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RESUMO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Mecânica 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

PROJETO, SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL, MANUFATURA, 

INSTRUMENTAÇÃO E ANÁLISE DA ESTRUTURA PARA 

PROTÓTIPO DE UM VEÍCULO TIPO FÓRMULA SAE 
 

Autor: Miguel Guilherme Antonello 

Orientador: João Carlos Linhares 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 19 de dezembro de 2011. 
 

O presente trabalho aborda todo o ciclo de desenvolvimento de uma estrutura para 

veículo tipo fórmula SAE, iniciando-se com a adaptação de uma metodologia simplificada 

para o projeto e tomada de decisões para a escolha da concepção ótima, configuração do 

modelo tridimensional, definição de materiais, tipo de elementos e pontos de fixação para a 

simulação através da técnica de elementos finitos. Desenvolveu-se a fase de manufatura do 

protótipo, preparação da etapa de instrumentação, desde o cabeamento, preparação da base, 

colagem e seleção de extensômetros elétricos, obtenção e comparação dos dados práticos 

retirados dos extensômetros com os dados teóricos obtidos no software de simulação. Por ser 

a estrutura um elemento fundamental, agregador e indispensável de um veículo, impulsionado 

a suprir a necessidade da equipe Formula UFSM de construir uma estrutura, auxiliaram na 

motivação deste trabalho. Fo transferido uma metodologia clara e repetível em todas as etapas 

de desenvolvimento, desde o projeto até a captação dos dados práticos. Com a obtenção dos 

dados práticos através dos ensaios e instrumentação e estes confrontados com os teóricos, 

verificou-se que o trabalho satisfez os objetivos iniciais e está no correto caminho de 

desenvolvimento, com um erro de 13,75 % no ponto isolado e 32,12 % no ponto mapeado. O 

desvio dos dados entende-se pela incerteza na linha neutra do momento fletor e pela 

necessidade de melhoria nas características construtivas do protótipo, qualidade de gabaritos e 

soldas mais adequadas. 

 

Palavras-chave: Fórmula SAE. Estrutura Tubular. Projeto e Desenvolvimento. 

Simulação. Instrumentação.  



ABSTRACT 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Mecânica 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

DESIGN, COMPUTER SIMULATION, MANUFACTURE, 

INSTRUMENTATION AND ANALYSIS OF A FRAME FOR FORMULA 

SAE PROTOTYPE VEHICLE TYPE 
 

Author: Miguel Guilherme Antonello 

Supervisor: João Carlos Linhares 

Presentation Place and Date: Santa Maria, 19
th

 of december of 2011. 
 

This present work talk about the entire development cycle of a structure to Formula 

SAE vehicle type, starting with the adaptation of a simplified methodology for the design and 

decision making for choosing the optimal design configuration, three-dimensional model 

configuration, setting materials , type of elements and points of contact for the simulation by 

finite element analysis. Developed the prototype phase of manufacture, preparation of the 

instrumentation step, since the cabling, base preparation, pasting and selection of strain gages, 

obtaining and comparing data taken from the practical strain with theoretical data obtained in 

the simulation software. Because it is a fundamental structure, attachment and integral part of 

a vehicle, driven to meet the need of Formula UFSM team to build a structure, assisted in the 

motivation for this work. Fo transferred a clear methodology and repeatable at all stages of 

development, from design to capture the practical data. By obtaining data through practical 

testing and instrumentation, and faced with these theorists, it was found that the work met the 

initial goals and is the correct path of development, with an error of 13.75% in the isolated 

point and 32, 12% point mapped. The data shift means uncertainty in the neutral line of the 

bending moment and the need for improvement in the construction characteristics of the 

prototype, quality fixtures and most suitable welds. 

 

Keywords: Formula SAE. Pipe Frame. Project and Development. Simulation. 

Instrumentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As exigências do mercado consumidor têm aumentado com o passar dos anos, a 

competitividade acirrada tem feito as empresas buscarem novas alternativas para se manter no 

mercado. Desenvolvimento de novos produtos em um curto espaço de tempo, custo reduzido 

e alta qualidade tornam-se desafios para os engenheiros. 

Com isso a SAE – Society of Automotive Engeneering, criou projetos para incentivar 

os acadêmicos a desenvolver habilidades similares as vivenciadas dentro de uma empresa, e o 

Projeto Fórmula SAE é uma boa oportunidade de praticar essas técnicas. Todo esse esforço 

tem o objetivo de suprir um mercado cada vez mais exigente com profissionais melhor 

preparados. 

 

 

1.1 O Projeto Fórmula SAE 

 

 

O Projeto Fórmula SAE é uma competição de desenvolvimento de produto, onde os 

estudantes devem conceber, projetar, fabricar, e competir com carros de corrida estilo 

fórmula. Iniciada no Texas em 1981, esta competição foi criada para promover uma 

oportunidade aos estudantes de nível superior para ganhar experiência no gerenciamento do 

projeto e construção, e para aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de 

engenharia. 

Criada em 2004, o Fórmula SAE Brasil no ano de 2011 foi a caminho da sua 8ª edição 

e contou com 22 equipes de todo o Brasil. Em 2010 envolveu 19 instituições de ensino de sete 

estados brasileiros. As equipes melhor classificadas ganham o direito de representar o Brasil 

em duas competições internacionais realizadas nos EUA. 

As restrições impostas na estrutura do carro e no motor fazem com que o 

conhecimento e a criatividade dos estudantes sejam desafiados. O carro deve ser construído 

por um grupo de alunos em um período de um ano e ser levado para a competição anual para 

julgamento e comparação com outros veículos. O resultado final é uma grande experiência 

para jovens graduandos em um complexo projeto de engenharia, assim como a oportunidade 

de trabalhar em equipe, que tem como maior motivação, o aprendizado. 
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Conforme Formula SAE (2011), o projeto amplia os conhecimentos técnicos e a 

capacidade de liderança dos alunos, além de lhes dar a oportunidade de vivenciar o processo 

de desenvolvimento do produto do início ao fim. A equipe precisa fabricar um produto de 

qualidade dentro de prazo e orçamento bastante limitados. Aqueles que participam do 

programa ganham experiência significativa em gerenciamento de projeto, design, ensaios, 

análises, controle financeiro, comunicação, planejamento e marketing. 

 

 

1.1.1 A Competição Fórmula SAE 

 

 

A competição consiste em uma empresa fictícia contratar uma equipe de estudantes 

para desenvolver um carro de corrida tipo Fórmula SAE 

Durante três dias de evento, os carros passam por provas estáticas e dinâmicas, 

avaliando o desempenho de cada projeto na pista, assim como as apresentações técnicas das 

equipes, que inclui projeto, custo, e uma apresentação de marketing. O Quadro 1 especifica a 

pontuação em cada prova a ser realizada pelo carro, dividindo em estáticas e dinâmicas e as 

respectivas pontuações para cada prova. 

Meses antes da competição, os estudantes enviam para o comitê organizador relatórios 

de custos, estrutura, atenuador de impacto e projeto. Os relatórios são avaliados por 

engenheiros especialistas, e valem como a primeira parte da avaliação dos protótipos. 

 

 

Pontuação da Competição Formula SAE 

Tipo  Descrição Pontuação  

Provas Estáticas 

Apresentação 75 

Projeto de Engenharia 150 

Análise de Custos 100 

Provas Dinâmicas 

Aceleração 75 

Skid-Pad 50 

Autocross 150 

Economia de Combustível 100 

Enduro 300 

Pontuação Total 1000 

 

Quadro 1 - Pontuação da competição Fórmula SAE Brasil 
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Durante a competição, nas provas estáticas, as equipes devem demonstrar mais 

detalhadamente se o carro apresentado no projeto equivale com o apresentado no evento. São 

avaliadas as soluções apresentadas, nos aspectos de manufatura, custos e qualidade do 

produto final. Os estudantes devem também comprovar numa apresentação para diretores da 

indústria automobilística que seu produto é economicamente viável. Além das avaliações do 

projeto, todos os carros passam por uma criteriosa inspeção técnica, onde são vistoriados itens 

de segurança e de conformidade com o regulamento. 

As provas dinâmicas são realizadas no segundo dia do evento. São realizadas provas 

específicas para determinar se o carro está ajustado para a competição; prova de aceleração 

numa reta de 75 metros, prova de estabilidade lateral, e por fim uma volta em uma pista 

montada por cones. 

No último dia ocorre um enduro de resistência de 22 km, numa pista travada, que 

exige muito dos carros e pilotos. Há uma parada no meio da prova para troca de pilotos, e 

verificação da integridade do veículo. Os veículos que conseguirem passar pelo enduro, ainda 

passam pela prova de consumo de combustível. 

Todas as provas são pontuadas de formas diferentes, de maneira a garantir que o 

melhor conjunto de projeto e carro vença a competição. 

 

 

1.1.2 Histórico 

 

 

A competição teve inicio nos Estados Unidos em 1981, substituindo uma versão 

anterior chamada Mini-Indy. A carência de engenheiros especializados em veículos de alta 

performance alavancou o surgimento da competição. Impulsionada pelas três grandes 

montadoras Americanas: General Motors, Ford e Chrysler (hoje Daimler Chrysler); que viram 

nessa competição uma oportunidade única de preparar novos engenheiros para suas 

engenharias de produto. Esse apoio se fortaleceu com o tempo e as empresas ficaram 

plenamente satisfeitas com os estudantes que eram contratados, tanto que, em algumas 

edições a competição ocorreu em seus próprios campos de prova, como o da GM (1991), da 

Ford (1992 e 2006) e da Chrysler (1993). 

Com o passar dos anos, diversas empresas se uniram e além de contratar alunos, ainda 

desenvolveram produtos específicos para o Fórmula SAE, como por exemplo, a Goodyear, 
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que possui uma linha de pneus específica para essa categoria, e mais recentemente a Mahle, 

que construiu seu primeiro motor especialmente para o Fórmula SAE. 

No Brasil a 1ª competição do Fórmula SAE ocorreu no ano de 2004. A tendência da 

competição, como ocorre no exterior, é assumir um importante caráter educacional na 

formação e aprimoramento dos novos engenheiros, contribuindo de maneira significativa para 

sua formação profissional, capacitando-os na busca por soluções de problemas, trabalho em 

equipe, desenvolvimento de fornecedores, planejamento e análises de custos, simulando o 

desenvolvimento de um novo produto desde o projeto até a fabricação e testes, tendo como 

estímulo a competição. Atualmente a competição acontece na Austrália, Itália, Inglaterra, 

Alemanha, Brasil e Estados Unidos, onde neste último são reunidas as melhores equipes de 

cada país. 

O desenvolvimento de um produto compreende todas suas fases de vida, desde as 

transformações dos requisitos dos clientes em requisitos de projetos, materiais, manufatura, 

custos, recursos humanos disponíveis até o descarte ou desativação desse bem. Além do 

desenvolvimento do produto, deve-se certificar que este venha a ter as funcionalidades 

exigidas, atender os requisitos dos clientes e suportar os esforços a que está submetido. Com o 

uso de softwares de simulação pode-se verificar o comportamento de um projeto antes mesmo 

deste ser manufaturado, reduzindo o retrabalho. 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma metodologia de projeto simplificada 

para a escolha da concepção ótima da estrutura de um veículo tipo fórmula SAE, realizar 

simulações através de elementos finitos, desenvolvimento do processo de manufatura, 

instrumentação do protótipo utilizando extensômetros e comparação dos resultados práticos e 

teóricos obtidos. 

 

 

1.2 Delimitação do Tema 

 

 

O trabalho será abordado com o enfoque no desenvolvimento de uma estrutura tubular 

para veículo monoposto de corrida tipo fórmula SAE. Utilizando a metodologia de projeto 

para escolha de uma concepção ótima, simulação computacional através de FEA (Finite 

Element Analysis), manufatura, instrumentação e comparação de dados obtidos. 
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1.3 Formulação do Problema 

 

 

Para o bom funcionamento de um sistema, é imprescindível que todos os subsistemas 

funcionem em perfeita harmonia. Por ser a estrutura um elemento que serve de suporte para 

todos os outros setores e por ser responsável pela definição de várias conexões, seu projeto 

requer um esforço para a geração de sua concepção em um curto espaço de tempo. 

Com isso este trabalho vem apresentar uma metodologia para todo o processo de 

criação, manufatura e instrumentação de uma estrutura para veículo tipo Fórmula SAE. 

 

 

1.4 Objetivo 

 

 

1.4.1 Geral 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal projetar, manufaturar e instrumentar 

uma estrutura para veículo monoposto de corrida tipo Fórmula SAE utilizando ferramentas 

para simulação de elementos finitos e aquisição de dados via instrumentação. 

 

 

1.4.2 Específicos 

 

 

Os objetivos específicos, para atender o objetivo geral, foram divididos em etapas 

previamente definidas para melhor organização e descrição do trabalho realizado: 

a) projetar uma estrutura para veículo tipo fórmula SAE; 

b) simular o modelo tridimensional utilizando análise de elementos finitos; 

c) manufaturar a concepção selecionada; 

d) instrumentar, adquirir e tratar dados práticos utilizando extensômetros; 

e) comparar os dados teóricos retirados do software com os dados adquiridos com os 

extensômetros. 
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1.5 Justificativa 

 

 

A equipe Formula UFSM no ano de 2011 participou da competição organizada pela 

SAE com o seu segundo protótipo. Reconhecendo a importância da estrutura no âmbito geral 

do carro, moldar uma metodologia de projeto direcionada para cumprir os requisitos da regra 

da competição, disponibilidade de material, manufatura, recursos humanos e financeiros, 

somado a esses fatores a rotatividade de pessoal devido à conclusão do curso, vê-se a 

necessidade de registrar o conhecimento adquirido. 

Apresentar uma metodologia rápida, eficaz e de execução simples auxiliará no 

desenvolvimento dos próximos trabalhos para a criação de estruturas para veículos tipo 

fórmula. 

 

 

1.6 Síntese do Trabalho 

 

 

Para a melhor apresentação e organização, este trabalho foi dividido nos seguintes 

capítulos: 

a) Capítulo 1 - Introduz, apresenta o objetivo e justificativas do trabalho; 

b) Capítulo 2 – Desenvolvimento, revisão bibliográfica, técnicas utilizadas e 

discussões; 

c) Capítulo 3 – Conclusão, apresentando os resultados obtidos com a realização do 

trabalho e seus aprendizados. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

 

2.1.1 Projeto de Produto 

 

 

O desenvolvimento de um projeto deve ser feito com uma metodologia claramente 

definida e repetível, para que os objetivos possam ser alcançados dentro de um prazo e custos 

pré-estabelecidos. Essa metodologia pode ser variável e adaptável dependendo do objetivo e 

da complexidade do projeto a ser desenvolvido. 

De acordo com Back et al. (2008) para desenvolver um produto de qualidade é 

necessário saber o que fazer, para quem fazer, quando fazer, com que fazer e como fazer. 

Projeto é um processo iterativo e interconectado entre todos os sistemas que fazem 

parte to projeto global. Uma solução ótima pode ser buscada entre várias alternativas, 

definidas por restrições como limitações humanas, tecnológicas, financeira, espaço e tempo. 

Projetar consiste tanto em formular um plano para a satisfação de uma necessidade 

específica quanto em solucionar um problema. Se tal plano resultar na criação de 

algo tendo uma realidade física, então o produto deverá ser funcional, seguro, 

confiável, competitivo, utilizável, manufaturável e mercável. (SHIGLEY; 

MISCHKE; BUDYNAS, 2005, p. 26). 

Iida (2005) afirma que o projeto de um sistema é divido em partes, cada uma sob 

responsabilidade de uma equipe. Se cada equipe aperfeiçoar o seu setor serão produzidas 

várias soluções ótimas. Mas ao se interligar as soluções no sistema global, não 

necessariamente resultará numa solução ótima. 

A necessidade de um desenvolvimento integrado do produto, comunicação entre todos 

os setores envolvidos, tomadas de decisões e alterações devem ser pensadas simultaneamente. 

Mesmo em projetos de baixa complexidade, verifica-se a importância da 

sistematização, que pode ser alcançado com uma sequência de etapas. Importante ressaltar 

que essas etapas são interconectadas e realimentadas com informações a qualquer momento 

do projeto, podendo haver um retorno para etapas anteriores. O presente trabalho usou como 

base geradora do conhecimento a metodologia de quatro fases que conforme Back et al. 
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(2008) foi resultado da pesquisa na escola alemã com a VDI 2221 (1987), e descritas por 

Romano (2003) na fase de projetação. 

Conforme Romano (2003) o desenvolvimento de produtos pode ser organizado em 

macrofases e fases. Na macrofase tem-se planejamento, projetação e implementação, já nas 

fases tem-se planejamento do projeto, projeto informacional, projeto conceitual, projeto 

preliminar, projeto detalhado, preparação da produção lançamento e validação. A Figura 1 a 

seguir mostra esse processo de forma mais elucidativa. 

 

 

 

Figura 1 - Fases do desenvolvimento de produtos. Fonte: Adaptado de Romano (2003). 

 

 

Planejamento do Projeto: nesta fase tem a organização de todo o trabalho a ser 

desenvolvido ao longo do processo criativo. Faz-se um planejamento de todos os setores 

envolvidos, participantes diretos e indiretos do projeto. 

Projeto Informacional: esta é a primeira fase do projeto do produto, serve para a 

especificação do projeto, reunião da equipe envolvida e definição dos fatores de influência. 

Essa etapa é utilizada para identificar as necessidades do cliente, convertidas em 

requisitos de clientes, para chegar aos requisitos de projeto e finalmente às especificações de 

projeto. A próxima fase será alcançada após aprovação das especificações de projeto por toda 

a equipe envolvida. 

Projeto Conceitual: é a fase para o desenvolvimento da concepção do produto, definir 

a função global e as subfunções a serem executadas. Criam-se alternativas que satisfaçam as 

funções e seleciona-se a mais adequada. 
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Nessa fase se tem mais de uma alternativa atendendo os requisitos de projeto, cabe aos 

projetistas tomadas de decisões para escolher a que melhor atende todos os requisitos, desde 

funcional, custos, capacidade produtiva entre outros. 

Projeto Preliminar: nesta etapa tem-se o estabelecimento do leiaute final, com as 

informações de dimensões, material, processo de manufatura e teste. Onde existe a 

possibilidade da construção de um mock-up com o objetivo de verificar os parâmetros 

definidos. 

Esta é a fase onde se utiliza de ferramentas para modelagem tridimensional do modelo 

selecionado, testes de simulação e com modelos reduzidos. 

Projeto Detalhado: fase onde se faz o detalhamento de todos os processos de projeto 

do produto, desde detalhar o produto em si, com o processo de manufatura, obtenção de 

matérias primas e custos. 

Etapa onde se faz a análise mais apurada dos testes, adquirindo dados úteis para criar 

um banco de informações do produto em questão. 

Preparação da Produção: após concretizar as fases anteriores, é realizada a 

implementação do primeiro lote de produtos manufaturados. Verificam-se todas as 

necessidades para essa manufatura, desde maquinário, ferramental e treinamento de pessoal. 

O lote piloto é analisado e comparado com o objetivo do produto. A atenção para as 

vendas e divulgação toma uma atenção importante nessa fase. 

Lançamento do Produto: nessa fase tem-se o lançamento do produto no mercado, a 

estimativa de vendas e capacidade produtiva. A área de pós venda e assistência tem um papel 

fundamental nessa fase. 

Validação do Produto: fase de validação do produto junto dos clientes e usuário. O 

projeto é encerrado, mas tem-se a etapa de avaliação da satisfação dos clientes, segurança do 

produto na utilização e operação. 

As etapas anteriormente descritas servem para guiar as tomadas de decisões dos 

projetistas, seccionando o desenvolvimento do produto tem-se uma organização e 

concentração de esforços em cada fase. Com o empenho de toda a equipe em cada fase do 

projeto, aumenta-se a probabilidade de o resultado do produto ser mais satisfatório. 
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2.1.2 Estrutura 

 

 

Conhecida como estrutura, frame ou chassi é o elemento agregador do automóvel, 

sendo responsável por abrigar e suportar todos os sistemas, subsistemas como também o 

piloto.  

Conforme Ribeiro (2011), os fabricantes de automóveis ofereciam em suas linhas 

modelos construídos em madeira, que muitas vezes não eram construídos pela própria fábrica, 

manufaturados por marcenarias especializadas em componentes, como colunas, chassi, 

assoalho, longarinas, laterais, sendo que alguns modelos eram cobertos com chapas de aço. 

Ribeiro (2011) também ressalta que com a melhoria da tecnologia de fabricação, as 

fábricas de automóveis substituíram partes da estrutura das carrocerias, confeccionadas em 

madeira, por componentes metálicos. 

Ericsson (2008) afirma que o quadro pode ser como uma mola, ligando a suspensão 

dianteira com a traseira. Se ele for muito flexível, a tentativa de controlar a distribuição e 

transferência de carga lateral entre a dianteira e a traseira será comprometida. 

Nos seus primórdios as estruturas eram fabricadas em madeira, idéia herdada das 

carruagens, mas com o passar do tempo e com o desenvolvimento de novos materiais e 

tecnologias de manufatura, foi possível a substituição por aços e compósitos. 

A utilização desses materiais alternativos forneceu uma flexibilidade na forma e 

grande redução de massa, pois com a utilização de madeiras não era possível um design mais 

arrojado, já que dependia exclusivamente da habilidade do artesão. 

O objetivo de um chassi automotivo é conectar de forma rígida as suspensões dianteira 

e traseira, como também prover pontos de engate para os diferentes sistemas de um 

automóvel. O movimento relativo entre os pontos de fixação entre a suspensão dianteira e 

traseira pode provocar dirigibilidade perigosa. 

Existem vários tipos de chassis aplicados nas construções automobilísticas, para cada 

tipo de aplicação, incluindo automóveis, utilitários, caminhões, ônibus, carros de corrida, 

carros conceito, supercarros, poderá haver uma aplicação específica de um tipo de chassi, não 

existindo, portanto um tipo preferencial. Um chassi do tipo spaceframe é constituído por uma 

série de tubos que se conectam para formar uma estrutura espacial na qual se conectam todos 

os subsistemas de um automóvel ou carro. Entretanto, a maioria dos conceitos e teorias 

podem ser aplicadas a outros projetos de chassis. 
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2.1.3 Análise de Elementos Finitos 

 

 

A complexidade dos projetos tem exigido cada vez mais dos engenheiros e projetistas, 

requerendo respostas mais rápidas nos menores espaços de tempo. 

De acordo com Alves Filho (2007, p. 3) “os métodos analíticos clássicos permitem o 

cálculo da resposta exata dos deslocamentos, deformações e tensões na estrutura em todos os 

seus pontos, porém essas soluções são somente conhecidas para alguns casos.” 

Com isso surge a necessidade de desenvolver métodos aproximados que resolvam os 

problemas, independente da forma, da complexidade e do tipo de carregamentos da estrutura, 

com precisão aceitável de um problema de engenharia. 

O método dos elementos finitos sugere a idéia de que o entendimento do todo pode ser 

obtido com o entendimento do comportamento de cada elemento, por mais complexo que seja 

a estrutura analisada. 

A discretização de um sistema consiste em subdividi-lo em um número finito de 

elementos, com isso tem-se uma estrutura modelada por um agregado de estruturas simples e 

os pontos de conexão dessas estruturas simples são chamados de nós do modelo. 

De acordo com Alves Filho (2007) que diz que o comportamento do elemento entre os 

nós depende das propriedades atribuídas a esse elemento, pode-se calcular o comportamento 

de cada elemento sabendo os deslocamentos dos nós. Para uma melhor aproximação das 

respostas do modelo com o comportamento real da estrutura, melhor especificado deverá ser 

esse comportamento interno dos elementos. 

Um ponto importante do elemento finito é a correta definição do elemento discreto 

entre os nós da estrutura, pois as definições dos elementos influenciam diretamente na criação 

da malha para este elemento. 

O deslocamento dos nós determina a configuração deformada da estrutura, esse 

comportamento é chamado de deslocamento nodal e pode ser utilizado independente da forma 

e do tipo de carregamento. Nos problemas de análise estrutural as incógnitas do problema são 

os deslocamentos nodais, sendo que a interação e troca de forças ocorre somente nas juntas ou 

nós. 

Aplicando a equação de equilíbrio nesses pontos e considerando que continuem 

conectados após a deformação são argumentos suficientes para gerar o modelo de cálculo 

matemático. 
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Assim como a rigidez de uma mola é contabilizada por meio da relação força-

deslocamento para a mola, medindo no ponto de aplicação da força, em um 

elemento finito a idéia é a mesma, porém em caráter mais amplo. Na mola está 

presente o conceito de rigidez axial, pois ela transfere apenas forças axiais. Em uma 

viga, por exemplo, estão presentes diversos componentes de rigidez 

simultaneamente, como rigidez axial, rigidez à flexão, rigidez à torção, ao 

cisalhamento. Desta forma, os diversos componentes de rigidez de um elemento 

estão relacionados aos diversos componentes de forças e deslocamentos presentes, e 

que, à semelhança da mola, podem ser contabilizados pelas relações matemáticas 

que descrevem o comportamento físico associado a cada rigidez presente. (ALVES 

FILHO, 2007, p. 19). 

Conforme Alves Filho (2007) pode-se definir uma treliça como sendo um conjunto de 

elementos estruturais retos, com a dimensão da seção transversal menor que o comprimento, 

que interligados uns aos outros formam uma estrutura reticulada. 

Uma treliça é composta por várias barras, onde as juntas estruturais das treliças são 

articuladas e as barras de treliça transmitem apenas forças axiais de tração e compressão na 

direção do eixo neutro da barra. 

Alves Filho (2007) define que uma viga é uma barra reta, com a dimensão da seção 

transversal menor que o comprimento, que transmite além da força axial, momentos fletores, 

forças cortantes e momentos torçores. As vigas conectadas formam uma estrutura reticulada e 

suas uniões não são articuladas, mas rígidas. 

O teste de convergência da malha objetiva determinar se esta é adequada ao elemento 

em questão, conforme é feito o refinamento da malha, obtém-se melhores respostas. Quanto 

mais refinada a malha, melhores as respostas, mas também maiores os tempos de solução. 

Deve-se analisar a taxa de convergência, ou seja, ao aumentar o número de nós do 

modelo e não acarretar uma variação significativa das tensões, não há a necessidade de maior 

refino da malha. 

 

 

2.1.4 Manufatura 

 

 

Um dos principais objetivos do projeto mecânico de um bem material é chegar à fase 

de manufatura e executá-la conforme o planejado. Manufaturar é transformar as idéias, os 

objetivos e desejos em um bem material e que este venha a exercer os propósitos desejados. 
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Ribeiro (2011) diz que a precisão da geometria final é uma questão crítica para a 

qualidade do produto, pois influencia no custo, no tempo de produção, na automatização dos 

processos de manufatura e na junção das peças para a soldagem da carroceria. Mesmo a 

manufatura agregando um preço ao produto final, deve-se procurar fazer o melhor possível. 

Diaz (2006) afirma que o sistema de manufatura enxuta tende a diminuir o tempo que 

leva para uma peça percorrer todo o caminho no chão de fábrica, sendo necessária a 

eliminação de desperdício existente nos processos, através da maximização da produtividade 

e efetividade dos processos já existentes. 

Filho (2008) afirma que os fabricantes de veículos, pressionados pelos custos da 

produção enxuta, são instados a produzir com investimentos em ativos de manufatura 

constantemente menores. 

Filho (2008) afirma que os fabricantes de veículos, pressionados pelos custos da 

produção enxuta, são solicitados a produzir com investimentos em ativos de manufatura 

constantemente menores. 

Manufaturar significa fazer com as mãos, mas hoje em dia esse termo também é usado 

para a fabricação sob a orientação de máquinas, sendo em série ou não, dentro das fabricas. 

Sendo feito com as mãos ou com máquinas o processo de manufatura deve ser encarado como 

um ponto importante e integrante de todo o processo de desenvolvimento do produto. 

 

 

2.1.5 Instrumentação 

 

 

Com a busca pelo melhor entendimento dos fenômenos físicos e do comportamento 

dos sistemas mecânicos, surge à necessidade da instrumentação, que nada mais é que verificar 

as respostas desses sistemas. 

Todos os sistemas mecânicos sofrem deformações quando recebem forças externas, o 

conhecimento dessas deformações pode ser obtido pelo uso de extensômetros elétricos ou 

strain gages. Os extensômetros devem ser fixados na estrutura a ser analisada, com isso 

transformam as pequenas deformações em uma variação da resistência elétrica. Sendo a 

diferença de potencial diretamente proporcional a resistência, quando esta variar, tem-se uma 

resposta equivalente de tensão. 
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Um condutor ao ser deformado sofre uma variação na sua resistência elétrica, os 

extensômetros usam deste princípio para verificar as deformações, como mostra a Fórmula (1) 

abaixo retirada de Halliday, Resnick e Walker (2003). 

 

 
    

 

 
 

(1) 

 

Sendo R a resistência elétrica, L o comprimento, A área da seção transversal e ρ a 

resistividade do material. 

A deformação ε de um material pode ser analisada pela seguinte Fórmula (2) obtida 

em Pissarenko, Iakolev e Matveiev (1985), sendo ∆L a variação do comprimento e L o 

comprimento. 

 

 
   
  

 
 

(2) 

 

No regime elástico a lei de Hooke relaciona a deformação com a tensão σ e o módulo 

de elasticidade do material E, como mostra a Fórmula (3) em Pissarenko, Iakolev e Matveiev 

(1985). 

 

    
 

 
 (3) 

 

O extensômetro fornece a deformação ocorrida do material em estudo, com isso 

chega-se à tensão aplicada nesse ponto. 

A sensibilidade a distensão de um extensômetro, chamada de gage factor - GF, é 

definida como a razão da mudança na resistência elétrica para a mudança no comprimento 

axial, conforme a NI (2011). A Fórmula (4) esclarece. 

 

 
    

  
  

  
  
  
  
  

 
 

(4) 

 

O gage factor depende das características construtivas do extensômetro, sendo 

definido para cada lote de fabricação e fornecido pelo fabricante. 
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Para medir a resistência de um extensômetro precisa-se que ele faça parte de um 

circuito elétrico, usa-se a ponte de Wheatstone por apresentar maior precisão em medidas de 

pequenas variações de resistência.  

A ponte de Wheatstone é formada por quatro resistores dispostos conforme a Figura 2 

a seguir, R1, R2, R3 e R4. Aplica-se uma tensão de excitação na entrada Vex, e verifica-se a 

tensão de saída Vo. 

A tensão de saída é dada pela relação mostrada na Fórmula (5) retirada de NI (2011): 

 

 
    

  

     
  
  

     
      

(5) 

 

Pela equação se R1.R3 = R4.R2, tem-se uma tensão da saída Vo = 0, diz-se que a 

ponte está balanceada. Uma pequena variação na resistência dos braços da ponte resulta numa 

tensão de saída diferente de zero. 

Com a substituição de uma resistência do circuito por um extensômetro, formando um 

quarto de ponte, ao observar uma deformação no extensômetro ativo desbalanceará a ponte e 

produzirá uma tensão de saída diferente de zero. O sinal de saída Vo depende da tensão 

aplicada Vex e da soma das deformações ε, verica-se na Fórmula 6 retirada de NI (2011). 

 

   

   
  
  

 
   

 

   

 

(6) 

 

A tensão de saída será maior, quanto maior for o somatório das deformações 

verificadas nos extensômetros ativos do circuito. 

Uma ou mais resistências da ponte podem ser substituídas por extensômetros ativos, 

formando uma ligação de um quarto de ponte, meia ponte ou ponte completa. Para aumentar a 

sensibilidade, ou aumentar a intensidade das respostas dos extensômetros, deve-se utilizar na 

formação da ponte mais extensômetros ativos substituindo as resistências. A ponte completa 

tem o dobro da sensibilidade que a meia ponte, e a meia ponte tem o dobro da sensibilidade 

que um quarto de ponte. 

Na Figura 2 pode-se ver a representação do esquema da ponte de Wheatstone formada 

pelas quatro resistências, tensão de excitação e tensão de saída. 
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Figura 2 - Ponte de Wheatstone. Fonte: NI (2011). 

 

 

Na montagem em meia ponte substituem-se duas resistências do circuito por 

extensômetros. A Figura 3 mostra a ligação de meia ponte na placa de aquisição NI 9237. 

Verificam-se os dois extensômetros representados pelas resistências, as suas respectivas 

ligações na porta da placa de aquisição. Tem-se mostrado a ligação externa da placa feita 

pelos extensômetros e as ligações internas representada pelas linhas pontilhadas, que são 

feitas pela própria placa. 

 

 

 

Figura 3 - Ligação em meia ponte na placa de aquisição NI 9237. Fonte: NI (2011). 
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Os extensômetros são sensíveis a mudanças de temperatura, mas se os testes forem 

realizados em um curto espaço de tempo, a amplitude térmica não interferirá nos resultados. 

 

 

2.2 Métodos e Técnicas 

 

 

2.2.1 Projeto da Estrutura 

 

 

Segundo a SAE, o objetivo do projeto da estrutura, além de suportar o piloto deve ser 

levado em consideração aspectos de ergonomia, estéticos, custos, manutenção, manufatura e 

confiabilidade. O veículo deve ser durável para completar todas as provas exigidas pela 

competição.  

A estrutura de um veículo é um elemento de suporte e agregador dos demais sistemas 

e subsistemas do carro, a Figura 4 mostra esquematicamente. 

 

 

 

Figura 4 - Estrutura como elemento agregador dos demais sistemas do carro. 
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A regra da competição não fornece um modelo indicando a forma dos elementos que 

compõem a estrutura, fornece apenas a descrição, função e tipo de material usado nos 

elementos individuais. 

A estrutura deve conter dois aros principais, holl hoops divididos em main hoop e 

front hoop, um anteparo frontal para atenuar eventual impacto frontal, front bulkhead e 

estruturas de impacto lateral, side impact structures. 

Segmentando a estrutura nas partes que a compõem, pode-se melhor explicar a função 

e a geometria básica sugerida nesses elementos para que venham a cumprir com o 

regulamento. Então: 

- Main Hoop: arco localizado do lado ou logo atrás do tronco do piloto; 

- Front Hoop: arco localizado acima das pernas do piloto e próximo ao volante; 

- Roll Hoop: classificação da main hoop e front hoop; 

- Roll Hoop Bracing Supports: elemento que liga a parte mais baixa das Roll Hoops; 

- Frame: é a montagem de todas as partes da estrutura que servem de suporte para os 

sistemas funcionais do carro; 

- Primary Structure: composta pela main hoop, front hoop, roll hoop braces e 

supports, side impact structure, front bulkhead, suportes do front bulkhead e membros do 

quadro que transmitam carregamento entre os itens; 

- Major Structure of the Frame: elementos dentro do envelope definido pela estrutura 

primária; 

- Front Bulkhead: estrutura plana localizada à frente do major structure, serve de 

proteção para os pés do piloto; 

- Side Impact Zone: área lateral do carro compreendida entre o front hoop e o main 

hoop numa altura de 350 mm do piso do carro. 

Para cada conjunto de elemento tem-se uma especificação de material e dimensões, 

essas dimensões e materiais são sugeridos pela regra. A estrutura primária do carro deve ser 

construída em aço com no mínimo de 0,1% de carbono. 

O Quadro 2 mostra as dimensões selecionadas para cada elemento segundo o 

regulamento e o tipo de material usado para a fabricação da estrutura foi aço SAE 1020 e para 

as bandejas foi aço SAE 4130. 
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Item Dimensão Externa x Parede 

Main & Front Hoops, Shoulder Harness Mounting Bar Redondo 25,4 mm x 2,4 mm 

Side Impact Structure, Front Bulkhead, Roll Hoop Bracing, 
Driver's Restrain Harness Attachment 

Redondo 25,4 mm x 1,6 mm 

Front Bulkhead Support, Main Hoop Bracing Supports Redondo 25,4 mm x 1,25 mm 

 

Quadro 2 - Dimensões selecionadas para os respectivos itens conforme a regra 2011. 

 

 

Qualquer furo nos tubos do regulamento requer o envio do SEF – Structural 

Equivalency Form, onde deve comprovar que o material é tão resistente quanto um aço SAE 

1010 nas dimensões sugeridas. 

Familiarizado com a nomenclatura e com os materiais selecionados, na sequência tem-

se uma breve descrição sobre as características e objetivos a cumprir, que auxiliaram na 

escolha da configuração mais adequada para cada elemento. 

 

 

2.2.1.1 Main and Front Rool Hoops – Requisitos Gerais 

 

 

A cabeça e as mãos do piloto não devem entrar em contato com o solo em caso de 

capotagem, sendo este protegido pelo main hoop e o front hoop que são partes do frame. No 

regulamento é sugerido um modelo padrão de piloto que deve ser usado como gabarito para 

verificar o espaço interno da estrutura. A Figura 5 mostra as dimensões do piloto padrão. 
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Figura 5 - Dimensões do piloto padrão, medidas antropométricas fornecidas pela SAE. Fonte: Adaptado 

de FSAE Rules 2011. 

 

 

Quando o piloto estiver sentado na posição de pilotagem o capacete do homem padrão 

que engloba 95% da população masculina em termos de estatura, deve ter no mínimo 50,8 

mm entre o capacete e uma linha reta traçada tangente ao main hoop e ao front hoop, e no 

mínimo 50,8 mm entre uma linha reta traçada a partir do topo do main hoop até a parte mais 

baixa do main hoop bracing traseiro. 

Caso não haja um travamento traseiro, o capacete do piloto não deve ultrapassar a 

linha traseira do main hoop. A Figura 6 a seguir explica detalhadamente, onde tem-se em 

linha tracejada a linha tangente aos elementos da estrutura. 

O mínimo raio de dobra, medido na linha de centro do tubo, deve ser de três vezes o 

diâmetro externo do tubo. As dobras devem ser suaves e continuas para evitar falhas ou 

enrugamentos na parede dos materiais. 
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Figura 6 - Posicionamento do piloto. Fonte: Adaptado de FSAE Rules 2011. 

 

 

2.2.1.2 Main Hoop 

 

 

Deve ser construído com um pedaço continuo de tubo com seção fechada, partindo da 

parte mais baixa do frame, fazendo a volta e conectando do outro lado no membro mais baixo. 

Numa vista lateral, o main hoop não deve ter mais do que 10° de inclinação com a vertical. 

Na vista frontal deve ter uma abertura mínima de 380 mm nos seus pontos mais baixos 

de fixação com a estrutura principal. 

 

 

2.2.1.3 Front Hoop 

 

 

Deve ser construído com um tubo de seção fechada, partindo do ponto mais baixo do 

frame, fazendo a volta e conectando no membro mais baixo do outro lado. Não necessita ser 

contínuo se feito as devidas triangulações e reforços. O topo do front hoop não deve ser mais 

baixo que o topo do volante em qualquer posição angular. 

O front hoop não deve estar mais do que 250 mm à frente do volante, sendo medido 

horizontalmente na linha central do carro a partir da superfície traseira do front hoop até a 

superfície mais avançada do volante alinhado. Numa vista lateral o front hoop não pode 

ultrapassar 20° de inclinação com a vertical. 
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2.2.1.4 Main Hoop Bracing 

 

 

O main hoop deve ser suportado por dois tubos para frente ou para trás em ambos os 

lados. Numa vista lateral, se o main hoop inclina-se para frente, os braços devem estar para 

frente e se inclinar para trás os braços devem estar para trás do main hoop. 

Os braços devem ser retos e ligados o mais próximo do topo do main hoop, não mais 

que 160 mm abaixo do topo, e o ângulo formado entre o main hoop e o main hoop bracing 

deve ser no mínimo 30°. 

As ligações dos travamentos devem ser capazes de transmitir os carregamentos do 

main hoop para a estrutura principal sem falhas. A extremidade inferior do braço deve 

encontrar a parte mais baixa do main hoop, e o nó deve descarregar na parte superior do side 

impact, onde encontra o main hoop. 

 

 

2.2.1.5 Front Hoop Bracing 

 

 

O front hoop dever ser suportado em ambos os lados por dois tubos voltados pare 

frente, deve proteger as pernas do piloto e podem ser estendidos ate os pés. Deve ser fixado o 

mais próximo do topo do front hoop, não mais que 50,8 mm abaixo do topo. 

Caso o front hoop seja inclinado a mais de 10° com relação à vertical para trás, deve 

receber um travamento adicional para trás. 

 

 

2.2.1.6 Frontal Impact Structure 

 

 

Os pés do piloto devem ser completamente contidos dentro da estrutura principal, 

numa vista lateral e frontal, com os pés encostados nos pedais, os pés não podem ficar para 

cima ou para fora do quadro principal. 
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2.2.1.7 Front Bulkhead and Front Bulkhead Support 

 

 

O front bulkhead deve estar localizado tal que a sola dos pés do piloto em contato com 

os pedais não acionados, fique para trás do plano do front bulkhead. 

O front bulkhead dever ser apoiado até o front hoop por no mínimo três elementos de 

cada lado do carro, um superior, um inferior e outro no meio formando a triangulação. A 

triangulação dever ser feita de nó a nó, com esses formados a partir do front bulkhead. 

 

 

2.2.1.8 Side Impact Structure 

 

 

O side impact strucure para estruturas tubulares dever ser composto por no mínimo 

três tubos em cada lado do piloto em posição de pilotagem. O membro superior do conjunto 

deve conectar o main hoop e o front hoop entre 300 mm e 350 mm, acima do chão com um 

piloto de 77 Kg sentado em posição de pilotagem. 

O membro inferior do conjunto deve conectar as partes mais baixas do main hoop e do 

front hoop. O membro diagonal deve conectar o superior e o inferior formando a triangulação 

adequada entre o main hoop e o front hoop. 

 

 

2.2.1.9 Abertura do Cockpit 

 

 

Com o objetivo de verificar se o espaço interno do veículo é adequado, é inserido 

dentro do cockpit um modelo mostrado na Figura 7. Esse modelo é inserido verticalmente até 

que passa pela barra superior do side impact structure e não é permitido translação. 

A seção transversal (350 x 350 mm) deve ser inserida horizontalmente através do 

cockpit a 100 mm para trás do pedal mais recuado em posição inoperante. Para este teste 

apenas pode ser retirado a coluna de direção e alguma proteção em espuma, o banco deve 

permanecer. 
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Figura 7 - Gabaritos inseridos no cockpit. Fonte: Adaptado de SAE Rules 2011. 

 

 

Durante o teste do gabarito vertical pode ser removido o volante, a coluna de direção, 

o banco e todos os estofamentos. O firewall, que é o elemento de proteção do piloto das zonas 

de calor, não pode ser movido ou removido em qualquer um dos testes. 

 

 

2.2.2 Triangulação 

 

 

A triangulação é utilizada com o objetivo de aumentar a rigidez torcional do chassi, 

uma estrutura triangular ao ser solicitada em qualquer um de seus nós, apresenta uma maior 

oposição a mudança de forma, porque todas as cargas são de extremidade que tracionam e 

comprimem os tubos. 

Já uma estrutura quadrada ao ser solicitada tem uma maior facilidade à mudança de 

forma. Pega-se essa mesma estrutura quadrada e se adiciona um elemento na diagonal, 

formando dois triângulos, já a estrutura não fica submetida a momentos e tem a sua rigidez 

aumentada. Verifique o explanado acima simplificado na Figura 8 que segue. 
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Figura 8 - Importância da triangulação numa estrutura. 

 

 

Para melhor visualizarmos pode-se pensar que os nós são ligados com pinos e 

permitem a rolagem. Fica claro que o elemento quadrado é mais suscetível a mudança de 

posição. 

Com as informações anteriormente adquiridas teve-se como alimentar a entrada do 

nosso tomador de decisão. Possuem-se informações básicas sobre material, geometria e 

função de cada elemento que compõem a estrutura. O triângulo de projeto mostrado na Figura 

9 a seguir, aponta as informações primordiais que se deve ter sobre cada item que compõe a 

estrutura. 

 

 

 

Figura 9 - Informações básicas sobre cada item do projeto. 

 

 

O triângulo de projeto evidencia as três principais características de projeto preliminar 

que um projetista mecânico deve considerar. O processo de tomada de decisão do projetista 
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pressupõe que geometria, material e função sejam consideradas mutuamente, ou seja, estas 

características são definidas de forma conjunta não sendo, portanto, determinadas 

isoladamente. Entende-se que a função seja a principal característica do produto. Segundo 

Linhares (2005) a estrutura funcional de um produto pode ser discretizada em modelos 

diferenciados de acordo com o domínio de aplicação. No caso do chassi, objeto deste 

trabalho, a estrutura funcional está intimamente relacionada com uma única montagem, 

enquadrando-se no modelo funcional de montagens/submontagens conforme Figura 10. A 

letra a indicada em cada função significa assembly (montagem). 

 

 

 

Figura 10 - Representação simplificada das estruturas funcional e física de montagens/submontagens. 

Fonte: Linhares (2005). 

 

 

Além dessas informações, têm-se outras de fundamental importância para auxiliar na 

tomada de decisão, sem hierarquizar, pode-se citar: preocupação com a massa final da 

estrutura, regras do regulamento, vida útil do projeto, capacidade de transporte até a 

competição, obtenção do material requisitado, potencial construtivo, harmonia com os demais 

sistemas e bagagem adquirida com os carros anteriores. A Figura 11 explica. 
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Figura 11 - Mecanismos de influência nas tomadas de decisões. 

 

 

Levando em consideração os itens citados, reuniu-se informações suficientes para se 

aproximar de uma estrutura mais adequada. Com relação a influência dos outros sistemas a 

Figura 4 anteriormente descrita mostra quais os sistemas auxiliam nas tomadas de decisões. 

Do potencial construtivo pode-se tirar informações sobre a capacidade de fabricação no 

laboratório, dobras, solda e mão de obra qualificada para a realização das tarefas. 

O projeto de um elemento necessita de uma ferramenta para tomada de decisão, essa 

pode ser qualquer ferramenta que venha auxiliar e somar nas decisões. Foi adaptada uma 

sequência para ajudar na escolha de todo e qualquer elemento da estrutura, bem como na 

estrutura em geral, mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 - Esquema para tomada de decisão. 

 

 

Alimentando a entrada com as informações obtidas sobre material, geometria, função, 

relação com os demais sistemas e capacidade construtiva, tem-se como saída a configuração 

básica de cada elemento da estrutura. Os requisitos foram descritos para cada elemento que 

compõem a estrutura, agora deve-se obter uma saída adequada para cada. 

Estabelecidas as configurações básicas, deve-se combiná-las na estrutura e chegar a 

um sistema completo total. Devido as suas grandes interdependências, os elementos 

individuais não devem ser avaliados separadamente, mas sim conforme o valor de suas 

influências na estrutura global. O Quadro 4 mostra a matriz de hierarquização dos elementos 

influenciadores nas tomadas de decisões, como contribuição foi desenvolvida essa matriz de 

avaliação para verificar o peso que cada gerador de requisitos do projeto possui comparado 

com os demais. 

Primeiramente pegaram-se todos os geradores de requisitos contidos na Figura 11 e 

foram confrontado um com outro na matriz de avaliação. Leu-se o elemento da linha e 

comparou-se com todos os elementos das colunas, verificando se tem uma importância menos 

Requisitos/Função
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Informações 
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(-) valor 1, igual (=) valor 2 ou mais (+) valor 3, e seus respectivos somatórios de valores 

representados na coluna total. 

Da mesma forma confrontaram-se todos os sistemas do carro contidos na Figura 4, que 

são geradores de requisitos, um com outro e obtendo-se somatórios de valores. Com os 

resultados dos somatórios, foram divididas em faixas de valores para classificar o peso como 

extremamente importante (25-30), muito importante (20-24), importante (15-19), menos 

importante (10-14) e sem importância (1-9). 

A escolha de cada elemento foi feita conforme a sua melhor relação com os elementos 

de maior peso. O elemento individual deve atender obrigatoriamente os itens extremamente 

importantes e posteriores o maior número de elementos com grau de importância hierárquico. 

Utilizando esse método de seleção para os elementos individuais e verificando a 

relação com os demais sistemas do carro chegou-se às configurações alternativas, a escolha da 

solução mais adequada se deu com base na matriz de avaliação, verificando a maior relação 

com os sistemas de maior grau de importância. 

Durante o processo de desenvolvimento criaram-se alternativas que atendessem o 

regulamento e posterior, tivessem uma melhor relação com os requisitos citados. Podem ser 

verificadas na Figura 13 as alternativas criadas. 

 

 

 

Figura 13 - Concepções geradas com base nos requisitos de projeto. (a) primeira concepção, (b) segunda 

concepção e (c) terceira concepção. 

 

 

É mostrada uma vista isométrica e uma lateral das concepções geradas, cada uma com 

sua peculiaridade, verificaram-se com base na matriz de avaliação qual a mais adequada e que 



39 

 

melhor atendesse as necessidades do projeto. No Quadro 3 foi verificada a relação das 

concepções com os geradores de requisitos e feito o somatório dos itens com qual tem forte 

relação. Verificou a concepção da coluna e sua relação com o item da linha, marcando com 

um v e fazendo o somatório dos valores dos elementos assinalados. Pode-se verificar que a 

concepção c obteve o maio resultado. 

 

 

 

Quadro 3 - Escolha da concepção ótima. 

 

 

A concepção a, apresentou uma boa relação com o regulamento, mas uma fraca 

relação com os sistemas do carro, já a concepção b apresentou uma forte relação com o 

regulamento e motor, mas uma fraca relação com a suspensão. A configuração c apresentou 

forte relação com regulamento, sistemas do carro, potencial construtivo, aprendizado com 

carros anteriores e com todos os elementos de maior peso. Tais características foram 

suficientes para sua escolha que obteve o maior valor do somatório. 
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Quadro 4 - Matriz de avaliação do grau de importância dos requisitos de projeto na tomada de decisão. 
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2.2.3 Análise de Elementos Finitos 

 

 

Com o aumento das variações de forma, complexidade e aplicações dos produtos, 

impulsionados por um mercado consumidor exigente, que busca produtos novos sendo 

colocados cada vez mais rápidos e com maior qualidade no mercado. As simulações 

computacionais vêm ajudar nesse processo de criação e diminuir o retrabalho após concluído 

o projeto. 

O método dos elementos finitos trás soluções aproximadas para problemas complexos, 

com uma precisão aceitável de um problema de engenharia. Ao contrário do método analítico 

que apresenta soluções exatas, mas para apenas alguns casos. A Figura 14 mostra um 

esquema para o entendimento. 

 

 

 

Figura 14 - Caminho percorrido para a solução dos problemas. 

 

 

Definida a configuração mais adequada da estrutura e que melhor atendesse os 

requisitos de projeto, passou-se para verificação através da análise de elementos finitos. Para a 

realização da análise foi necessário a configuração do modelo digital tal qual a possibilidade 

de realizar os testes práticos. 

Antes de se começar com o desenvolvimento da análise, deve-se certificar que o 

modelo esteja livre de erros e conflitos na sua modelagem. As simulações foram feitas no 

software SolidWorks Simulation. 

A análise pode ser divida em três etapas definidas como: pré-processamento, solução e 

pós-processamento. 
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2.2.3.1 Pré-Processamento 

 

 

Nessa etapa define-se o tipo de análise, no caso é estática, definem-se os materiais 

utilizados em cada elemento, o tipo de cada elemento, onde se tem elementos de viga, treliça e 

elementos sólidos mesclados. Cada elemento de viga (feixe) deve ser definido a sua conexão 

como rígida, onde os seis graus de liberdade transferem toda a força axial e momento para a 

junta. Já os elementos como treliça basta apenas defini-los como tal e transferem força axial. 

Definidos os materiais e tipo de elemento agora deve-se unir os grupos, ou seja, é feito 

o cálculo das juntas que unem os elementos. No resultado tem-se dois tipos de junta, amarela 

conecta apenas um componente e magenta conecta dois ou mais componentes. 

Deve ser feita a análise de cada junta calculada para garantir que os componentes 

corretos façam parte desse nó, até estarem todos os elementos nas suas devidas uniões. 

Na parte das conexões as uniões parafusadas devem ser definidas e utilizado o torque 

adequado, define-se as condições de contato entre os elementos, onde se tem união fixa ou 

sem penetração entre as vigas e sólidos. Para o cálculo do torque adequado dos parafusos foi 

desenvolvido uma rotina de cálculo iterativa no software Excel, a seguir na Figura 15 uma 

imagem da planilha. 

 

 

 

Figura 15 - Imagem da planilha para cálculo de torque de parafusos métricos. EXCEL (2007). 
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A equação utilizada para o cálculo do torque foi retirada do livro Projeto de 

Engenharia Mecânica, Shigley, Mischke e Budynas (2005), mostrada na equação 6 e o 

significado de seus termos mostrado na Figura 15. O posicionamento dos parafusos é 

mostrado a seguir na Figura 27. 

 

          (6) 

 

Devem-se definir os acessórios de fixação nos nós, definem-se os pontos como 

geometria fixa, onde todos os graus de liberdade de rotação e translação estão restritos. As 

cargas externas também devem ser definidas, no caso foi uma carga de 196,2 N (20 Kg) 

direcionada para baixo e aplicada na junta superior frontal de fixação da bandeja dianteira 

direita, paralela ao plano médio longitudinal da estrutura. 

Feito as configuração necessárias, parte-se para a geração da malha onde a geometria 

será dividida em elementos finitos. Deve-se definir o solver que é o responsável por resolver 

as equações do modelo, embora todos os solvers sejam eficientes para problemas pequenos 

(até 25.000 graus de liberdade), existe uma grande diferença na solução de problemas 

maiores. O simulation fornece dois tipos de solver, Direct Sparse e FFEPlus. 

Conforme SolidWorks (2009) o Direct Sparse usa o método de solução direta onde 

resolve as equações usando técnicas numéricas exatas e é recomendado quando se tem mais 

memória disponível ou quando se tem diferentes materiais no modelo (aço e nylon). Já o 

FFEPlus usa o método iterativo que resolve as equações com técnicas de aproximação, é mais 

rápido em problemas com mais de 100.000 graus de liberdade - DOF. Existe também a opção 

automática onde o software define qual o melhor solver a ser aplicado. No nosso caso foi 

escolhido o solver FFEPlus para a solução dos problemas devido o tamanho do modelo. 

A definição do tipo de elemento influencia na geração da malha, para os elementos 

sólidos tem-se a malha formada por elementos tetraédricos sólidos de segunda ordem (alta 

qualidade) e possuem dez nós (quatro de canto e seis nós de meio) e cada nó possui três graus 

de liberdade. 

Já nas vigas são geradas malhas com elementos de vigas formados por dois nós 

inicialmente reta. Cada elemento de viga de dois nós tem seis graus de liberdade em cada nó 

final, três translações e três rotações. 

Feito todas as configurações do pré-processamento pode-se gerar a malha para o 

modelo, mas precisa-se controlar o tamanho e a respectiva tolerância da malha. A densidade 
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da malha interfere na precisão dos resultados e quanto menores os elementos, melhor serão as 

respostas, mas maiores os tempos para solução. 

 

 

2.2.3.2 Solução 

 

 

Com toda a configuração de pré-processamento realizada e verificada, estando o 

modelo tridimensional o mais adequado e próximo ao real, nessa etapa é feito o cálculo dos 

resultados, se todas as configurações estiverem sido definidas e não conter erros no modelo a 

análise será executada corretamente e pode ser monitorado o seu progresso pela janela do 

solver. 

Quando concluída a solução pode-se adicionar mais resultados de tensões clicando 

com o botão direito do mouse sobre a pasta resultados e escolhendo-se o item desejado para 

se analisar. 

 

2.2.3.3 Pós-processamento 

 

 

Após concluir a análise, o SolidWorks Simulation cria uma pasta chamada Resultados 

onde pode-se verificar o comportamento do modelo digital e analisar o deslocamento da 

estrutura, tensão e diagramas de viga. 

Concluída a primeira análise com uma malha sem refinamento, fizeram-se sucessivas 

alterações na densidade da malha para verificar a convergência dos resultados. Para isso 

apenas duplicou-se o estudo já realizado, mantendo todas as configurações de pré-

processamento definidas. 

Foram realizadas oito análises com refinamento da malha e armazenado informações 

sobre os resultados, também o total de nós e total de elementos de cada estudo e com essas 

informações plotado o gráfico a seguir mostrado na Figura 16.  
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Figura 16 - Gráfico de convergência mostrando pior caso. Planilha em EXCEL (2007). 

 

Os gráficos foram desenvolvidos na planilha de cálculo do software Microsoft Excel 

2007 e o tipo de gráfico utilizado foram os de dispersão. 

O processo de consecutivos refinamentos de malha é chamado de processo de 

convergência, onde o objetivo é verificar o comportamento do modelo e se as respostas 

fornecidas pelo software têm uma similaridade. Caso os pontos estivessem muito alternados, 

deve-se verificar o modelo tridimensional desde o seu principio e também as configurações de 

pré-processamento. 

Através da análise com elementos finitos e os consecutivos refinamentos de malhas, a 

verificação dos resultados obtidos foram suficientes para identificar um ponto critico da 

estrutura localizado na parte traseira. Aplicado um reforço na forma de travamento no ponto 

crítico, foram feitas novas análises com obtenção de novos resultados mostrados no gráfico 

que segue representado na Figura 17. 
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Figura 17 - Gráfico de convergência após colocar o travamento traseiro. Planilha em Excel (2007). 

 

 

Pode-se verificar uma significativa diminuição da tensão no ponto crítico, pegou-se as 

duas maiores tensões dos gráficos 102 MPa e 82 MPa, verificou-se uma redução de 

aproximadamente 20% da tensão. A massa adicionada com os travamentos foi de 0,354 Kg, 

duas peças de tubo 25,4 x 1,6 mm com 188 mm de comprimento cada, compensando e 

justificando a sua utilização. 

A seguir na Figura 18 é mostrado a estrutura definitiva com atenção no ponto 

reforçado, realçando os tubos aplicados nos elementos e suas dimensões. 
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Figura 18 - Estrutura definitiva com o travamento no ponto crítico. SolidWorks 2010. 

 

 

Através da técnica da análise de elementos finitos pode-se identificar e definir os 

pontos onde foram colocados os extensômetros para coletar informações sobre as 

deformações. 
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2.2.4 Manufatura 

 

 

Todo o processo de manufatura da estrutura tubular foi realizado no laboratório da 

equipe Formula UFSM, dobras, soldas, assentos de tubos e posicionamento de gabaritos. 

Os assentos de tubos foram feitos em torno convencional utilizando serra copo 1” e em 

esmeril. Para o posicionamento dos elementos utilizou-se gabaritos em madeira, onde traçava-

se o perfil do elemento e fixava este com a utilização de tacos de madeira para posterior 

adicionar o ângulo do elemento. Veja a Figura 19 mostrada na sequência. 

 

 

 

Figura 19 - Gabaritos para fixação e construção da estrutura. 

 

 

Foi utilizada solda tipo MAG com misturas dos gases argônio e CO2. Com técnicas 

simples e possíveis de realizar com as condições disponíveis, foi possível concretizar a 

construção de toda a estrutura tubular nas dependências do laboratório. 
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2.2.5 Instrumentação 

 

 

Para realizar o processo de captação dos dados práticos teve uma sequência de passos 

a serem seguidos antes de realmente realizar a análise. Dividiu-se o trabalho em preparação 

do cabeamento, definição dos pontos a serem instrumentados, tipo de extensômetros a serem 

utilizados, definição do local e carga aplicada, procedimento de colagem e captação dos 

dados. 

 

 

2.2.5.1 Preparação da placa de aquisição, cabeamento e conexões 

 

 

Os dados foram adquiridos através da placa NI 9237 da National Instruments (NI), 

esta possui quatro canais para conector RJ-50. 

Para realizar a conexão da placa de aquisição NI 9237 com o notebook e os 

extensômetros é necessária a preparação do cabeamento. A Figura 20 mostra o esquema 

simplificado do fluxo de informação. 

 

 

 

Figura 20 - Fluxo de informação. 

 

 

A ligação do extensômetro na placa NI 9237 é feito com RJ-50 e da placa no notebook 

com entrada Universal Serial Bus (USB). 

A correta interpretação das informações pela placa começou com a organização dos 

fios a serem utilizados. Essa ordem deve ser rigorosamente seguida, pois se houver alguma 

alteração no posicionamento, ocorre uma interpretação errônea por parte da placa de 
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aquisição. A Figura 21 a seguir, retirada do manual da placa, sugere a ordem de recebimento 

das informações advindas dos extensômetros e captada pela placa. 

 

 

 

Figura 21 - Entrada dos canais com RJ-50. Fonte: NI (2009). 

 

 

Sabendo o posicionamento do cabeamento a ser captado pela placa, deve-se crimpar o 

RJ-50 de forma a atender essa sequência, o cabo utilizado foi o cabo de par trançado categoria 

5e (CAT5e). Para uma melhor padronização, foi seguido a norma para cabeamento de rede 

T568A, que sugere o posicionamento dos fios. Essa norma é utilizada para RJ-45 que possui 

oito pinos, o RJ-50 possui 10 pinos. Como as posições T+ e T- são referentes aos Transducer 

Electronic Data Sheet (TEDS), responsáveis pelo armazenamento de informações como 

fabricante, data de fabricação, dados de calibração, entre outros, estas não serão utilizadas. 

Com isso utilizou-se oito posições do conector, fazendo uma sequência da posição 1 a 7 e 

após a 10. A Figura 22 que segue, mostra a ordem do cabeamento no conector. 
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Figura 22 - Sequência de cabeamento RJ-50. Fonte: Adaptado de (http://pt.kioskea.net/faq/964-como-

montar-um-cabo-rj45). Acesso em 20/10/2011. 

 

 

Agora tem-se o cabeamento no RJ-50 e os seus correspondentes da placa 

representados no Quadro 5 logo a seguir. 

 

 

 

Quadro 5 - Posição do cabeamento. 

 

 

Seguindo criteriosamente essa ordem para todos os cabeamentos, obteve-se como 

resultado o modelo mostrado na Figura 23, com os fios devidamente identificados para 

melhor organização na hora da soldagem. 
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Figura 23 - Cabeamento identificado com etiquetas. 

 

 

Para a realização dos testes foi montado meia ponte com os extensômetros, sendo um 

ativo e um passivo. O ativo é responsável pela captação das deformações no ponto analisado e 

o passivo responsável pelo fechamento da ponte. Para montar a meia ponte tem-se o esquema 

elétrico mostrado na Figura 24. 

 

 

 

Figura 24 - Conexão de meia ponte para NI 9237. Fonte: NI (2009). 
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2.2.5.2 Definição dos pontos para instrumentação e tipo do extensômetro 

 

 

A definição dos pontos instrumentados foi feita com base nas simulações 

computacionais, verificou-se o ponto crítico onde se tinha uma maior concentração de tensão. 

Com isso foi definido o ponto próximo a fixação inferior do motor na parte traseira da 

estrutura a 70 mm do nó. 

Da mesma forma foi escolhido um ponto na lateral direita da estrutura a 250 mm do nó 

para verificar o comportamento de um ponto não crítico, e também para ter mais informações 

para comparação entre o resultado da instrumentação e o software. 

Devido a incerteza do software em precisar a linha neutra do momento fletor, optou-se 

pelo mapeamento do ponto, onde foi colocado quatro extensômetros ao redor do tubo no 

ponto analisado. A Figura 25 mostra a disposição escolhida para posicionar os extensômetros 

e suas respectivas ligações nas portas da placa de aquisição, refere-se ao ponto E1 da Figura 

27. 

 

 

 

Figura 25 - Vista em corte da disposição dos extensômetros no ponto E1 e suas respectivas portas na placa 

de aquisição de dados. 
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O mapeamento foi realizado pelo motivo de conter tensões provocadas pela flexão da 

viga e também por conter tensões normais combinadas. E por não saber exatamente onde se 

encontrava a linha neutra do momento fletor. Podemos verificar abaixo, na Figura 26 o 

motivo de colocarmos os extensômetros ao redor do tubo, fazendo o mapeamento no ponto 

próximo ao crítico. Temos uma vista lateral do ponto mapeado. 

 

 

 

Figura 26 - Diagramas de tensões interiores. (a) Tensão devido a flexão. (b) Tensão normal. (c) Tensões 

resultantes. 

 

 

Podemos verificar que a linha neutra desloca-se para cima na representação das 

tensões resultantes. Na parte superior da Figura 26 item (c), tem-se a tensão devido a flexão 

menos a tensão normal e na parte inferior do tubo, tem-se o somatório da tensão devido a 

flexão e a tensão normal. 

Os extensômetros foram dispostos no sentido horário numa vista frontal, começando 

com o da parte inferior do tubo até completar os quatro elementos. O ângulo de defasagem do 

extensômetro 1 até o 2 foi de 90°, do 2 até o 3 de 99°, do 3 até o 4 de 90° e do 4 até o 1 de 

81°, esses valores se deram devido ao posicionamento no tubo cilíndrico. 

O extensômetro posicionado na lateral da estrutura foi colocado na parte superior do 

tubo da side impact structure. A seguir pode-se verificar na Figura 27 o posicionamento dos 

extensômetros na estrutura tubular, os pontos indicados com a letra E são os extensômetros e 

o ponto com a letra C indica a aplicação da carga. Tem-se mostrado também na parte traseira 

da estrutura os nós utilizados para fixação da mesma, utilizados nas simulações e também nos 

testes práticos. 
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Figura 27 - Posição dos extensômetros indicados pela letra E, suas respectivas distâncias em mm, posição 

do carregamento pela letra C e os pontos fixos pelas letras F. SolidWorks (2010). 

 

 

Os extensômetros escolhidos como ativos foram do tipo uniaxial, marca Excel 

Sensores, modelo PA-06-125AA-120L, fator de sensibilidade FS=2,10, lote 100707 para 

utilização em aço e resistência de 120 Ω. Já para os passivos, foram do tipo uniaxial, marca 

Excel Sensores PA-13-125AA-120L, fator de sensibilidade FS=2,10, lote 080829 para 

utilização em alumínio e resistência de 120 Ω. Foi possível a utilização de passivos para 

alumínio devido ao tempo de exposição e captação dos dados serem curtos e realizados no 

mesmo dia, com isso não se teve uma grande variação de temperatura que viesse a prejudicar 

os resultados. Pode-se verificar o modelo dos extensômetros uniaxiais na Figura 28 a seguir, 

todos os extensômetros utilizados foram similares ao da imagem. 

 

 

 

Figura 28 - Extensômetro do tipo uniaxial. 
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2.2.5.3 Definição do ponto e carga aplicada 

 

 

O ponto onde foi aplicada a carga foi o nó dianteiro superior direito da estrutura, onde 

é fixada a bandeja, mostrado na Figura 27. Como foi um teste comparativo a carga aplicada 

foi de 20 Kg (196,2 N), devido a disponibilidade e operacionalidade. 

 

 

2.2.5.4 Colagem dos extensômetros e preparação do cabeamento 

 

 

Para se ter uma maior confiabilidade nas medições, deve-se seguir uma ordem na 

preparação da base que recebe os extensômetros. Primeiramente deve-se deixar a base isenta 

de tintas, graxas ou qualquer outro tipo de impureza que possa prejudicar o processo. 

No primeiro momento foi utilizada uma escova de aço para retirar a tinta e possível 

camada grosseira de oxidação, posterior uma sequência de lixas de granulometria 280, 320, 

360 e 400. Feito isso foi aplicado álcool isopropílico para a limpeza da base, é um 

desengraxante e solvente orgânico utilizado para remover gordura da superfície já lixada, o 

condicionador é ligeiramente ácido para retirar pequenas oxidações superficiais e também 

melhorar a adesão dos extensômetros, e por fim o neutralizador que é ligeiramente básico, 

utilizado em conjunto com o condicionador para neutralizar a acidez introduzida por este. 

Mostrado na Figura 29, tem-se os elementos utilizados na preparação da superfície na 

ordem de aplicação. 

Com a base preparada, o posicionamento dos extensômetros foi feito utilizando fita 

adesiva adequada, que auxilia na manipulação, transferência e posicionamento. Esta fita não 

reage nem danifica o extensômetro e é de fácil remoção. Para a colagem, devido a 

impossibilidade de levar a estrutura ao forno para secagem, foi utilizado um adesivo 

instantâneo Loctite 406 indicado para colar metais, de fácil manuseio e rápida secagem. 
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Figura 29 - Elementos utilizados na preparação da base. 

 

 

A colagem se deu da seguinte forma: posiciona-se o extensômetro com a fita adesiva, 

levanta a fita e aplica a cola direto no extensômetro, retorna a fita e pressiona para a secagem 

durante aproximadamente um minuto. Isso foi feito para todos os elementos. 

Com os extensômetros ativos colados na estrutura e os passivos colados nas placas de 

alumínio de aproximadamente 20 mm x 20 mm, foram estanhados os fios de espera para fazer 

a ligação do esquema elétrico. Ao fazer as soldagens deve-se medir as resistências dos 

extensômetros com multímetro, para verificar a continuidade e qualidade da solda. Foram 

deixados fios de espera pra evitar romper alguma solda no transporte até a base rígida e a 

solda do cabeamento foi feita no local do ensaio. 

Na Figura 30 que segue, pode-se verificar os fios de espera com o esquema dos 

extensômetros ligados e o cabeamento estanhado já com a estrutura na base rígida onde foram 

realizados os testes. 

Com a colagem realizada, o cabeamento estanhado e a estrutura fixa tornaram possível 

a realização dos testes práticos. 
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Figura 30 - Extensômetros colados com os fios de espera e com o cabeamento estanhado na base rígida. 

 

 

2.2.5.5 Aquisição dos dados 

 

 

Feito toda a preparação do modelo físico para ser o mais fiel ao modelo da simulação 

computacional ficou-se habilitado para realizar os testes práticos e adquirir os dados. A 

captação e interpretação dos dados foram feitas com a utilização do software LabVIEW 

Signal Express da NI. O software realiza a aquisição dos dados dos extensômetros e mostra na 

tela o gráfico com as deformações pontuais no tempo. 

A estrutura tubular foi fixada na base rígida de forma a impedir qualquer movimento 

nos pontos fixos, soldado o cabeamento, conectado o RJ-50 na placa de aquisição, ligado o 

cabo na porta USB no notebook e posicionado a carga no nó adequado. Realizado esses 

passos obteve-se uma configuração como a mostrada na Figura 31 que segue. 

Antes de realmente se iniciar a captação dos sinais teve-se que configurar o software 

para interpretar os dados enviados pelos extensômetros corretamente. Para isso realizou-se o 

setup para cada porta definindo o fator de sensibilidade, resistência, definição do tipo de 

ponte, calibração dos dispositivos e definiu-se uma escala para a visualização dos dados na 

tela. Foi desligada a alimentação de energia do notebook pela rede elétrica para diminuir o 

nível de ruído. 

Com a configuração pronta foi iniciado a aquisição dos dados práticos, verificando o 

comportamento dos resultados em tempo real com a aplicação e retirada da carga no ponto 

definido. 
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Figura 31 - Configuração pronta para a realização dos testes práticos. 

 

 

A verificação dos resultados do ponto mapeado se deu ao mesmo tempo nos quatro 

extensômetros, sendo que cada porta da placa de aquisição era responsável por adquirir e 

interpretar o sinal de um extensômetro. Era conhecida a posição de cada extensômetro, o 

número do cabo e da porta ao qual estava ligado, isso para saber qual gráfico cada elemento 

estava gerando. Para a melhor visualização dos dados foi aplicado um filtro na geração dos 

sinais, o filtro usado foi o Inverso de Chebyshev por ser o que melhor se adaptou ao processo. 

Os dados foram sendo armazenados para a posterior análise dos resultados. Na Figura 

32 verificam-se os resultados do ponto mapeado. 

Pode-se identificar um ciclo onde no primeiro momento se tem todos os extensômetros 

inoperantes, na sequência a aplicação da carga onde tem-se respostas de deformação em 

micrometro por metro (µm/m) diferenciadas para cada elemento no decorrer do tempo, a 

manutenção desta carga e logo após a sua retirada quando os extensômetros voltaram ao 

ponto zero. 
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Figura 32 - Gráficos do sinal da deformação gerada pelos extensômetros e suas portas. LabVIEW (2009). 

 

 

Na Figura 33 verifica-se o gráfico gerado na obtenção do sinal no ponto lateral direito 

da estrutura, onde foi colocado um extensômetro uniaxial. 

Para se chegar aos valores das tensões nos pontos analisados, utilizou-se a Fórmula 

(3), que fornece como resultado o cálculo da tensão quando entramos com a deformação ε e o 

módulo de elasticidade. O Quadro 6 na sequência, mostra o resultado das tensões obtidas 

utilizando um módulo de elasticidade ou módulo de Young do aço E = 207 GPa segundo 

Shigley, Mischke e Budynas (2005). 

No gráfico do ponto isolado também foi utilizado o filtro para atenuar os ruídos, pode-

se verificar que teve como deformação máxima um valor de 17,5 µm/m em função do tempo. 

Entrou-se com o valor da deformação na fórmula e obteve-se a tensão dos testes 

práticos no ponto analisado. Na primeira parte do quadro tem-se os resultados do ponto 

mapeado e do ponto isolado, dos oito estudos realizados no software (teórico). 

Na seguinte parte do quadro apresentam-se os resultados das deformações dos 

extensômetros no ponto mapeado e no ponto isolado, e suas respectivas tensões calculadas 

(prático). 
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Figura 33 - Gráfico do sinal do extensômetro lateral. LabVIEW (2009). 

 

 

 

Quadro 6 - Quadro comparativo dos resultados entre o software e os testes práticos. 
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A tensão retirada do software foi a média dos últimos três pontos, foi definido os 

últimos três por ser onde o gráfico apresenta a melhor convergência dos resultados, e posterior 

os erros em percentual entre o resultado do software e dos extensômetros. 

Teve-se um erro de 32,12 % no ponto mapeado (E1) e um erro de 13,75 % no ponto 

isolado (E2) lateral da estrutura. 

 

 

2.3 Resultados e Discussões 

 

 

Realizados todos os objetivos propostos no presente trabalho, chega-se ao momento de 

confrontar e esclarecer os resultados obtidos. Foi apresentada uma metodologia simplificada 

para tomada de decisões na etapa de projetação, proposto uma matriz de avaliação para 

verificar o peso que cada gerador de requisitos apresenta ao ser comparado com os demais, 

listando todos os elementos influenciadores, seus respectivos pesos e quadro de escolha do 

que obteve maior valor de somatório. Mostrado de forma simples a configuração do modelo 

tridimensional, definição do tipo de elemento, geração de malhas e verificação de 

convergência, como também a definição das ferramentas para realização da análise de 

elementos finitos, da mesma forma a manufatura adaptada as condições existentes, materiais, 

processos e disponibilidade de mão de obra qualificada. O passo a passo da preparação e 

obtenção dos dados práticos através dos extensômetros, listando os pormenores, mas não 

menos importantes do processo. 

Finalmente tem-se mostrado no Quadro 6 a comparação dos dados teóricos retirados 

do software SolidWorks Simulation e práticos retirados das deformações verificadas pelos 

extensômetros. São discutidos primeiramente sobre o ponto mapeado (E1) e logo após sobre o 

ponto isolado (E2). 

Verificou-se no ponto mapeado (E1) que a tensão obtida no software se apresentou 

mais elevada do que a obtida com os extensômetros, com erro de 32,12 %, isso se mostrou, 

pois o software fornece no item de tensão para o pior cenário, a combinação da tensão axial e 

de curvatura em ambas as direções, sendo que nesse ponto se tem tensão axial e tensão 

causada pelo momento fletor da viga. Como se tem uma viga redonda o software não 

esclarece a direção do momento fletor e sua linha neutra, com isso surgiu a preocupação em 

posicionar um extensômetro na linha neutra onde mascararia o resultado. 
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Para tentar solucionar essa problemática, foi escolhido mapear o ponto para verificar 

as tensões, por limitações da placa de aquisição somente se podiam obter resultados de quatro 

pontos simultâneos, então foram dispostos quatro extensômetros defasados. 

Conforme verificou-se nos resultados os extensômetros ficaram defasados do ponto de 

maior tensão e o que ficou mais próximo da linha neutra foi o extensômetro 2 e o 4. 

O extensômetro 1 colocado na parte inferior do tubo mostrado na Figura 25 e 

comprovado pela Figura 27 , apresentou uma tensão de compressão conforme o idealizado. O 

extensômetro 3 apresentou uma tensão de tração por estar na parte superior da viga que foi 

flexionada para baixo. Os extensômetros laterais verificaram uma tensão diferente de zero, 

pois a linha neutra do momento fletor foi deslocada para cima como mostra a Figura 26 

devido à combinação das tensões resultantes. 

Já para o ponto lateral (E2) onde se tem uma estrutura treliçada, idealizou-se conter 

apenas esforço axial. Então foi colocado um extensômetro uniaxial posicionado em cima do 

tubo, com isso se teve um erro de 13,75 % com relação ao visualizado no software, 

satisfazendo as expectativas e verificado somente tensão axial. 

Com os objetivos cumpridos e os resultados apresentados, teve-se como ganho a 

estrutura finalizada e testada. Onde no ano de 2011 participou da VIII Competição Fórmula 

SAE Brasil, sendo parte do projeto do segundo protótipo da equipe Formula UFSM que 

alcançou a oitava posição nesta competição. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso apresentou o desenvolvimento de uma 

estrutura tubular para veículo monoposto tipo fórmula SAE, o desenvolvimento, simulação 

computacional, instrumentação utilizando extensômetros e comparação dos dados adquiridos. 

Os objetivos específicos foram alcançados, que era fornecer uma metodologia simples 

e que pudesse ser repetida e confiável, para o projeto, manufatura, simulação e teste do 

modelo. Como também auxiliar nas tomadas de decisões, verificando a influencia de cada 

sistema e agilizar o processo de desenvolvimento da estrutura. 

Conforme os dados obtidos pelos extensômetros, concluiu-se que o trabalho está na 

linha do idealizado no seu inicio, com os resultados práticos estando relativamente próximos 

do teórico e com erros aceitáveis. Mostrando o quanto é importante o pré modelamento e o 

uso de simulações computacionais para identificar possíveis pontos críticos e corrigi-los antes 

da manufatura final. 

Um ponto importante foi que o software forneceu valor mais elevado no ponto onde se 

tinha um conhecimento prévio, que foi confirmado pela instrumentação no ponto isolado. 

Com isso tem-se um coeficiente de segurança embutido nas tomadas de decisões e 

eliminações de pontos falhos, sendo que a tensão real esta abaixo da indicada. 

Através dos resultados pode-se verificar que o valor calculado experimentalmente para 

o ponto E1 tem uma maior influência da tensão de flexão e que o ponto E2 apresentou apenas 

tensão axial como o idealizado. Apesar dos resultados obtidos, ainda falta uma maior 

harmonização entre teoria e prática, um fato relevante é a questão construtiva, posicionamento 

de gabaritos, maior precisão nas dimensões ao retirar do modelo tridimensional e solda dos 

componentes. 

Quanto mais se deseja aproximar dos resultados teóricos, mais deve-se primar pela 

fidelidade ao modelo digital, tanto na questão construtiva como na realização de todos os 

testes práticos. 

Por fim o presente trabalho tornou possível a sua replicação, melhoria e embasamento 

necessário para ser utilizado no desenvolvimento e validação de uma estrutura tubular. 

Mostrando que a qualidade e fidelização da forma na manufatura é tão importante quanto 

qualquer outra etapa de desenvolvimento do projeto. 
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