de um extensômetro resistivo é denominada Gage Factor, 

e Fialho (2002) define o coeficiente de sensibilidade através da relação mostrada 

nas equações (3) e (4): 

 

 

𝐾 =  

𝛥𝑅
𝑅0

⁄

𝜀
= 1 + 2𝜈 +

𝛥𝜌
𝜌0

⁄

𝜀
 

 

(3) 

 

 Onde,  

 

 

 
𝜀 =

𝛥𝐿

𝐿0
 (4) 

 

Na equação (3), 𝜈 é o coeficiente de Poisson do material do condutor, cujo 

valor para materiais metálicos é de aproximadamente 0,3 a 0,33, 𝜀 é a deformação 

na direção da grade do extensômetro, 𝛥𝑅 é a variação da resistência em função da 

deformação, 𝑅 é a resistência inicial e 𝐾 é a sensibilidade em função do material em 

que é feito o extensômetro. 
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Os extensômetros comerciais operam em uma faixa de funcionamento onde 

o termo 
𝛥𝜌

𝜌0
⁄

𝜀
  é aproximadamente constante, sendo que o fator de um extensômetro 

é considerado constante e é um dado fornecido pelo fabricante. Dessa forma, as 

deformações da peça instrumentada se traduzem em uma variação na resistência 

do extensômetro, e a relação entre ambas é aproximadamente linear conforme dito 

anteriormente, na zona de deformação elástica. 

 

 

2.1.2 Ponte de Wheatstone e métodos de medida 

 

 

As variações de resistência de um extensômetro são na maioria dos casos 

valores relativamente pequenos, isso é devido as deformações sofridas pela 

peça serem valores pequenos, como por exemplo na ordem de 100µ strain. Para 

se medir estas pequenas variações de resistência normalmente se utiliza um 

circuito elétrico do tipo ponte de Wheatstone. A figura 4 mostra um exemplo 

deste tipo de circuito. 

 

 

 

Figura 4-Ponte de Wheatstone. Fonte: Soisson(2002), traduzida. 
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A ponte de Wheatstone da figura (4), consiste de quatro resistências 

elétricas R1, R2, R3 e R4 divididas em dois ramos com duas resistências em 

série cada, sendo que os ramos estão ligados a uma fonte de tensão 𝑉 

constante, nos pontos A e C. Uma variação no valor de uma das quatro 

resistências vai provocar uma variação na medida da diferença de potencial ∆𝑉 

entre os pontos D e B. Dessa forma, para efetuar medidas de deformação, uma 

ou mais resistências da ponte são substituídas por um extensômetro colado à 

peça cuja deformação se deseja medir. 

O método mais utilizado para medir perturbações em medidas de 

resistência elétrica, como é o caso das variações de resistência sofridas por 

extensômetros, é o método direto. Este método consiste em balancear a ponte 

antes de efetuar as medidas, ou seja, ao termos ponte montada e pronto para 

iniciar o teste, o valor que está sendo lido é considerado zero, e então lê-se a 

diferença dos valores a partir deste, de modo que, quando se estiver 

efetivamente medindo as deformações, seja possível medir um valor de 𝛥𝑉 

proporcional às variações de resistência ∆𝑅 causadas pela deformação dos 

extensômetros. 

A montagem e o balanceamento de uma ponte de Wheatstone podem ser 

facilitados com a utilização de um equipamento de aquisição e registro de dados, 

que mede e amplifica as variações da tensão de saída 𝛥𝑉 ao longo do tempo, e 

também armazena essas informações para que se possa, posteriormente ou em 

tempo real, dependendo do equipamento, utilizar um computador para realizar o 

tratamento desses dados obtidos. 

A Ponte de Wheatstone tem quatro diferentes tipos de arranjos para 

análises experimentais de estruturas. Esses arranjos são conhecidos como ¼ de 

Ponte, ½ de Ponte assimétrica, ½ de Ponte simétrica e Ponte completa. (Figura 

5). 
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Figura 5- Pontes com os 4 tipos de arranjos possíveis montados. Fonte CARPES, 2006. 

 

 

De acordo com a Lei de Ohm, em cada borne dos pontos de ligação entre 

os resistores, a diferença de potencial é dada pela relação entre corrente e 

resistência, conforme a equação (5): 

 

 

 𝐸1 = 𝑅1. 𝐼1 (5) 

 

Considerando que 𝐸1 = 𝐸, a corrente 𝐼1, tem-se: 

 

 
𝐼1 =

𝐸

(𝑅1 + 𝑅2)
 (6) 
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Para determinar 𝐼2, tem-se: 

 

 
𝐼2 =

𝐸

(𝑅3 + 𝑅4)
 (7) 

 

Seguindo o desenvolvimento das equações para o resto do circuito, 

chega-se ao caso da ponte em equilíbrio, ou ponte em balanço, visto na equação 

abaixo (8). 

 

 𝑅1

𝑅2
=

𝑅4

𝑅3
 (8) 

 

Sendo com resistência conhecida, substituindo a 𝑅1 por um extensômetro, o 

valor dele no circuito de Ponte (Rg) será definido em função dos demais 

resistores, Equação (9). 

 

 
𝑅𝑔 =

𝑅4

𝑅3
. 𝑅2 (9) 

 

 

2.1.3 Considerações sobre os diferentes tipos de arranjos. 

 

 

Para ensaios estáticos ou dinâmicos de curta duração, questão de 

minutos, onde o conjunto pode ser zerado a cada início, onde a temperatura não 

tem influência nas deformações a serem medida, usa-se o arranjo de ¼ de ponte. 

Substitui-se um dos resistores (𝑅1) do circuito por um extensômetro ativo (Figura 

5-a). 

Quando for necessário compensar o efeito da temperatura, as 

resistências 𝑅1 e 𝑅2 são substituídas por extensômetros, e um deles se 

responsabilizará por compensar este efeito como pode ser visto na Figura 5-b e 

é chamado de arranjo de ½ de ponte assimétrica. 
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Outro tipo de arranjo frequentemente usado, é o de ½ de Ponde simétrica, 

onde os resistores 𝑅1e 𝑅4 são substituídos por extensômetros, como mostra a 

Figura 5-c, e os outros resistores são mantidos com o mesmo valor. Assim, o 

circuito se autocompensa mediante aos efeitos da temperatura sem reduzir a 

sua sensibilidade. 

Por fim, ainda pode ser usado um arranjo onde extensômetros substituem 

todos os resistores do circuito. Conhecido por arranjo de Ponte Completa, é o 

mais recomendado pra uso em transdutores submetidos a carregamento 

estáticos ou dinâmicos. A única desvantagem desta configuração em reação as 

outras apresentadas, seria a alta quantidade de extensômetros usados, visto que 

normalmente são usadas várias pontes em uma peça. (Figura 5-d). 

 

 

 

 

 

2.2 Elementos Finitos 

 

 

Os programas de CAE (computer aided engineering) utilizados em 

projetos mecânicos, na indústria, podem ser classificados como programas de 

analises por elementos finitos. A técnica de elementos finitos pode ser utilizada 

na análise de campos elétricos e magnéticos, de escoamento de fluidos ( CFD – 

Computational Fluid Dynamics), de comportamento térmico e de estruturas, além 

disso possui analises dinâmicas e estáticas, sendo essa última a abordada nesse 

trabalho em conjunto com a estrutural. 

Engenheiros Mecânicos possuem cálculos e tabelas pré-determinados, 

onde é possível obter  de forma confiável a deformação, o deslocamento e a 

tensão de certas estruturas mecânicas, usando equações diferencias que 

dividem a peça em infinitas partes, porem esses resultados são obtidos em 

pontos pré-determinados, onde através de uma análise se considera como 

crítico. Porem muitas vezes as estruturas a serem projetadas possuem 

geometria complexa, tanto por conta de possuir alívios de massa quando por 

designar várias funções estruturais, sendo desta maneira tornaria muito difícil o 
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dimensionamento de certas estruturas, ou seriam necessárias várias 

simplificações que poderiam mascarar o resultado final. 

Foi por esses motivos que criou-se a análise por elementos finitos, o 

procedimento consiste da divisão de um corpo em elementos que sejam simples 

na forma (linha, triangulo, quadrado, tetraedro, pentaedro e hexaedro), tão 

pequenos quanto possível e que estejam permanentemente ligados entre si pelo 

seus vértices(nós), ou seja as equações diferencias usadas anteriormente são 

substituídas por aplicações de métodos numéricos, o que possibilita chegar a um 

resultado aproximado. Elementos pequenos são importante devido ao 

comportamento formulado por aproximação utilizando equações aplicáveis 

somente a elementos de tamanho infinitesimal. No entanto, uma quantidade 

finita dos elementos é necessária de modo a tornar possível o cálculo das 

equações em um tempo finito. O conjunto de elementos e seus nós é chamado 

de malha. 

O software de FEA (Finite Element Analysis) consiste de três partes 

distintas: pré-processador, solver e pós-processador. No pré-processador são 

realizadas tarefas que definem no modelo como a peça trabalha e a precisão 

dos resultados obtidos, são as chamadas condições de contorno. Para definir 

como a peça trabalha, seriam os pontos de fixação, os graus de liberdades, onde 

são aplicadas as cargas. Para definir a precisão dos resultados, é a escolha do 

tipo de elemento que será utilizado na malha e a quantidade de elementos 

distribuídos pela peça, também é necessário definir as características do 

material (isotropismo ou anisotropismo, orientação, densidade e módulo de 

Young). Já no solver são aplicadas e resolvidas as equações no elementos, 

resultando, no pós-processador, esses valores são transferidos para o modelo, 

resultando em imagens tridimensionais facilitando a visualização do projetista. 

Dentre os programas que realizam esse tipo de análise estão os 

renomados MSC® Patran®/Nastran®, Ansys® e PTC® Pro/mechanica®. 

Nesse trabalho, utilizou-se o programa Ansys®, primeiramente por ser o 

software que disponibiliza licença e acesso a página de tutoriais do software e 

aulas sobre elementos finitos para estudantes participantes de Formula FSAE, 

além disso o Ansys® possui fácil interação com o Solidworks, o qual é a 

ferramenta utilizada para desenhos em CAD. 
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2.2.1 Malhas 

 

 

Inicialmente os elementos mais usados na malhas eram os triangulares e 

os tetraédricos, passando-se mais tarde aos quadriláteros e ao hexaedros. Essa 

melhora foi acompanhada pelo crescente desenvolvimento dos computadores 

capazes de realizar grande quantidade de cálculos para a resolução de 

complicados sistemas lineares e equações diferenciais. 

Segundo GEUSEPPE MIRLISENNA, (2015), para sólidos, os melhores 

elementos a serem usados são os Tetraédricos Parabólicos e os Hexaédricos 

Parabólicos, são os melhores por apresentarem os resultados mais precisos e 

maior quantidade de nós em relação dos lineares, como pode ser visto na figura 

6. 

 

 

 

Figura 6- Os quatro principais tipos de elementos usados em malhas. 

 

 

2.3 Material Usado 
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Em protótipos de Formula SAE, onde a potência dos motores é 

praticamente limitada devido à restrição da entrada de ar, um dos principais 

quesitos para que os protótipos tenham performance superior aos outros, é o 

baixo peso, o que faz com que na seleção dos materiais aplicados nos protótipos 

sejam de baixa densidade, porém sem ignorar boas propriedades mecânicas. O 

principal material que atende as características de baixo peso, junto com boas 

propriedades mecânicas é o alumínio, que é de grande utilização em todos os 

mercados. 

A resistência à corrosão é outra vantagem do alumínio, ela ocorre devido  

a formação de uma película de oxido na superfície do metal, a qual também é 

responsável pela rigidez do material, porém essa película faz com que o alumínio 

sempre venha a romper por fadiga, ou seja, não possui vida infinita quando 

exposto a forças variáveis no tempo. 

Entre as ligas de alumínio mais comuns utilizadas estão a A1 6061 – T6, 

A1 7075 – T6 e A1 6351 – T6, a liga usada nesse trabalho foi a A1 6351 – T6, 

por razão de ser uma liga de boas propriedades mecânicas e de fácil acesso na 

indústria, principalmente na região central do Estado do Rio Grande do Sul, a 

seguir na Tabela 1, é possível ver a propriedades da liga usada. 

 

 

Tabela 1- Propriedades do Alumínio 6351 - T6. Fonte: MATWEB. 

Propriedade Físicas Métrica 

Densidade 2.71 g/c³ 

 

Propriedades Mecânicas  

Dureza Brinell  95 

Dureza Knoop  130 

Dureza Rockwell A  40 

Dureza Rockwell B  60 

Dureza Vickers  107 

Resistencia tensão de ruptura 310 MPa 

Resistencia tensão de escoamento 283 MPa 

http://matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=43&fromValue=2.71
http://matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=283
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Alongamento até a ruptura 14% 

@Espessura 1.59 mm 

Modulo de Elasticidade 68.9 GPa 

Poisson 0.33 

Resistencia a Fadiga 89.6 MPa 

@# de ciclos 5.00e+8  

Modulo de Cisalhamento 26.0 GPa 

Resistencia ao Cisalhamento 200 MPa 

 

Componentes no material  

Alumínio, Al  95.9 - 98.5 % 

Silício, Si  0.70 - 1.3 % 

Magnésio, Mg  0.40 - 0.80 % 

Ferro, Fe  <= 0.50 % 

Titânio, Ti  <= 0.20 % 

Zinco, Zn  <= 0.20 % 

Cobre, Cu  <= 0.10 % 

Manganês, Mn  0.040 - 0.080 % 

Outros, total  <= 0.15 % 

Outros, cada  <= 0.05 % 

 

 

A nomenclatura usada para designar as ligas de alumínio para trabalho 

mecânico, como as apresentadas anteriormente, são baseadas no elemento de 

liga com maior quantidade. Usa-se uma designação com quatro algarismo para 

identificar as ligas de alumínio para trabalho mecânico. O primeiro algarismo 

indica o grupo de ligas que contém um elemento de liga especifico, 7 para zinco, 

6 para magnésio mais silício e 2 para cobre, o segundo algarismo indica 

modificações da liga original ou limites de impurezas e os dois últimos algarismos 

identificam a liga de alumínio ou indicam o grau de pureza do alumínio. 

A designação “T” indica que as ligas são tratadas termicamente, no caso 

as ligas T6, o número “6” indica a realização de uma solubilização seguida de 

tempera e um posterior envelhecimento artificial. 

http://matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=68.9
http://matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=89.6
http://matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=26.0
http://matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=200
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As ligas citadas a cima quando submetidas ao tratamento T6, apresentam 

devido ao processo de precipitação um aumento das propriedades mecânicas 

tais como dureza e resistência ao escoamento e uma pequena diminuição no 

valor da ductilidade, quando comparados aos valores das propriedades para 

estes materiais no estado recozidos. As etapas do tratamento térmico de 

endurecimento por precipitação, para estas ligas são descritas na sequência: 

 

 Tratamento térmico de solubilização: a liga é aquecida a uma 

temperatura entre as linhas solvus e sólidos do diagrama de 

equilíbrio, e permanece nesta temperatura durante um intervalo de 

tempo necessária para que ocorra a solubilização de todos os 

componentes da liga na matriz de alumínio. 

 Têmpera: a liga solubilizada é arrefecida rapidamente em agua à 

temperatura ambiente, para manter a liga em solução sólida 

supersaturada a temperatura ambiente; 

 Envelhecimento: a liga solubilizada e temperada é envelhecida 

artificialmente, em um forno, a uma determinada temperatura, para 

que ocorra a formação de precipitadas coerentes com a matriz de 

alumínio. 

 

 

2.4  Critério de Falha de Von Mises 

 

 

Em um projeto mecânico, na grande maioria dos casos, os elementos 

mecânicos são projetados para trabalhar dentro do regime elástico. Esse regime 

compreende uma deformação elástica, ou seja, a tensão máxima que pode ser 

aplicada em um material sem ocasionar deformação permanente. Para os 

metais, essa propriedade pode ser vista em um diagrama de tensão pela 

deformação, na figura (7). 
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Figura 7- Gráfico para ensaio de tração. 

 

 

Como pode ser visto, a região de proporcionalidade entre a tensão e a 

deformação é o regime elástico do material. Quando atingido o ponto onde a 

inclinação do gráfico é nula, tem-se um regime plástico, onde o material deforma-

se plasticamente (deformação permanente), mudando suas dimensões 

conforme o coeficiente de Poisson. Na fase seguinte ocorre o encruamento, as 

características da estrutura cristalina do material são modificadas recuperando 

a resistência à medida que é feita a aplicação da força até atingir a máxima 

resistência. Dando início a estricção (redução acentuada da seção transversal) 
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do material, ocasionando o destacamento do material pela diminuição de sua 

área resistente. 

Usam-se elementos no regime plástico de trabalho, que assegurem a 

resistência do equipamento às cargas aplicadas. Esse elemento de segurança 

nada mais é que um critério de resistência para cada material, que impõe 

limitações ao nível do estado de tensões em determinados pontos discretos do 

corpo, ou seja, o limite do estado de tensões está relacionado as características 

de riscos de instabilidade, ruptura por fadiga ou limite excedendo o 

comportamento elástico baseado em experimento análogos para o mesmo 

material. 

Segundo Von Mises um componente está em condições de segurança 

quando o maior valor de energia de distorção por unidade de volume do material 

permanece abaixo da energia de distorção por unidade de volume necessária 

para provocar o escoamento em um corpo de prova  do mesmo material 

submetido ao ensaio de tração. 

A  equação (10) mostra a tensão equivalente segundo o critério de Von 

Mises é dada em função das três tensões que agem na peça, mostrando assim 

a energia especifica de distorção no momento do escoamento. 

 

 
𝜎𝑐𝑒𝑑

2 =
1

2
. [(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2] (10) 

 

Onde: 

 

𝜎𝑐𝑒𝑑 - limite de resistência (escoamento) do material. 

 

𝜎1, 𝜎2, 𝜎3- tensões principais. 

 

A representação gráfica da figura (8), mostra as duas tensões principais 

relevantes onde foram traçados os pontos correspondentes aos valores nos 

quais 𝜎1 e 𝜎2 cumprem a condição da tensão limite de resistência. Isso determina 

a figura fechada, onde todos os pontos situados em seu interior encontram-se 

abaixo do limite de resistência. 
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Figura 8- Elipse das tensões principais segundo critério de Von Mises. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Requisitos de Projeto 

 

 

O problema abordado refere-se ao dimensionamento dos mancais 

traseiros da transmissão do protótipo Celéris, desenvolvido e fabricado pela 

equipa Formula UFSM, envolvendo suas principais limitações, as quais são, 

baixo peso, resistente as cargas aplicadas pelo motor do protótipo, cumprir a 

função de suportar o diferencial e o eixo traseiro. 

Este trabalho não abordará as etapas de projeto dos mancais, atendo-se 

apenas à simulação, junto com coleta das cargas aplicadas na peça, analise de 

esforços e posterior validação do modelo computacional. 

 

 

3.2  O Componente: Mancais da Transmissão 

 

 

Os componentes são dois mancais, (figura 9), feitos de alumínio 6351-T6, 

os mancais ficam na parte traseira do protótipo e cada mancal é fixado por 2 

parafusos no chassi (estrutura tubular), a figura (10), mostra a localização dos 

mancais no protótipo. Os mancais possuem geometria diferente, pois as cargas 

são diferentes para cada mancal, esse assunto será abordado posteriormente 

na análise de esforços. 
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Figura 9- Mancais esquerdo e direito do protótipo Celéris. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

 

Figura 10- Imagem da parte traseira do protótipo Celéris. Fonte: Banco de dados do autor. 
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Os mancais possuem encaixe para um rolamento cada, os rolamentos 

são usados para permitir que o diferencial, que está localizado entre os mancais 

possa girar e transmitir potência através dos semieixos para as rodas do 

protótipo. Neste trabalho os esforços no diferencial e nos rolamentos não serão 

levados em conta, o diferencial será tratado como um elemento rígido de 

conexão entre os mancais. 

 

 

3.3 Analise de cargas 

 

 

Para avaliar quais são as cargas que o motor aplica nos mancais, é 

preciso olhar para os meios que transmitem a potência do motor até as rodas. O 

primeiro meio de transmissão de potência é a conexão pinhão-coroa, após isso 

a coroa é fixada à uma flange por união parafusada, onde a flange é fixada ao 

diferencial por uma luva, que encaixa por interferência, e por fim o diferencial 

está em contato direto com os mancais. A figura 11 mostra as forças de torque 

do motor aplicadas na coroa. Utilizando algumas simplificações, é possível 

afirmar que os rolamentos usados no mancais fazem com que a força torque 

aplicada pelo motor, passa a ser uma força de tração aplicada no centro da 

coroa. 
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Figura 11- Imagem lateral do conjunto de mancais com a coroa. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

Para chegar ao valor dar cargas aplicadas nos mancais, existem alguns  

meios disponíveis, um deles seria através do torque máximo do motor, porem 

por não ser preciso o cálculo, e a peça ser de grande importância, foi decidido 

outro método, mais preciso e confiável, que é usar extensômetros resistivos nos 

quatro pontos de fixação dos mancais, fazendo com que todas as forças 

aplicadas nos mancais sejam captadas pelos extensômetros e assim 

conhecendo qual é a força correta para aplicar em cálculos de dimensionamento 

em todo o sistema da transmissão do protótipo Celéris. 

 

 

3.3.1 Extensômetros e Espaçadores. 

 

 

Para medir a força de reação dos mancais nos pontos de fixação no 

chassi, foi decidido usar espaçadores nos quatros pontos entre os mancais e o 

chassi, o desenho em CAD dos espaçadores pode ser visto na figura 12, o 

tamanho é o necessário para que fosse possível a aplicação de extensômetros 

sobre as suas superfícies. Os espaçadores são vasados no meio, pelo motivo 

de que o material deve deformar significativamente para que o extensômetro leia 

uma boa faixa de deformação e tenha resultados de maior precisão. 
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Figura 12- Espaçador usados como suporte para extensômetros. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

O espaçador é feito de Aço SAE 1020, o que significa que possui boa 

ductilidade, além disso ele possui rosca nos dois furos, garantindo que os 

mancais estejam fixados de maneira rígida e segura, e além disso garante que 

a força passe pela superfície do espaçador, local onde os extensômetros estão 

colados. 

Os extensômetros usados foram extensômetros da marca EXCEL 

SENSORES, modele PA-06-125AA-350L, apropriados para aço. Suas 

características são Gage Factor de 2,12, comprimento de 10 mm e resistência 

nominal de 120Ω. 

Para colar os extensômetros no aço, a superfície dos espaçadores 

retificadas e para acabamento lixadas com uma lixa de rugosidade 600, 

garantindo que a superfície estivesse lisa, para que os extensômetros fiquem 

totalmente em contato com a superfície da peça, porém deve-se ter cuido para 

não tornar a superfície em aderência, o que pode prejudicar no processo de 

colagem dos extensômetros. As superfícies foram lavadas com álcool 

isopropílico para limpar e evitar que ficasse engordurada, prejudicando a 

colagem.  

A colagem dos extensômetros foi feita usando uma cola da marca 

LOCTITE tipo 406 de secagem ultra rápida e baixa viscosidade, e uma fita 
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adesiva especial para extensômetros para proteger a superfície dos 

extensômetros de possíveis danos. 

A configuração de Ponte de Wheatstone escolhida foi de 1
2⁄  de ponte 

simétrica, onde um extensômetro é usado como principal e outro no coeficiente  

de Poisson, as razões por usar esta configuração de ponte, são que para usar 

uma ponte completa, o que seria mais preciso, seriam gastos muitos 

extensômetros, o que geraria gastos expressivos, além de que tornaria mais 

difícil e trabalhoso o processo de colagem, devido os pequeno espaço no 

espaçador e tornando mais difícil também a ligação elétrica dos extensômetros, 

a razão de não ter usado 1
4⁄   ponte é que a placa usada para adquirir o sinal 

dos extensômetros não suporta configuração inferior a 1 2⁄  ponte, pelo motivo de 

o sinal ser muito fraco. Na figura 13 é possível ver os extensômetros colados em 

um espaçador. 

 

 

 

Figura 13- Extensômetro colado no espaçador. Fonte: Banco de dados do autor. 
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Após os extensômetros serem colados, foi necessário fazer a ligação 

elétrica deles, a configuração da ligação é definida pela placa de aquisição 

usada, no caso deste trabalho, a placa de aquisição usada foi da marca 

NATIONAL INSTRUMENTS, conforme mostra a figura 14. A ligação elétrica foi 

feita em um cabo de rede do tipo RJ45, pois possui o mesmo conector de entrada 

da placa de aquisição e tem o número de fios disponíveis suficientes, além de 

que é um cabo de fácil acesso no mercado pois é amplamente utilizado em 

computadores. 

 

 

 

Figura 14- Placa de aquisição da NATIONAL INSTRUMENTS. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

A placa de aquisição é usada para auxiliar na montagem, e fazer o 

balanceamento de uma ponte de Wheatstone. Além disso a placa de aquisição 

mede e amplifica as variações da tensão de saída 𝛥𝑉 ao longo do tempo, e 

transfere as informações em tempo real para um local que possa armazenar, 

que no caso foi usado um laptop, o qual possuía o software apropriado para 

armazenamento e análise dos dados coletados. 
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Após os extensômetros estarem devidamente colados e conectados, os 

fios e os extensômetros foram envolvidos por uma camada de silicone, o qual é 

chamado no mercado de (cola-quente), foi necessário essa providencia pelo 

motivo de os fios dos extensômetros serem de pequeno diâmetro, e podem ser 

danificados com o manuseio. A figura (15) mostra os extensômetros protegidos 

e com a ligação elétrica feita. 

 

 

 

Figura 15- Espaçador com extensômetros protegidos. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

   

Mesmo sabendo as propriedades do material usado para fabricar os 

espaçadores, esses dados não são tão confiáveis, pois como o material é de 

baixa qualidade, os valores de seus propriedade encontrados na literatura além 

da faixa de precisão requerida para este estudo, então normalmente quando 

deseja-se saber a qual foi a força necessária para uma determinada deformação 

do material, são feitos ensaios, onde os extensômetros são calibrados. A 

calibração consiste em aplicar cargas conhecidas nos espaçadores e em tempo 

real ler a deformação ocorrida, dessa forma então obtém-se o quanto o material 
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é deformado para cada 1 Kgf aplicado nele, é o coeficiente de 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎⁄  do 

material. 

Para fazer a calibração foram feitas quatro series de medições, onde em 

cada série, eram usados pesos de 10 Kg, 20 Kg, 30 kg, 40 kg e 50 Kg, os pesos 

eram colocados em ordem crescendo e posteriormente decrescente, a tabela 

com os dados da calibração estão no anexo A. Os quatro espaçadores foram 

calibrados juntos, com a razão de evitar algum erro que pudesse vir a ocorrer e 

também por questões de praticidade. A figura 16 mostra os extensômetros 

conectados em série um ao outro através de uniões roscadas, a placa de 

aquisição conectada aos cabos e ao laptop, é possível ver também que pesos 

padrões estão sendo aplicados sobre os espaçadores. 

 

 

 

Figura 16- Extensômetros sendo calibrados. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

3.3.2 Aquisição dos dados 
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Após os espaçadores estram instrumentados e calibrados, o próximo 

passo foi coloca-los no protótipo. Para realizar os testes haviam dois problemas 

a serem solucionados. Primeiro seria fixar a placa de aquisição em um local 

próximo aos extensômetros, seguro e com pouco vibração, para isso foi feita 

uma pequena caixa de isopor com furos para os cabos onde a placa encaixava 

exatamente, então a caixa foi fixada no protetor de corrente, ao lado dos 

mancais, onde foi percebido que havia pouca vibração. O segundo problema é 

que a placa de aquisição não grava os dados coletados, para isso então um 

laptop deveria ser transportado dentro do protótipo, então o laptop foi colocado 

no assoalho, próximo ao assento do piloto. 

 Como trata-se de um projeto experimental, algumas vezes imprevisto 

acontecem, ocorreram dois problemas técnicos no protótipo que impossibilitaram 

a aquisição de dados, o primeiro a acontecer foi romper uma solda no plenum, 

dispositivo de armazenagem de ar, ocorreu por causa que o motor teve uma 

combustão com as válvulas de admissão abertas. A figura 17 mostra a abertura 

na solda provocada pelo refluxo, como a borboleta que controla a entrada de ar 

estava fechada, a pressão no interior no plenum passou dos limites admissíveis 

pelo solda. 

 

 

 

Figura 17- Plenum com a solda rompida. Fonte: Banco de dados do autor. 
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O segundo problema técnico ocorrido no protótipo foi durante testes, o 

rolamento que está localizado no interior do mancal esquerdo caiu devido ao 

batente estar no posição errada, não impedindo que o rolamento saísse do local 

de trabalho, ao rolamento sair, o eixo ficou livre, e como o protótipo estava em 

alta velocidade, a inercia do eixo causou um forte impacto no mancal, torando-o 

inutilizável e impedindo o retorno aos testes em tempo de que dados sejam 

coletados. A figura18 e 19 mostram o rolamento fora do mancal e o mancal com 

a parte interna oval consecutivamente. O incidente também prejudicou a 

validação do modelo computacional utilizado para o FEA, fazendo com que 

apenas o mancal da direita pudesse ser utilizado para a validação. 

 

 

 

Figura 18- Mancal torto após rolamento soltar. Fonte: Banco de dados do autor. 
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Figura 19- Mancal com defeito após receber batida do semieixo. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

3.3.3 Uso de dados de protótipos anteriores 

 

 

Como não foi possível adquirir dados dos extensômetros usados na 

fixação dos mancais, para dar continuidade aos cálculos e simulações foram 

usados dados do protótipo anterior, onde foram colocados extensômetros no 

ponto superior esquerdo da fixação os mancais. 

SOLDATTI, (2014), lembra que foram realizados quatro testes de 

aceleração, onde em cada teste foi detectado um pico de deformação no 

momento em que a embreagem fazia a conexão entre transmissão e motor. O 

valor mais alto encontrado foi no terceiro teste realizado, como mostra o gráfico 

abaixo na figura 20. 
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Figura 20- Gráfico de deformação no extensômetro. Fonte: SOLDATTI,(2014). 

 

 

O valor máximo encontrado no gráfico foi de 721 µstrain, o que segundo 

a calibração feita anteriormente resulta em uma força de 13396 N. 

 

 

3.3.4 Diagrama de forças 

 

 

Como todas as distâncias entre os mancais e a coroa são conhecidas, é 

possível apenas com um dado coletado, encontrar todas as outras forças de 

reações através da aplicação de um somatório de forças e momentos. Foi feita 

uma análise das forças de reação, determinando o local e sentido de cada força, 

como mostra a figura 21. 
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Figura 21- Diagrama de forças no conjunto mancais-coroa. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

De acordo com a figura 21, o dado coletado pelo extensômetro é na figura, 

a força B1, e a força que se deseja encontrar é a força A, pois é onde está sendo 

aplicada a força sobre o conjunto no modelo computacional. Para fazer os 

cálculos de forças e momentos, foi usado o software MATHCAD, onde as 

equações são inseridas, incógnitas definidas e é mostrado o resultado esperado. 

Na figura 22, são mostrados todos os cálculos feitos, com as distancias medidas 

e mostradas esquematicamente, as equações usadas e o resultado de todas as 

forças de reação mostradas na figura 21. Também na figura 22 fica claro o motivo 

de um mancal possuir mais alívios que o outro, pois o mancal da esquerda 

recebe mais que o dobro de carga por estar mais próximo do ponto de aplicação 

de força. 
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Figura 22- Distancias e reações calculadas. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

3.4 Simulações 

 

 

Para fazer a simulação por elementos finitos, foi necessário definir alguns 

detalhes, como a fixação do conjunto. Ao fazer a análise de forças com o 

diagrama de corpo livre do conjunto de mancais, foi definido que o conjunto não 

possui graus de liberdade em nenhum sentido. Então ao definir os suportes no 

modelo computacional, foi adicionado fixação cilíndrica na parte interna dos 

furos, por onde supostamente passam os parafusos, travando os quatros furos 

radialmente. Foi adicionado também fixação por compressão nos pontos que são 

pressionados pelo parafuso, ou seja, no local em contato com a cabeça do 

parafuso e no local em contato com o chassi. 
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A força a ser aplicada no modelo é a força encontrada anteriormente, no 

valor de 20,29 KN, a força é aplicada usando a ferramenta Força Remota, onde 

o local de aplicação como citado anteriormente é no centro da coroa. A figura 23 

mostra o local de aplicação da força e as fixações usadas. 

 

 

 

Figura 23- Condições de contorno do modelo. Fonte: Banco de dados do autor. 

  

 

Como o conjunto de mancais foi simulado montado, para manter a união 

entre eles, no lugar do diferencial foi usada uma peça simplificada e com o 

tamanho dos elementos de malha definidos como 10 mm, a malha usada foi do 

tipo hexaédrica linear, pois nestes elementos não foi usada nenhuma ferramenta 

de refinamento de malha, para que diminua o tempo para resolver a simulação, 

visto que essa peça não é de interesse fazer uma análise. 

 Nos mancais a malha aplicada é a do tipo tetraédrica parabólica, onde foi 

aplicada inicialmente com algumas especificações, os elementos deveriam 

possuir tamanho mínimo de 4 mm e nos furos, onde geralmente são os locais 

onde é necessário refinar, foi aplicado com a ferramenta Tamanho de Borda, um 

tamanho máximo de elemento de 1 mm, o que fez com que a primeira malha 

fosse de 136197 elementos e 206137 nós. Para refinar a malha foi usada a 

ferramenta Convergência, onde foi definida uma variação de resultado menor 

que 1 % e a própria ferramenta refina a malha nos pontos onde é necessário. A 
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malha final ficou com um número de 151261 elementos e 227456 nós, com este 

refinamento aplicado a variação de resultado foi inferior a 1% conforme mostra 

a figura 24. A figura 25 mostra a malha final refinada, onde nos locais mais 

escuros são os pontos de refinamento aplicado pela ferramenta, tornando os 

elementos menores e em mais quantidade do que os anteriores. 

 

 

 

Figura 24- Gráfico de convergência de malha. Fonte: Banco de dados do autor. 
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Figura 25- Malha refinada. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

Após o resultado ter convergido foram coletados os resultados de Tensão 

Equivalente de Von Mises, para uma análise inicial, caso tenha algum erro fora 

do normal que precisasse ser corrigido antes de tentar validar a simulação. 

Foram coletados também os resultados de Direção de Deformação Máxima e 

Máxima Deformação, para analisar um local onde tivesse uma deformação 

significante e com direção de deformação constante em um sentido, pois os 

extensômetros usados são unidirecionais. 

 

 

3.5 Validação 

 

 

Para validar o modelo, foram usados extensômetros em pontos 

específicos e comparado os valores adquiridos em teste com o valores das 
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simulações. O proposito inicial deste trabalho era a validar os dois mancais, 

porem após o incidente ocorrido de não poder usar o mancal esquerdo mais, 

apenas o direito será validado. Para definir o local de colagem dos 

extensômetros foram analisadas as deformações e a direção das deformações 

do mancal, para que fosse escolhido um local de deformação significativa e 

unidirecional. A figura 26 mostra o local definido para usar os extensômetros, foi 

o local escolhido dentre os outros possíveis, por ter fácil acesso e possuir o 

sentido da deformação paralelo a parede do mancal (figura 27), facilitando de 

certa forma então o posicionamento do extensômetro.  

 

 

 

Figura 26- Simulação de Máxima Deformação. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 



 
 

54 
 

 

Figura 27- Direção da deformação principal. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

O preparo do local e a colagem dos extensômetros foram realizados da 

mesma maneira que nos extensômetros anteriores e usando também os mesmo 

materiais, a única diferença era que o extensômetro usado no mancal era 

apropriado para alumínio, pois possui compensador de temperatura, caso o 

material viesse a esquentar e dilatar. A figura 28 mostra os extensômetros 

colados na peça. 
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Figura 28- Mancal com extensômetros colado para validação. Fonte: Banco de dados do autor. 
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4. Resultados 

 

 

4.1 Validação 

 

 

Após os extensômetros estarem posicionados no mancal direito, foram 

feitos alguns testes de aceleração com o protótipo, onde foram obtidos os dados 

para validação do modelo computacional, após coletar os dados é necessário 

filtra-los para tentar eliminar o ruído presente, o ruído é causado pela vibração 

do protótipo junto com o alto efeito sonoro gerado pela combustão. Para filtrar 

os dados foi usado o mesmo software que lê e grava as deformações enviadas 

pela laca de aquisição.  

O método usado para filtrar foi o de tentativas, até encontrar a faixa de 

frequência que deveria ser eliminada sem modificar os dados que eram das 

deformações, a frequência eliminada foi de 130 Hz. A figura 29 mostra o gráfico 

com duas curvas, onde a curva de cor branca é a curva filtrada, é possível ver 

que ela é mais constante que o sinal original, passando aproximadamente no 

centro, entre oscilação máxima e mínima de ruído, outra característica da onda 

filtra é que é atrasada em relação a original, isso é uma característica de sinais 

filtrados. 
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Figura 29- Resultados do extensômetros com e sem filtro. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

Com a aplicação de filtro nos dados foi possível interpreta-los, dentre os 

vários testes de aceleração feitos, foi escolhido um para mostrar, sem nenhuma 

razão em especial, pois os gráficos eram muito semelhantes em cada teste 

realizado, apenas por questões de espaço. A figura 30 mostra um teste de 

aceleração completo. 

 

 

 

Figura 30- Gráfico de deformação do mancal esquerdo durante um teste de aceleração. Fonte: Banco de 
dados do autor. 
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Comparando o gráfico coletado com o gráfico usado de protótipos 

anteriores, citado na Análise de Esforços, eles possuem a mesma característica, 

um pico de deformação no momento em que a embreagem faz a conexão do 

motor com a transmissão. Porem existe uma diferença, na instrumentação do 

protótipo anterior ele não estava trocando de marcha, então os testes foram 

realizados sempre em primeira marcha, já nos dados coletados do mancal é 

possível ver no gráfico três trocas de marcha, local onde a deformação cai para 

zero. 

Analisando mais a fundo o gráfico foi percebido que o pico de deformação 

é maior no momento que é trocado da primeira para a segunda marcha, existem 

razões para esse acontecimento: 

 Mesmo que o torque do motor seja menor nessa condição, pois a 

segunda marcha possui uma engrenagem menor e portanto 

transmite menos força e maior valor de rotação, ele ainda é 

elevado. 

 Os pneus que antes estão com algumas sujeiras e temperatura 

mais baixa, agora estão limpos e com temperatura superior, o que 

gera maior atrito com o solo fazendo que com perca menos a 

aderência. 

 Como o protótipo possui kit aerodinâmico, ao trocar de marcha o 

protótipo estava com velocidade, ou seja, havia downforce sendo 

aplicado e gerando maior aderência com o asfalto. 

 

Portando devido aos dados usados do protótipo anterior não terem sido 

feitas trocas de marcha, para validar a simulação computacional, foi usada o 

primeiro pico de deformação, pois são as condições mais parecidas, o protótipo 

estava estático, pneu frio e com algumas sujeiras, primeira marcha engatada e 

sem downforce pois estava estático. 

O máximo valor de deformação no momento da arrancada em primeira 

marcha foi de 885 µstrain, como mostra a figura 30. Para comparar com o valores 

do modelo computacional foi feita a média de deformação no local escolhido para 

colar os extensômetros, pois o extensômetro mostra a deformação média no 
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local onde ele está fixado. A figura 31 mostra a deformação apenas no local 

especificado do extensômetro com alguns valores de pontos de deformação. 

 

 

 

Figura 31- Deformação no local dos extensometros. Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

Após calcular a média de deformação no local mostrado na figura 31, o 

valor encontrado foi de 848,92 µstrain, menor que o valor encontrado pelo 

extensômetro, porém a diferença entre os valores é de 4,25%, valore 

considerável baixo, e que pode-se considerar que o modelo computacional 

usado está confiável, e que podem ser tomadas decisões ou ser feitas alterações 

em relação a geometria usando este modelo. 

 

 

4.2 Simulação Final 
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Ao ter sido encontrado um valor de deformação maior no momento de 

troca para a segunda marcha, é então provável que exista uma força maior que 

a usada para as simulações no momento da troca de marcha. Portando tendo o 

modelo computacional confiável, foi considerada a diferença de deformação 

entre o primeiro pico de deformação e o segundo e aplicada no gráfico usado do 

protótipo anterior, encontrando assim um força hipotética que pode existir. 

A diferença de valor entre os picos de deformação do mancal é de 9,5 %, 

portando aplicando esta diferença no valor encontrado no extensômetro do 

protótipo anterior de 13396 N, a força da segunda marcha seria de 14671 N, o 

que implicaria que a força aplicada no centro da coroa seria de 22231 N, o que 

resulta em uma diferença de quase 2 KN para mais. 

Para finalizar o dimensionamento dos mancais, uma simulação final foi 

feita com a força de 22231 N, para garantir que o conjunto de mancais está apto 

as cargas nele aplicadas. O modelo usado para a simulação foi o validado 

anteriormente, alterando apenas o valor da força aplicada. 

As figuras (33), (34) e (35) mostram o resultado da simulação feita, onde 

é exibida as tensões de von misses equivalentes. Sabendo que a tensão máxima 

admissível do material utilizado é de 283 MPa a figura 32 mostra que existe um 

ponto onde mesmo estando abaixo o valor de tensão máxima é alto, 

aproximadamente 221 MPa. Este ponto está localizado no ponto de fixação do 

conjunto, onde em uma área muito pequena existe um pico de tensão, em 

simulações por elementos finitos é comum esse acontecimento, e na maioria dos 

casos pode ser desprezada, pois é o local em contato com o parafuso onde no 

modelo real permite pequenas deformações, e o configurar as fixações do 

modelo computacional, estas áreas são definidas como rígidas, gerando então 

um pico de tensão em pequenos locais. 

As demais figuras mostram as tensões máximas nos locais onde há alívios 

de massa, o máximo valor encontrado foi de 161 MPa, relacionando essas 

tensões com a tensão de escoamento do material é encontrado o coeficiente de 

segurança da peça, que é de 1,76, valor considerável bom, pois é uma peça 

crítica no protótipo. Analisando as imagens, é possível ver pontos onde a tensão 

está muito baixa, o que significa que existe um excesso de material naquele 

local, porém mais alívios de massa podem ser perigosos e sem sentido, visto 

que o conjunto possui massa de aproximadamente 1 Kg. 



 
 

61 
 

 

 

 

Figura 32- Ponto máximo de tensão. Fonte: Banco de dados do autor. 
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Figura 33- Máxima tensão no ponto de alivio. Fonte: Banco de dados do autor. 
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Figura 34- Máxima tensão no mancal direito. Fonte: Banco de dados do autor. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O estudo realizado neste trabalho permitiu a realização de um modelo 

computacional confiável do conjunto de mancais da transmissão, facilitando o 

dimensionamento e ajustes para os próximos projetos, além disso com o estudo 

foi possível identificar um força 10% maior aplicada pelo motor no sistema de 

transmissão, onde essa força vai ajudar no dimensionamento de todos ou outros 

componentes, como semieixo, parafusos, cubo de rodo e assim por adiante, 

além de que os gráficos de deformação apresentados mostram os ciclos de força 

aplicados, facilitando para possíveis estudos sobre fadiga, os quais são muito 

importante em peças feitas em alumínio. 

Os resultados da instrumentação ajudaram também na definição o 

método para trocar marchas, pois à partir dos gráficos analisados, foi possível 

calcular o tempo perdido em cada troca de marcha, possibilitando então a 

comparação com outros métodos e decidindo qual é o apropriado a ser usado.  

O conjunto de mancais estudados pesam 1133 g, referente a 0,4% do 

protótipo, e com um coeficiente de segurança de 1,74, ou seja, o conjunto está 

bem dimensionado, mais alívios de massa poderiam fazer com as peças percam 

a confiabilidade, visto que não foi empregado nenhum estudo em relação a 

fadiga. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como principal sugestão para trabalhos futuros relacionado a validação 

do modelo computacional, seria adquirir a força que os mancais estão recebendo 

do motor, como na tentativa de usar os espaçadores citados neste trabalho, e ao 

mesmo tempo ler a deformação do mancal, onde através do software Ansys® 

seria possível aplicar as forças em um período de tempo e comparar as 

deformações encontradas no modelo com as deformações coletas no mancal. 

Formando assim curvas de deformação para um período, feito isso o modelo 

estaria validado para todas as forças que acontecem e não somente para um 

ponto especifico. 

Em ralação ao dimensionamento, deixa-se a sugestão para estudo sobre 

fadiga, principalmente em materiais como alumínio, para saber-se quando é 

necessária a troca as peças usadas. 

Deixa-se também como sugestão para próximas simulações usando 

softwares de elementos finitos, a utilização de ferramentas de falha do programa, 

onde é possível definir coeficientes de segurança e métodos de falha 

empregados. 
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7. LIÇÕES APRENDIDAS 

 

 

O trabalho realizado exigiu muito estudo do aluno na busca de conceitos, 

ideias e novas experiências não exigidas anteriormente no decorrer da 

faculdade, as quais sem dúvida, fizeram o trabalho realizado um grande desafio. 

Foi recompensadora também a aprendizagem prática realizada na parte da 

instrumentação, visto que o uso dos extensômetros é muito comum no mercado 

de trabalho, além do aprendizado de que em trabalhos experimentais existem 

vários fatores influenciando no resultado e acidentes e problemas podem vir a 

acontecer. 

Em relação às ferramentas de projeto utilizadas, o Solidwors®, Ansys® e 

Mathcad®, usados neste trabalho são ferramentas usadas em qualquer empresa 

na parte de projeto, e com certeza faz com que o aluno que trabalhou com elas 

durante a graduação seja recompensado na hora que conseguir uma vaga de 

emprego. 
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