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RESUMO 

Este trabalho visa detalhar de forma memorial as considerações e análises para o projeto de 

dois componentes centrais de um veículo de competição de Formula SAE, que são o Cubo de 

Roda e a Manga de Eixo, ambos fazendo parte do conjunto de suspensão e do sub-conjunto de 

massas não suspensas do veículo. O objetivo é verificar por meio de Elementos Finitos as 

soluções obtidas após a definição dos conceitos básicos, que incluem redução de massa e 

baixo custo. A vida em fadiga também será avaliada pelo critério de Goodman, de maneira a 

verificar se as tensões atuantes serão suportadas durante pelo menos uma temporada de 

competição. 

 

Palavras-Chave: Cubo de Roda; Manga de Eixo; Elementos Finitos; Formula SAE; Formula 

Student. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper work aims to detail as a memorandum the considerations and analysis for the 

dimensioning of two central components of a Formula SAE competition vehicle, which are 

the Wheel Hub and Upright, both belonging to the set of suspension components and sub-set 

of unsprung mass components of the vehicle. The goal is to verify through Finite Element 

Analysis the solutions obtained after the definition of basic design concepts, which include 

reduction of mass and low cost. Fatigue life will also be evaluated through the Goodman 

criteria, to verify whether the acting tensions will be endured throughout at least one season of 

the competition. 

 

 

Key-Words: Wheel Hub; Upright; Finite Element Analysis; Formula SAE; Formula Student; 

FEA. 
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1  INTRODUÇÃO  

Desde os primórdios do automobilismo pilotos e engenheiros sempre buscaram 

extrair de seus veículos o máximo desempenho possível. Tal desempenho pode vir de muitas 

formas, seja com aumento da pressão aerodinâmica, diminuição de arrasto, aumento de 

potência entre outras. Porém, dois parâmetros são sempre indispensáveis: a leveza dos 

componentes e a rigidez dos mesmos. A busca por componentes mais leves e mais rígidos é 

comum em todas as categorias do automobilismo, como a NASCAR, a Fórmula 1 e a 

Fórmula SAE. 

A Fórmula SAE é atualmente a maior competição entre universidades do mundo, 

possuindo eventos em países como Brasil, Inglaterra, Alemanha e EUA. Nela, estudantes de 

engenharia e outras disciplinas buscam ao máximo projetar pequenos veículos em formato 

fórmula que serão pilotados pelos próprios estudantes nas competições, que contam também 

com uma avaliação técnica realizada por juízes que são profissionais do ramo automotivo. 
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Figura 1-1: Veículo de Formula SAE/Student  

Fonte: http://www.rennteam-

stuttgart.de/files/rennteam_stuttgart/img/media/bilder/2015/03_Rollout/Rollout_F0711-

10_4.jpg) 

A Universidade Federal Fluminense (UFF), possui atualmente duas equipes de 

Fórmula SAE, a Equipe Buffalo e a Equipe Faraday. A Equipe Faraday faz parte da 

competição de Fórmula SAE Elétrico e foi fundada recentemente, em 2014, baseando sua 

plataforma de conhecimentos nas experiências passadas da Equipe Buffalo. 

 

Figura 1-2: Protótipo da Equipe Buffalo de 2012 durante prova de Enduro 
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Figura 1-3: Protótipo da equipe Faraday em exposição na UFF 

O presente trabalho visa detalhar o projeto de dois componentes importantes que 

serão utilizados pela Equipe Faraday em 2016: A manga de eixo e o cubo de roda traseiros. 

Ambos fazem parte do conjunto não-suspenso do veículo e contribuem diretamente na 

performance do mesmo, devendo não só resistir aos esforços como também preservar sua 

forma geométrica ao máximo, não alterando características da suspensão do veículo.  

1.1 O CUBO DE RODA 

O cubo de roda é o componente do veículo responsável por acoplar-se à roda e servir 

como suporte para o disco de freio. No caso dos veículos de Formula SAE da UFF, os cubos 

de roda traseiro também são responsáveis por transmitir o torque oriundo do sistema de 

transmissão para a roda e consequentemente para o pavimento. O projeto base foi iniciado 

com a idéia de incluir a cavidade de acoplamento da trizeta do sistema de transmissão no 

próprio cubo de roda, eliminando uma pesada peça de aço e a necessidade de usinagem de 

estrias (que possuem alto preço comercial). 
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Figura 1-4: Exemplo de Cubo de Roda  

Fonte: http://jp-projects.com/pictures/IMG_0656.JPG) 

1.2 A MANGA DE EIXO 

A manga de eixo atua em conjunto com o cubo de roda, sendo sua função a de fixar 

espacialmente todos os componentes da suspensão, como o próprio cubo de roda (por meio de 

rolamentos), os braços de suspensão e a barra de direção ou convergência. Por se tratar de 

uma peça de grande importância para o desempenho do veículo, sua rigidez é essencial. A 

manga de eixo é uma das peças que mais falham em competições de Formula SAE mundo 

afora, seja por projetos mal dimensionados ou batidas. 
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Figura 1-5: Exemplo de manga de eixo montada nos braços de suspensão  

Fonte: https://3dprint.com/wp-content/uploads/2014/10/Cast-Titanium-Upright.jpg) 



 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 DINÂMICA VEÍCULAR 

Tanto o cubo de roda quanto a manga de eixo fazem parte do mesmo sub-conjunto 

do veículo denominado “massa não suspensa” e portanto, experimentam esforços 

semelhantes. Tais soliticações podem ser divididas em: 

Transferência de carga longitudinal durante a frenagem e aceleração 

Transferência de carga lateral durante curvas 

Torque oriundo do sistema de transmissão do veículo 

Esforços de frenagem 

Esforços de rolagem e curvas 

2.1.1  Transferência de carga longitudinal 

 

Figura 2-1: Corte longitudinal de um veículo  

Fonte: MILLIKEN, 1995 
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Quando um carro está sob uma aceleração positiva (tração motora) ou uma 

aceleração negativa (tração frenante), uma força de reação inercial aparece de maneira similar 

à força centrífuga em uma curva (MILLIKEN, p.684). Para uma determinada desaceleração, a 

transferência de carga longitudinal em regime permanente depende apenas do entre-eixos, 

altura do centro de gravidade e peso. Em regime transiente, a transferência de carga também é 

função da rigidez da suspensão e da sua geometria. Em carros de corrida, o efeito transiente 

pode ser desprezado, pois a desaceleração sempre será muito rápida devido à rigidez da 

suspensão. 

Fazendo um balanço de momentos em torno do ponto O na Figura 2-1: 

l

hWA
W x

x   (2.1) 

onde: 

xW   = aumento/diminuição de carga no eixo traseiro/dianteiro [kg]; 

h  = altura do centro de gravidade [m]; 

W  = peso do veículo [kg]; 

N  = aceleração longitudinal[m/s²]; 

l = distância entre eixos [m]; 

 

Figura 2-2: Forças atuando em um veículo desacelerando  

Fonte: LIMPERT, 1999 
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Em alguns designs de suspensão, a altura do veículo varia significativamente com 

uma aceleração longitudinal, portanto a altura correta do centro de gravidade dinâmico deve 

ser usada. Para veículos de corrida, esta diferença pode ser desprezada. A carga após a 

transferência de carga longitudinal em um eixo pode, portanto ser escrita como: 

xDDD WWW                                                                                                 (2.2) 

e 

xTTD WWW                                                                                                   (2.3) 

onde: 

xW  = aumento/diminuição de carga no eixo traseiro/dianteiro [kg]; 

DW   = peso estático no eixo dianteiro [kg]; 

TW   = peso estático no eixo traseiro [kg]; 

DDW  = peso dinâmico no eixo dianteiro [m/s²]; 

TTW  = peso dinâmico no eixo traseiro [m]; 

2.1.2 Transferência de carga lateral 

De acordo com MILLIKEN, quando um carro está em uma curva em regime 

permantente, uma reação inercial chamada de força centrífuga aparece em oposição à 

aceleração lateral produzida pelas forças de curva do pneu. 
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Figura 2-3: Carregamentos nas rodas durante uma curva  

Fonte: MILLIKEN, 1995 

Fazendo o somatório de momentos em torno do ponto O na Figura 2-3, temos: 

hWA
t

WtW YL  )
2

(                             (2.4) 

Já que o peso inicial estático no eixo esquerdo de um carro simétrico é 
2

W
, a 

transferência de carga devido à curva é 
2

W
WW L  , portanto: 

t

hWAW
WW Y

L 
2

                  (2.5) 

Onde: 

LW  = peso estático no eixo esquerdo [kg]; 

W   = peso total do veículo [kg]; 

 t  = bitola [m]; 

YA  = aceleração lateral [m/s²]; 

h = altura do centro de gravidade [m]; 
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A equação 2.5 indica a transferência lateral total de carga. Através dela, é possível 

notar que para diminuir a transferência lateral de carga é necessario aumentar a bitola, 

diminuir o peso do veículo ou a altura do centro de gravidade. Estas três opções possuem 

extrema dificuldade de serem realizadas, porém existem mecanismos que podem ser 

utilizados para distribuir a carga lateral de uma maneira controlada. 

Podemos dividir a equação 2.5 em duas partes, de maneira a separar os momentos 

em torno do ponto O da Figura 2-3 da massa suspensa e da massa não-suspensa do veículo: 

t

MM
W nss                       (2.6) 

Onde: 

sM  = momento da massa suspensa em torno de O [Nm]; 

nsM   = momento da massa não-suspensa em torno de O [Nm]; 

 t  = bitola [m]; 

Em projetos de dinâmica veícular, o primeiro termo é de grande importância, pois os 

mecanismos de transferência de carga lateral da massa suspensa podem ser alterados de 

acordo com vários fatores, como geometria da suspensão e rigidez à rolagem. O segundo 

termo para estes fins, é menos útil, pois isolando a transferência de carga lateral da massa não 

suspensa temos: 

t

hAW
W eixonsYeixons

ns
                   (2.7) 

Onde: 

eixonsW   = massa não suspensa de um eixo (traseiro/dianteiro) [kg]; 

eixonsh    = altura do centro de massa não suspensa de um eixo (traseiro/dianteiro) [m]; 

 t  = bitola [m]; 

YA  = aceleração lateral [m/s²]  
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Neste termo, vemos que a única maneira de diminuir a transferência lateral de carga 

causada pela massa não suspensa é diminuindo a altura do centro de gravidade da massa não 

suspensa ou seu peso. Diminuir a altura é muitas vezes desafiador, pois a geometria e altura 

do solo da massa não suspensa geralmente está atrelada ao seu próprio funcionamento. 

Portanto, diminuir a massa da massa não suspensa é o principal parâmetro a ser buscado para 

todos os componentes que compõe este sub-sistema. 

2.1.3 Frenagem 

O sistema de freios de um veículo atua produzindo um torque de sentido contrário ao 

movimento da roda. Tal torque provém do atrito entre o material de aderência (geralmente 

uma lona ou uma pastilha de freio) que por sua vez é comprimido através do acionamento do 

sistema hidráulico ou pneumático pelo condutor. Tal força de compressão a princípio é 

limitada apenas pelo sistema hidráulico ou pneumático do veículo. 

Porém, o torque de frenagem é limitado pela aderência do pneu com o solo, pois este 

é um torque reativo à uma tentativa de movimento da roda. A força de frenagem, que pode ser 

extrapolada como infinita, apenas atuaria no disco de freio com uma força de compressão, 

porém o torque produzido seria sempre dependente do torque entre o pneu e o solo ou algum 

outro torque imposto no sistema, como por exemplo, acelerar e frear ao mesmo tempo – o 

freio produziria um torque de igual magnitude ao torque gerado pelo motor na roda. 

Esta idéia é resumida por GILLESPIE, que diz que a força de frenagem (o torque) 

somente pode crescer até o limite friccional entre o pneu e o solo. 

Existem dois mecanismos de fricção entre o pneu e o solo, sendo eles a adesão e a 

histerese. A adesão é um componente que aparece com maior magnitude em pavimentos 

secos, porém é substancialmente reduzido quando a superfície do pavimento está molhada – 

disso vem a perda de aderência em estradas molhadas (GILLESPIE). 

A histerese representa a perda de energia da borracha quando esta deforma no 

pavimento. Pneus que usam borracha de maior histerese são os preferidos para estradas 

molhadas. 

Porém, sempre que o pneu rola ele também desliza pelo pavimento. Por causa disso, 

o torque de frenagem e o deslizamento são coexistentes. O deslizamento pode ser definido 

como: 
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V

rV
toDeslizamen


                   (2.8) 

Onde: 

V  = velocidade do veículo [m/s]; 

   = velocidade angular do pneu [rad/s]; 

 r  = raio efetivo do pneu [m]; 

 

 

Figura 2-4: Força de frenagem (em forma de coeficiente de força longitudinal por 

vertical) vs deslizamento do pneu 

A figura acima mostra que o máximo torque de frenagem é obtido quando o pneu 

possui um deslizamento com o solo de 20%. Porém, de acordo com LIMPERT, a melhor 

eficiência de frenagem de um veículo trafegando por uma pista nivelada e sem efeitos 

aerodinâmicos pode ser definida como: 

aRF                         (2.9) 

Onde: 

F  = coeficiente de atrito estático entre pneu e solo dianteiro; 

R   = coeficiente de atrito estático entre pneu e solo traseiro; 

 a  = desaceleração do veículo [g]; 
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E, portanto o pneu gera o máximo torque no centro da roda de acordo com: 

rWT dinRFB /                     (2;10) 

Onde: 

RF /  = coeficiente de atrito estático entre pneu e solo dianteiro/traseiro; 

dinW   = carga vertical em cima do pneu, dinâmica [N]; 

 r  = raio do pneu [m]; 

2.1.4 Força Lateral 

A força lateral de um veículo pode ser estudada entendendo-se o slip angle. Este, é 

uma das propriedades mais importantes de um pneu. O split angle é o menor angulo formado 

entre a direção na qual o pneu aponta (a partir de um plano que o corta no meio) e a direção 

na qual ele está indo. A Figura 2-5 mostra a força lateral em função do slip angle do pneu. 

Estes dados são adquiridos através de testes empíricos em equipamentos especiais. 
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Figura 2-5: Slip angle para diversas forças verticais no pneu  

Fonte: MILLIKEN, 1995 

2.2 FADIGA 

As falhas por fadiga sempre têm início com uma pequena trinca, que pode estar 

presente no material desde a sua manufatura ou desenvolver-se ao longo do tempo devido às 

deformações cíclicas ao redor das concentrações de tensões. Existem três estágios na falha por 

fadiga: início da trinca, propagação da trinca e ruptura repentina devido ao crescimento 

instável da trinca. O primeiro estágio pode ter uma pequena duração, o segundo estágio 

envolve o maior tempo da vida da peça e o terceiro e último estágio é instantâneo 

(NORTON).  
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Figura 2-6: Exemplo de falha por fadiga de um eixo com rasgo de chaveta  

Fonte: NORTON, 2006 

Existem três modelos de análise de fadiga. Neste trabalho trataremos do mais 

utilizado, que é o método tensão-vida. 

2.2.1 Método Tensão-Vida 

Trata-se de um modelo baseado na tensão, que busca determinar a resistência à 

fadiga e/ou limite de fadiga para o material, de modo que as tensões cíclicas possam ser 

mantidas abaixo deste nível e com isso evita-se a falha para o número de ciclos requerido 

(NORTON). 

Para determinar o limite de fadiga do material, usam-se máquinas que solicitam um 

corpo de prova apenas por flexão. Os resultados são então plotados em uma curva S-N, que 

indica o número de ciclos (N) para uma determinada tensão aplicada. 
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Figura 2-7: Diagrama S-N - Aço SAE 4130  

Fonte: BUDYNAS e NISBETT, 2006 

Neste gráfico é possível ver um patamar que começa por volta de 10⁶ ciclos na qual 

considera-se vida-infinita, ou seja, a peça jamais falhará por fadiga. Isto pode ser aplicado 

para a maioria dos aços ferríticos, porém não é verdade para vários materiais não-ferrosos 

como o alumínio e o titânio ou alguns aços inoxidáveis. 

De acordo com Budynas e Nisbett, é possível escrever a resistência à fadiga de um 

material como: 

bf
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Onde: 

N = número de ciclos; 
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a e fb   = constantes [MPa] 

fS = resistência à fadiga [MPa]; 

utS = tensão limite de ruptura [MPa]; 

eS = limite de resistência à fadiga corrigido [MPa]; 

f  = fração de utS  em ( 310fS ); 

2.2.2 Fatores de correção para a resistência à fadiga 

De acordo com Norton, as resistências à fadiga ou a limites de fadiga obtidos de 

ensaios com corpos de prova padrão ou baseadas em testes estáticos devem ser modificadas 

para considerar as diferenças entre os corpos de prova e a prova real. 

Budynas e Nisbett citam que Joseph Marin em seu livro Mechanical Behavior of 

Engineering Materials identificou fatores que quantizavam os efeitos da condição superficial 

da peça, seu tamanho, o tipo de carregamento e a temperatura, dentre os outros fatores. A 

equação de Marin pode ser escrita como: 

efedcbae SkkkkkkS '                   (2.14) 

Onde: 

ak  = fator de superfície; 

bk   = fator de tamanho; 

ck = fator de carregamento; 

dk = fator de temperatura; 

ek = fator de confiabilidade; 

fk = fator miscelânea 

eS = limite de resistência à fadiga corrigido [MPa] 

eS ' = limite de resistência à fadiga do corpo de prova [MPa] 
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Neste trabalho, falaremos dos fatores pertinentes à ele. São eles os fatores de 

superfície, tamanho, carregamento e confiabilidade. 

2.2.2.1 Fator de superficie 

De acordo com Budynas e Nisbett, a superfície de um corpo de prova é 

extremamente polida. Para achar expressões que quantificam – para diferentes acabamentos 

de superfície – o trabalho produzido por Lipson e Noll e reproduzido por Horger é 

representado por : 

b

uta aSk                         (2.15) 

Onde: 

ak  = fator de superfície;   

utS   = mínima tensão limite de ruptura [MPa]; 

       a e b = constantes de acordo com Tabela 2-1; 

Tabela 2-1: Valor de a e b para o fator de superfície 

Acabamento de 

Superfície 

a [MPa] b 

Retificado 1,58 -0,085 

Usinado / 

Laminado a frio 

4,51 -0,265 

Laminado a 

quente 

57,7 -0,718 

Forjado 272 -0,995 

 

Fonte: (BUDYNAS e NISBETT, 2006) 

2.2.2.2 Fator de tamanho 

Para carregamento de flexão e torção, Budynas e Nisbett definem o fator de tamanho 

de acordo com a Figura 2-8: 
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Figura 2-8: Valores do fator de tamanho 

Onde: 

bk  = fator de tamanho; 

d   = diâmetro efetivo no ponto considerado (pode ser extrapolado para seções não circulares) 

[mm]; 

Para tamanhos maiores, usa-se bk  = 0,6 (NORTON) 

Para cargas axiais, o fator de tamanho não importa e, portanto é 1. 

2.2.2.3 Fator de carregamento 

Segundo Budynas e Nisbett, quando testes de fadiga são feitos sob carregamento de 

flexão, axial ou torsional, o limite de resistência à fadiga é alterado. Os autores apresentam o 

fator de carregamento de acordo com a Tabela 2-2: 

Tabela 2-2: Valores do fator de carregamento 

ck  

Flexão 1 

Axial 0,85 

Torção 0,59 

Fonte: BUDYNAS e NISBETT, 2006 

Em casos nos quais o carregamento de torção atua em conjunto com outros 

carregamentos (como de flexão), o correto é utilizar a tensão equivalente de von Mises para o 

cálculo. O coeficiente ck  para torção só deve ser usado em casos de torção pura. 

 



33 

 

2.2.2.4 Fator de confiabilidade 

Como os dados dos testes são estatísticos, um fator de confiabilidade é inserido de 

maneira a atenuar os valores outrora obtidos. Budynas e Nisbett oferecem uma tabela para o 

valor do coeficiente de confiabilidade: 

Tabela 2-3: Valores do fator de confiabilidade 

Confiabilidade 

(%) 

ek  

50 1,000 

90 0,897 

95 0,868 

99 0,814 

99,9 0,753 

99,99 0,702 

99,999 0,659 

99,9999 0,620 

 

2.2.3 Critério de Goodman Modificado 

Segundo Budynas e Nisbett, a forma da onda – seja senoidal ou não - de uma tensão 

atuante (cíclica) não é importante, mas sim os valores máximos e mínimos da onda. 

 

Figura 2-9: Flutuação senoidal sempre positiva da tensão ao longo do tempo 

As seguintes relações são evidentes na Figura 2-9: 
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2

minmax 



m                   (2.16) 

2

minmax 



a                   (2.17) 

Onde: 

min  = tensão mínima [MPa]; 

max   = tensão máxima [MPa]; 

m = tensão média [MPa]; 

a = tensão amplitude [MPa] 

Podemos citar alguns critérios de falha por tensões flutuantes, sendo eles o critério de 

Goodman modificado, ASME-elíptica, Gerber e Soderberg. O critério de Goodman 

modificado será utilizado neste trabalho pois é um dos métodos mais usados e de mais fácil 

aplicação. Ele é também um critério mais conservativo. 

O critério de Goodman modificado é: 

nSS ut

m

e

a 1



                     (2.18) 

Onde: 

eS  = limite de resistência à fadiga corrigido [MPa]; 

max   = tensão máxima [MPa]; 

m = tensão média [MPa]; 

utS = limite de ruptura do material [MPa]; 

n = coeficiente de segurança; 
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2.3 ELEMENTOS FINITOS 

Para Budynas-Nisbett, um componente mecânico é uma estrutura elástica contínua 

(continuum). O método de elementos finitos discretiza esta estrutura em pequenas porém 

finitas, bem definidas, sub-estruturas (elementos). Usando funções polinomiais, em conjunto 

com operações matriciais, o comportamento elástico contínuo de cada elemento é 

desenvolvido em termos do material e propriedades geométricas dos elementos. 

Carregamentos podem ser aplicados no elemento, na superfície do elemento ou nos nós do 

elemento. Os nós são as entidades fundamentais do lemento, pois é no nó onde o elemento se 

conecta à outros elementos, onde propriedades elásticas do elemento são de fato 

estabelecidas, onde condições de contorno são aplicadas e onde forças (de contato ou corpo) 

são aplicadas. 

 

Figura 2-10: Tipos de elementos agrupados pela quantidade de graus de liberdade de 

cada nó de um elemento  

Fonte: NORTON 

 



 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

Para o projeto de ambos os componentes foram analisados fatores como custo, 

facilidade de fabricação, massa e rigidez. Tais fatores influenciaram a geometria, escolha do 

material e processo de fabricação de cada componente. Foi determinado que para o escopo 

deste trabalho serão discutido o Cubo de Roda Traseiro e a Manga de Eixo Dianteira, pois são 

individualmente as peças mais requisistadas, pois o Cubo de Roda Traseiro precisa suportar 

os esforços provenientes do motor e a Manga de Eixo Dianteira precisa suportar maiores 

cargas durante frenagens que o traseiro. 

3.1 ESCOLHA DO MATERIAL 

A escolha do material foi o ponto de partida para o projeto, visto que o material 

influenciaria diretamente no custo, no método de fabricação e nas propriedades de massa e 

rigidez da peça final. O método de escolha partiu na elencação dos possíveis materiais que 

geralmente são utilizados e posterior escolha daqueles que melhor se adaptam ao projeto.  

Os materiais mais comuns para a aplicação na engenharia de competição são as ligas 

de aço, alumínio, titânio e a fibra de carbono. Dentre estas, a fibra de carbono apresenta o 

melhor compromisso entre rigidez, massa e resistência mecânica. Porém, seu custo é 

extremamente elevado e a fabricação de peças de fibra de carbono exige equipamentos e 

know-how não existentes na universidade. Peças feitas de ligas de titânio apresentam boa 

relação entre massa e resistência mecânica, com uma rigidez entre o alumínio e aço. Seu 

método de fabricação fica restrito à usinagem, a qual é cara, pois exige certos cuidados 

especificos e ferramentas especiais, pois o regulamento da competição de Formula SAE não 

permite o uso de peças de titânio soldadas além de o próprio custo do material ser elevado. 

Ligas de aço e alumínio são as mais utilizadas por equipes de Formula SAE no Brasil e no 
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mundo, pois possuem grande disponibilidade e custos reduzidos quando comparados aos 

materiais citados anteriormente. A Tabela 3-1 mostra dados de alguns materiais como 

exemplo. 

Tabela 3-1: Propriedades de alguns materiais 

Material Módulo de Young 

(GPa) 

Tensão Limite de 

Escoamento (MPA) 

Elongação na 

Ruptura 

Alumínio 6061-T6 68,9 255 12% 

Alumínio 7075-T6 71,7 462 3% 

Aço Docol 1000DP 200 850 5% 

Aço SAE 1020 200 210 25% 

Fibra de Carbono 

(Depende da 

Construção) 

> 200 > 500 - 

Titânio  113,8 880 14% 

Fonte: www.matweb.com 

3.1.1  Escolha de material para o Cubo de Roda 

A geometria base do cubo de rodas pode ser definida como as exigências 

dimensionais mínimas para permitir seu uso. Tais dimensões podem ser citadas como a 

distância dos furos de fixação da roda, da distância entre a face de contato entre a roda e o 

cubo e o ponto de apoio do disco de freio (restringida pelas dimensões do caliper de freio) e 

do diâmetro do eixo de apoio dos rolamentos em função do tamanho da trizeta de transmissão 

de torque para o cubo de roda traseiro. Estas exigências dimensionais básicas limitam a 

possibilidade de alivio de massa em relação ao uso de ligas de aço em detrimento de ligas de 

alumínio. Desta maneira, o uso de ligas de alumínio foi escolhido como ponto de partida para 

o projeto do cubo de roda. A especificação da liga será feita após os resultados da análise, 

visto que a tensão irá variar muito pouco de uma liga para outra devido ao módulo de 

elasticidade parecido, sendo a resistência mecânica e à fadiga o fator limitante de escolha. 
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3.1.2  Escolha de material para a Manga de Eixo 

A seleção do material para a manga de eixo foi feita de maneira similar ao cubo. 

Devido aos mesmos motivos apresentados para o descarte da fibra de carbono e titânio como 

materiais viáveis para a equipe, a escolha ficou restrita à ligas de aço e de alumínio. Neste 

caso, baseado em experiências anteriores de ambas as equipes de Formula SAE da UFF, nota-

se que o uso de ligas de alumínio favorece mangas de eixo que venham a ser fabricadas por 

usinagem, enquanto que o uso de ligas de aço permite que a manga de eixo seja fabricada por 

montagem de chapas, com corte e posterior soldagem. As ligas de alumínio possuem maior 

potencial para produzir uma peça de menor massa, porém agrega custos mais altos tanto na 

obtenção do material quanto na sua fabricação, que deve ser feita por empresas contratadas 

devido à limitações de equipamentos da universidade. No caso da manga, devido à limitações 

financeiras da equipe, a escolha foi pelo uso de ligas de aço, sendo sua fabricação feita por 

corte e soldagem. 

No caso específico deste tipo de configuração é necessário que a liga, que associa 

uma resistência mecânica maior ou menor e, por conseguinte a espessura das chapas seja 

definida antes de se iniciar a modelagem da peça, pois a espessura da chapa não pode ser 

facilmente alterada no modelo, tornando o processo de projeto extremamente demorado. 

A liga escolhida foi a liga comercial Docol 1000DP, que é um aço de alta resistência 

e permite o uso de chapas pouco espessas na fabricação da manga de eixo. O corte das chapas 

será feito por corte a laser, porém os detalhes de fabricação não são escopo do presente 

trabalho. 

3.2 CUBO DE RODA 

3.2.1  Conceito 

O conceito do Cubo de Roda, após a escolha de ligas de alumínio como material de 

fabricação, passa pela análise dos problemas encontrados em experiências passadas das 

equipes da universidade. A definição do conceito é o principal fator que influenciará a 

efetividade do projeto, visto que ele torna-se a base de todas as modelagens. 

O método de transmissão de torque utilizado em Cubos de Roda antigos das equipes 

da UFF é a transmissão por estria. Para esta configuração, se faz necessário o uso de uma peça 

conhecida como tulipa (ou o uso de homocinética), a qual serve como interface entre o eixo 
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de transmissão e o Cubo de Roda. Entre o eixo de transmissão e a tulipa existe a trizeta, peça 

responsável por permitir uma angulação que compense o trabalho da roda sem ocasionar na 

perda de torque e/ou esforços elevados nos componentes do veículo. 

 

Figura 3-1: Junta homocinética  

Fonte http://ronsautorv.com//wp-content/uploads/2014/03/cv-joint-replacement-22.jpg 

O uso de estriado apresenta algumas desvantagens, entre elas pode-se citar as duas 

principais, que seriam a necessidade de uma peça extra (a tulipa), que agrega uma maior 

massa ao sistema e o custo elevado de usinagem de estrias. A solução encontrada foi de 

eliminar completamente o estriado e a tulipa, realizando a transferência de torque entre o eixo 

e o Cubo de Roda de maneira direta, sendo o Cubo de Roda possuindo seu próprio encaixe 

para a trizeta. Este design tornou-se comumente utilizado por diversas equipes no Brasil e no 

mundo, principalmente nas divisões de Formula SAE Combustão, por ainda se fazer 

necessário o uso de eixos de transmissão. Apresenta vantagens enormes em relação à custo e 

leveza total do sistema. 



40 

 

 

Figura 3-2: Tulipa em corte mostrando o encaixe da trizeta 

Fonte: https://www.locateballbearings.com/Content/CVJoint2.jpg 

 

Outro ponto de preocupação é a interferência entre o disco de freio e as pastilhas de 

freio, devido à imperfeições de fabricação da gancheira da pinça de freio, empenos do disco 

ou uma combinação dos dois. Tal interferência acarreta em uma redução da liberdade da roda 

em girar, o que aumenta a temperatura do disco mesmo quando os freios não são acionados e 

diminui consideravelmente a performance do protótipo. A utilização de um componente 

flutuante, que permita o movimento axial, soluciona este problema além de permitir uma 

maior liberdade para expansão térmica do disco de freio, o que diminui as tensões em todos os 

componentes com o aumento de temperatura do disco. 
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Fonte:https://www.carid.com/images/articles/how-to-replace-disc-brake-pads/floating-vs-

fixed-brake-calipers.jpg 

 

O uso de pinças de freio flutuantes foi considerado, porém como ambas as equipes 

possuem pinças fixas em bom estado de funcionamento, tal opção foi descartada. Portanto, 

utilizar um sistema de flutuação do disco foi escolhido, com o uso de botões de flutuação que 

restringem o movimento radial do disco, porém permitem liberdade suficiente axialmente de 

maneira a reduzir o atrito entre disco e pastilhas quando não há pressão de freio. Esta solução 

é amplamente utilizada em motos de alta performance, cuja espessura do disco é similar à 

espessura de disco utilizadas em veículos de Formula SAE. 
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Figura 3-3: Exemplo de disco flutuante 

Fonte: https://www.tpoparts.com/cat093//image/cache/data/S_0000103_000078-

640x480.jpg 

3.2.2 Modelagem 

A modelagem do Cubo de Roda foi feita no software SolidWorks, tendo todas as 

idéias definidas durante o conceito implantadas. A Figura 3-4 mostra o cubo de roda traseiro e 

a Figura 3-5 o detalhe do encaixe da trizeta. 
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Figura 3-4: Modelagem do Cubo de Roda Traseiro 
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Figura 3-5: Vista em corte do encaixe da trizeta no Cubo de Roda 

3.3 MANGA DE EIXO 

3.3.1 Conceito 

Apesar de estar fora do conceito ideal de um componente usinado ou forjado, a 

escolha do material e consequente método de fabricação como descrito no item 3.1.2 deste 

trabalho é válida e largamente aceita por outros estudantes projetistas e juízes de Formula 

SAE ao redor do mundo. 

A idéia central da manga de eixo é criar um balanço entre leveza e rigidez. Com o 

tipo de montagem por chapas soldadas, o posicionamento destas é de extrema relevância. 

Além disto, o corte de chapas à laser permite a criação de fendas e apêndices em um conjunto 

de chapas de maneira a montá-las durante a etapa de solda, facilitando desta maneira o 

trabalho do soldador e consequentemente ajudando a garantir uma maior tolerância 

dimensional. 
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Um dos problemas enfrentados no passado era a dificuldade de regulagem da 

cambagem do protótipo nos tipos de manga anteriores, nos quais os pontos de fixação dos 

braços de suspensão eram fixos. A principal diferença de conceito da manga projetada foi o 

uso de uma peça de alumínio responsável pela fixação dos braços superiores da suspensão. 

Esta por sua vez, seria parafusada na estrutura de aço da manga e separada por meio de 

chapas mais finas de aluminio, de maneira a permitir um ajuste preciso e fácil da cambagem, 

necessitando apenas desparafusar dois parafusos e inserir ou retirar as chapas de espaçamento. 

3.3.2 Modelagem 

A modelagem da manga de eixo dianteira pode ser vista na Figura 3-6. A Figura 3-7 

mostra o detalhe da fenda utilizada para facilitar a montagem durante a fabricação da manga, 

enquanto a Figura 3-8 mostra a vista explodida da montagem do sistema de regulagem de 

cambagem do veículo, em substituição à regulagem de cambagem por terminais rotulares – 

que não são projetados para trabalhar sobre flexão e possuem baixa resolução de ajuste. 
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Figura 3-6: Modelagem da Manga de Eixo Dianteira 
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Figura 3-7: Encaixe entre chapas para facilitar fabricação 

 

Figura 3-8: Sistema de regulagem de cambagem 
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3.4 ANÁLISE ESTÁTICA EM ELEMENTOS FINITOS 

Para a análise estática em elementos finitos, é necessário definir a “estratégia” de 

condições de contorno à serem utilizadas. Em problemas mais simples, como de uma viga 

biapoiada ou biengastada, as condições de contorno são triviais. Porém, em peças mecânicas 

reais e de funcionamento complexo, a definição correta das condições de contorno é a parte 

mais importante da análise de elementos finitos. 

A análise foi feita no software Ansys e as condições de contorno foram definidas 

como: 

 Suporte de apenas-compressão nas faces do cubo em contato com a roda. 

 Suporte de apenas-compressão na face do cubo em contato com a pista do 

rolamento. 

 Restrição de translação em todas as direções, bem como restrição de rotação 

em todas as direções com exceção ao eixo axial do parafuso de roda em cada 

furo de fixação dos parafusos de roda no cubo. 

 Aplicação da carga cilíndrica nas faces de contato entre o eixo do cubo e a 

pista interna dos rolamentos. 

 Aplicação de força axial nas faces de contato entre o eixo do cubo e a face 

interna dos rolamentos. 

 Força de contato entre trizeta e o encaixe da trizeta. 

 Aplicação da força de frenagem no flange de suporte do disco. 

 

As condições de contorno para a manga foram definidas como: 

 Restrição de deslocamento na direção lateral e longitudinal do veículo, porém 

liberdade de translação vertical e de rotação em todos os sentidos no ponto de 

fixação do braço inferior de suspensão. 

 Restrição de deslocamento em todos os sentidos e liberdade de translação em 

todos os sentidos no braço superior de suspensão. 

 Suporte de apenas-compressão nas faces de contato que separam os dois 

rolamentos. 

 Aplicação de carga cilíndrica nas faces de contato entre face externa do 

rolamento e sede dos rolamentos. 
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 Aplicação de força axial na face de contato entre a manga e o rolamento 

 Aplicação de força cilindrica no suporte da pinça de freio. 

Para a análise estática, é proposto que o componente possa aguentar a máxima 

condição de carregamento possível durante sua expectativa de uso. Mesmo que tal solicitação 

seja rara e aconteça somente em condições muito específicas de corrida, é ela que será o 

parâmetro de resistência máxima, pois sua raridade não implica em inverossimilhança. A 

condição extrema definida pode ser definida como: 

 Veículo em situação de máxima transferência de carga lateral possível. 

 Veículo em situação de máxima transferência de carga longitudinal possível, 

considerando um possível bump de 3g. 

 Veículo freando. 

 No cubo de roda traseiro, torque máximo do motor sendo aplicado. 

 Os cálculos dos carregamentos podem ser vistos no apêndice. 

A Figura 3-9 mostra as condições de contorno aplicadas durante o pré-processamento 

da análise no software Ansys para o cubo de roda traseiro, enquanto a Figura 3-10 mostra as 

condições de contorno aplicadas para a manga dianteira.  
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Figura 3-9: Condições de contorno para o cubo de roda 
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Figura 3-10: Condições de contorno para a manga de eixo 

3.5 ANÁLISE DE FADIGA 

Para a análise de fadiga, uma nova análise de elementos finitos será realizada de 

maneira a prever apenas os efeitos de frenagem e transferência de carga lateral ou a 

aceleração do veículo com transferência de carga lateral, sendo a análise que obtiver o maior 

valor a que será utilizada. As situações citadas anteriormente correspondem à frenagem 

durante o apex da curva e à aceleração no apex da curva. Ambas serão consideradas 

simétricas, ou seja, acontecem em igual número de vezes em uma volta. A razão de não 

utilizar os valores obtidos pela análise estática definida anteriormente se deve à raridade no 

qual os carregamentos apresentados estaticamente ocorrerão, ou seja, sua repetição cíclica terá 

uma frequência muito baixa. Após o calculo das tensões obtidas, a vida da peça em fadiga 

pode ser calculada.  



52 

 

De maneira a facilitar a definição de carregamento cíclico, um software gratuito de 

simulações de volta - que simula uma volta de um veículo programável em uma determinada 

pista - foi utilizado. Os dados de entrada para um veículo similar ao protótipo de fórmula 

elétrico da Universidade Federal Fluminense pode ser visto na Tabela 3-2 e na Figura 3-11. 

Tabela 3-2: Dados de entrada para protótipo da Equipe Faraday 

Formula SAE Faraday 

Geral 
Massa 270 kg - 

Tração 2 rodas - 

Aerodinâmica 

Coeficiente de 

Arrasto 

0,600 - 

Coeficiente de 

Downforce 

-0,010 - 

Área Frontal 1,3m² - 

Densidade do 

Ar 
1,230 kg/m³ 

- 

Pneu 

Raio do Pneu 0,250m - 

Atrito 

Longitudinal 
1,4 

- 

Atrito Lateral 1,5 - 

Resistencia à 

Rolagem 
0,030 

- 

Transmissão 

Marcha 1 1:1 Eficiência de 

Transmissão: 

90% 

Redução Final 
4,8:1 
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Figura 3-11: Curva do motor da Equipe Faraday 

Os resultados da simulação de volta podem ser vistos na Figura 3-12. O dado retirado 

foi o uso do freio durante uma volta. 

 

Figura 3-12: Uso do freio durante uma volta - Protótipo Equipe Faraday 



54 

 

Como é possível ser notado, em razão da baixa potência do motor disponível para a 

equipe, as voltas podem ser completadas quase sempre com velocidade constante, não 

havendo, portanto ciclos de frenagem e aceleração com grandes acelerações longitudinais. Por 

este motivo, foi escolhido utilizar um modelo de protótipo de Formula SAE de alta 

performance que acompanha o software. Os dados de entrada deste protótipo podem ser vistos 

na Tabela 3-3 e na Tabela 3-3: Dados Formula SAE Alta Performance 

Tabela 3-3: Dados Formula SAE Alta Performance 

Formula SAE Aero 

Geral 
Massa 230 kg - 

Tração 2 rodas - 

Aerodinâmica 

Coeficiente de 

Arrasto 

0,800 - 

Coeficiente de 

Downforce 

1,200 - 

Área Frontal 1,3m² - 

Densidade do 

Ar 
1,226 kg/m³ 

- 

Pneu 

Raio do Pneu 0,220m - 

Atrito 

Longitudinal 
1,4 

- 

Atrito Lateral 1,5 - 

Resistencia à 

Rolagem 
0,030 

- 

Transmissão 

Marcha 1 5,4:1 

Eficiência de 

Transmissão: 

90% 

Marcha 2 4,5:1 

Marcha 3 3,6:1 

Marcha 4 2,8:1 

Redução Final 4,8:1 
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Figura 3-13: Curva do motor - protótipo de alta performance 

E os resultados podem ser vistos na Figura 3-14: 

 

Figura 3-14: Uso do freio durante uma volta - veículo de alta performance 
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Como forma de comparação, que demonstra que o protótipo de alto desempenho 

necessita de muito mais ciclos de frenagem/aceleração, o gráfico sobreposto de ambas as 

simulações pode ser visto na Figura 3-15: 

 

Figura 3-15: Uso do freio durante uma volta - sobreposição 

Como o veículo idealmente é amplamente testado antes das competições, foi 

definido como numero de ciclos minimos para aprovação do projeto o valor - arbitrário - de 

10 enduros completos, totalizando aproximadamente 220 km e 220 voltas. Na Figura 3-14 

podemos contar 18 frenagens bruscas e 11 frenagens mais leves. De maneira a nivelar os 

esforços de ambas, foi arbitrariamente definido um numero de 26 ciclos de frenagem em uma 

volta. Multiplicando pelo numero de voltas esperada para a vida do protótipo, obtemos 5720 

ciclos. Adotando um coeficiente de segurança arbitrário de aproximadamente 2, que leva em 

conta possíveis diferenças entre pistas, foi definido que o numero mínimo aceitável de ciclos é 

10.000, ou seja, 10⁴. 

Para as análises de fadiga da manga de eixo, não foi encontrada as curvas ou valores 

de resistência à fadiga da liga em questão (Docol 1000DP). Para efetuar o cálculo, será usada 
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uma aproximação estatística feita por Budynas e Nisbett para aços, de acordo com a Figura 

3-16. 

 

Figura 3-16: Valor de resistência à fadiga para aços  

Fonte: BUDYNAS e NISBETT 

 

Estes valores são comprovados por Budynas e Nisbett que mostram na Figura 3-17 

que os resultados começam a divergir apenas a partir de utS  = 1450 MPa (210 kpsi). 

 

Figura 3-17: Limite de resistência à fadiga vs tensão de ruptura  

Fonte: BUDYNAS e NISBETT 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 CUBO DE RODA 

4.1.1 Análise Estática por Elementos Finitos 

 

Após a definição dos carregamentos, a malha para análise foi gerada, tendo regiões 

críticas como o batente do rolamento externo e o encaixe para trizeta um maior refinamento, 

de maneira que a maior quantidade de elementos na região ajude a calcular possíveis efeitos 

de concentração de tensão. A Figura 4-1 mostra a malha gerada. 
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Figura 4-1: Malha gerada para análise do Cubo de Roda 

Os resultados da análise podem ser vistos nas Figura 4-2 e Figura 4-3. É possível ver 

que a mudança brusca de geometria no ponto de maior tensão é responsável por concentrar 

tensão naquela região. Após os resultados desta análise, foi inserido um raio de maneira a 

reduzir a concentração de tensão nesta região, que resultou na redução de 14,6% da tensão 

máxima. A Figura 4-4mostra a vista em corte desta região já com o raio. 
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Figura 4-2: Resultados da análise estática do Cubo de Roda 1 

 

Figura 4-3: Resultados da análise estática do Cubo de Roda 2 
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Figura 4-4: Vista em corte do ponto de maior tensão com adição do raio 

As ligas de alumínio 6061-T6 e 7075-T6 para estas magnitudes de tensão, 

considerando a tensão admissível como a tensão limite de escoamento, possuem 

respectivamente 1,16 e 2,11 de coeficiente de segurança. Para um carro de corrida, 1,16 de 

coeficiente de segurança seria considerado suficiente ou até mesmo ideal. Porém, como o 

modelo de elementos finitos proposto não simula o contato entre as partes, como por exemplo 

a rigidez da roda e dos rolamentos, a liga escolhida foi a 7075-T6, de maneira a garantir que 

as limitações do modelo de elementos finitos sejam atenuadas por um coeficiente de 

segurança maior. 

4.1.2 Análise de Fadiga 

Os resultados da análise estática que será usada para o cálculo de fadiga podem ser 

vistos na Figura 4-5. Foi visto que durante a aceleração na retomada de curva que o maior 

valor de tensão acontece, de 197,9 MPa. 
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Figura 4-5: Análise em elementos finitos do cubo de roda para cálculo da vida em fadiga 

Como após a análise estática anterior, que validou a resistência do modelo para uma 

situação limite, a liga 7075-T6 foi escolhida para a fabricação do Cubo, a sua curva de 

resistência a fadiga foi pesquisada na literatura: 

 

Figura 4-6: Diagrama S-N do alumínio 7075-T6  

Fonte: KAUFMAN, 2008 
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Os resultados, tendo como base a referência teórica descrita anteriormente no 

capítulo 2.2 e cuja planilha de cálculo pode ser vista nos Apêndices, indica um número de 

ciclos iguais a 1,23E+04, equivalente a cerca de 47 enduros. Após as análises estática – que 

impõe uma situação limite de funcionamento – e de fadiga, estabelece-se que o design final 

do Cubo de Roda está aprovado para uso. 

4.2 MANGA DE EIXO 

4.2.1 Análise Estática por Elementos Finitos 

De maneira semelhante ao feito com o cubo, a malha da manga de eixo foi gerada 

com maior refinamento em partes de interesse, como o suporte de montagem do braço de 

suspensão superior, feito de alumínio. A Figura 4-7 mostra a malha gerada. 
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Figura 4-7: Malha gerada para análise da manga de eixo 

 

Os resultados podem ser vistos na Figura 4-8. Note que as tensões obtidas são de 

valor extremamente elevado. Isto se deve ao fato de que o cordão de solda não foi modelado, 

portanto há uma transição brusca de geometria em todas as uniões entre as chapas. 
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Figura 4-8: Resultado da análise da manga de eixo 

Para verificar se estes valores de tensões atuam em regiões grandes, foi feito um 

corte isométrico das tensões atuantes na manga, mostrando apenas as tensões atuando acima 

do limite de escoamento do material. Vemos na Figura 4-9 que a região é muito pequena, 

portanto os altos valores obtidos foram descartados e foi utilizado o valor de 520 MPa, que é 

o valor de tensão na qual grandes porções da peça se encontram e não são devido à 

concentrações de tensões inexistentes na peça real, como mostrado na Figura 4-10. 
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Figura 4-9: Regiões de concentração de tensão na manga de eixo 

 

Figura 4-10: Regiões correspondentes à corte isométrico de 520MPa 
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4.2.2 Análise de Fadiga 

Os resultados, que podem ser vistos com mais detalhe no apêndice, indicam a 

capacidade da manga de ser usada por cerca de 2,87E+06 ciclos, ou o equivalente a 10875 

enduros, bem acima do valor proposto para o projeto ser aprovado. 

4.3 COMPONENTES FINAIS E MONTADOS 

Como o enfoque deste projeto foi apenas o dimensionamento dos componentes sem 

detalhamento de fabricação, a fabricação da manga em 2016 teve alguns problemas, 

principalmente na qualidade da solda feita pela equipe. Os componentes também careceram 

de testes na pista, pois devido à problemas elétricos não foi possível fazer o protótipo andar. 

 

 

Figura 4-11: Manga de eixo dianteira instalada no veículo (com o cubo de roda dianteiro 

- sem encaixe para trizeta) 
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Figura 4-12: Cubo de roda traseiro montado no veículo com semi-eixo acoplado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Através deste projeto foi possível colaborar com o desenvolvimento do protótipo de 

formula elétrico da universidade federal fluminense, sendo o objetivo o uso nas competições 

subsequentes. Como a análise abrangeu carros mais potentes do que o protótipo elétrico da 

UFF, ele pode ser aproveitado também pela equipe de formula combustão caso vejam 

necessária a troca de algum dos componentes descritos neste projeto. 

Para desenvolvimentos futuros, sugere-se: 

 Estudo sobre tratamentos superficiais do aluminio, como anodização, e seus 

efeitos sobre a vida em fadiga do componente. 

 Uso dos métodos apresentados neste projeto para a concepção de uma manga 

de aluminio. 

 Implementação da técnica dos elementos finitos para análise em fadiga. 

 Adição de inserto de aço na interface cubo-trizeta para diminuir o risco de 

surgimento de possíveis identações. 

 Ensaios ou análises para mensurar a rigidez dos rolamentos e das rodas, de 

maneira a fazer uma simulação de elementos finitos que simule o contato com 

a rigidez destes componentes. 
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6 - APÊNDICES 
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6.1 – CÁLCULOS DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA 

6.1.1 – Dados de entrada do veículo 
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6.1.2 – Transferência de Carga Longidutinal 
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6.1.3 – Transferência de Carga Lateral 

 

 

6.2 CÁLCULOS DE VIDA EM FADIGA 

6.2.1 – Cubo de Roda Traseiro 
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6.2.2 – Manga de Eixo Dianteira 
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