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Resumo 

   Competições automotivas sempre buscam aumentar o desempenho dos carros através 

da melhora dos diversos subsistemas o compõem. Um destes subsistemas é a estrutura do carro 

que junto a suspenção devem suportar grandes esforços dinâmicos como também assegurar a 

manobrabilidade do veículo e assim sua segurança. 

Dentro do contexto da Fórmula SAE não é diferente, onde a competição tem como 

características um regulamento rígido que obriga as equipes a otimizar ao máximo todas as 

áreas do projeto. 

Em relação a estrutura do chassi é importante que este tenha uma rigidez adequada 

para que assegure a resistência aos diversos esforços aos quais é submetido. Mas também a 

rigidez e responsável pela performance do protótipo, a manobrabilidade, uma vez que um 

veículo mais rígido tem comportamento mais previsível e confiável, facilitando sua 

dirigibilidade. Neste sentido, um item que tem sido presente nos chassis das diferentes equipes 

para garantir um aumento de rigidez são as placas de reforço de aço soldadas ao chassi tubulado 

do protótipo.  Diante deste cenário o presente trabalho apresenta a modelagem computacional 

de estes reforços em diferentes configurações geométricas utilizando placas de material 

compósito. Um chassi de Formula SAE é estudado destacando os ganhos trazidos pela 

introdução de estes reforços a rigidez do mesmo assim como são abordadas as características 

que placa de material polimérico traem ao projeto. 

 

Palavras-chave: Rigidez torcional, Formula SAE, Chassis, Chapas de reforço 
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Abstract 

Currently in high performance competitions it is essential to seek the best results at the 

lowest possible cost. Within the context of Formula SAE it is no different, the competition is 

characterized by strict regulations and limited resources, forcing competitors to optimize all 

areas of the project as much as possible. 

For a chassis, it is important to have good stiffness so that the vehicle can withstand 

the various efforts to which it is subjected, in addition to influencing the performance of the 

prototype, since a more rigid vehicle has a more predictable and reliable behavior, facilitating 

its drivability. An item that has been present in the chassis of different teams to guarantee an 

increase in rigidity are the steel reinforcement plates, which are welded to the prototype's 

tubular chassis. 

Therefore, the present work presents the computational analysis of a Formula SAE 

chassis highlighting the gains brought by the introduction of a reinforcement plate to its 

configuration, addressing the characteristics that a plate of polymeric material brings to the 

project. 

At the end of the work, chassis models using different configurations for the 

reinforcement plate are proposed and analyzed. Their results are compared with each other, so 

that a model that is more suitable for the needs of each project is proposed. 

 

 

Keywords: Torsional stiffness, Formula SAE, Chassis, Reinforcement plates 
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1 INTRODUÇÃO 

As análises a serem feitas neste trabalho utilizaram um veículo de Formula SAE 

desenvolvido no ano de 2018 pela equipe Buffalo de Formula SAE (Universidade Federal 

Fluminense) para competição estudantil do mesmo ano. Para melhorar o desempenho do 

veículo diversas análises se fazem necessárias, tanto de seus componentes individualmente 

quanto do sistema como um todo. O sistema do chassi em particular tem como principais 

funções acomodar os diversos sistemas que compõe o veículo, sustentar os esforços advindos 

destes mesmos sistemas assim como esforços de fontes externas como por exemplo o próprio 

piloto e garantir os pontos de fixação destes mesmos sistemas, sofrendo o mínimo de 

deformações possíveis. 

Em visão destas necessidades, surge o interesse especial em se avaliar a rigidez 

torcional do veículo, uma vez que seu estudo verificará a compatibilidade do chassi com outro 

sistema em particular, a suspensão, e com os níveis de exigência e desempenho que este será 

submetido. Trabalhos como o de (Milliken, 1995) e (Costin & Phipps, 1965) destacam como a 

dirigibilidade de um veículo depende da rigidez do chassi, destacando que, idealmente, o chassi 

deveria se aproximar de uma estrutura completamente rígida, garantido o mínimo de influência 

nos demais sistemas. 

Um projeto de baixa rigidez traria uma elevação de deformações indesejadas ao 

veículo quando este está sujeito a cargas inerentes a um veiculo em movimento. Tais 

deformações trazem um risco a integridade estrutural do protótipo e uma redução substancial 

de sua vida útil, podendo acarretar acidentes graves ao veículo e principalmente ao piloto.  

A fim de buscar um aumento da rigidez o presente trabalho apresenta análises 

estruturais estáticas e dinâmicas, via o método dos elementos finitos, para avaliar o impacto de 

diferentes configurações de reforços estruturais com placas de material compósito num chassi 

tubular do protótipo construído pela equipe Buffalo de Formula SAE. 
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1.1 A EQUIPE BUFFALO 

A Universidade Federal Fluminense possui atualmente duas equipes de competição 

voltadas para a Formula SAE: A equipe Buffalo e a Faraday, a primeira competindo na 

categoria com motor combustão e a segunda na categoria com motor elétrico. 

A equipe Buffalo participa da competição desde 2007 e teve uma grande evolução ao 

longo dos anos, principalmente na área estrutural do protótipo. A equipe busca, nos últimos 

anos, validar os estudos desenvolvidos em softwares através de testes em bancada com corpos 

de prova e uso de sensores. 

1.2 A COMPETIÇÃO 

Fórmula SAE é uma competição estudantil onde estudantes do nível superior projetam, 

analisam, fabricam e testam um veículo do tipo formula (modalidade caracterizada, 

principalmente, por possuir rodas expostas). Atualmente a competição anual organizada pela 

SAE (Society of Automotive Engineers) é realizada em Piracicaba no estado de SP ao longo de 

4 dias, sendo realizada diversos tipos de provas. 

Esta competição simula que as equipes estudantis foram contratadas por uma 

companhia de manufatura como uma equipe de design com a responsabilidade de desenvolver 

um veículo de corrida, isto é, projetar, fabricar e testar um protótipo que atenda a todos os 

requisitos do regulamento da competição, visando garantir a segurança dos envolvidos e 

estimulando a busca de soluções por meio da aplicação da engenharia. 

 

Figura 1-1: Veículo de Formula SAE da UFF (2018) 
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1.3 PROVAS ESTÁTICAS 

Design 

Nesta prova os membros da equipe responsáveis por cada área do veículo apresentam 

de forma detalhada o desenvolvimento do projeto ao longo do ano para juízes da SAE, que 

geralmente são profissionais da área automobilística. O objetivo da prova é avaliar a engenharia 

aplicada pela equipe nas diversas áreas presentes num projeto de Formula SAE, sendo assim, 

as apresentações são pontuadas de acordo com o entendimento de melhor prática de conceitos 

de engenharia, assim como melhor argumentação mediante os questionamentos dos juízes. As 

equipes que melhor pontuarem reapresentam seu projeto frente a diversos profissionais 

disputando a pontuação máxima desta prova. 

 

Figura 1-2: Equipe Buffalo durante prova de design 

 

Custos 

Nesta prova é exigido um relatório detalhado de todos os componentes do veículo 

assim como os métodos de fabricação que devem ser apresentados e defendidos para os juízes 

da SAE. As equipes são avaliadas em cima do entendimento de uma boa gestão, o que inclui a 

seleção de materiais e processos de fabricação.  

 

 

Apresentação 
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O objetivo desta etapa é simular a venda do projeto para potenciais clientes, decididos em 

investir no projeto ou comprar o produto, no caso o veículo de Formula SAE. Nesta prova as 

equipes precisam levar em consideração o potencial do mercado consumidor local, variação de 

preços, vantagens da compra do produto entre outros fatores para atingirem uma melhor 

avaliação. 

1.4 PROVAS DINÂMICAS 

Aceleração  

Nesta prova tem é avaliada a aceleração do veículo em uma pista reta, de 75m. Cada 

equipe tem o direito de realizar a prova com dois pilotos, tendo cada um duas tentativas. As 

equipes pontuam baseadas no tempo mais rápido que conseguirem atingir.  

Skidpad 

Objetiva avaliar o desempenho do veículo em curvas. Cada veículo percorre um circuito 

formado de dois círculos concêntricos em um formato de oito. A participação das equipes no 

evento segue as mesmas regras da prova anterior e, mais uma vez, a pontuação é baseada no 

tempo de prova. 

Autocross 

Nesse evento é avaliada a performance do veículo em um circuito com obstáculos de 

aproximadamente 800m. O reconhecimento da pista é realizado pelos pilotos, a pé, algumas 

horas antes do evento. O percurso é delimitado por cones onde eventuais contatos ou trajetos 

feitos de maneira incorreta são devidamente penalizados. Assim como provas anteriores, a 

pontuação é baseada no menor tempo. 

Enduro 

Atualmente o evento de maior pontuação da competição, o enduro avalia a performance 

do veículo, sua resistência e confiabilidade. O evento consiste no percurso de múltiplas voltas 

em um circuito semelhante ao do auto-cross totalizando 22km. 

Eficiência 

Ao final do enduro é avaliado o gasto de combustível durante o evento, de maneira a 

avaliar rendimento por km rodado. 
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2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar os benefícios trazidos pela 

implementação reforços estruturais de material polimérico a um chassi de Formula SAE. O 

principal ponto de avaliação é a rigidez torcional do veículo, que é um parâmetro de grande 

influência no desempenho do veículo. Ao longo do trabalho será analisada a influência de 

placas de material polimérico (estrutura sanduíche com núcleo de espuma de PVC e faces de 

fibra de carbono) na rigidez e no desempenho do veículo. A rigidez torcional é então calculada 

numericamente através de um software de análise de elementos finitos. 

Ao fim do trabalho serão avaliadas diferentes configurações para os reforços visando 

a melhora da performance do veículo assim como sua segurança. 

2.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O Capítulo 3 trata da revisão bibliográfica, onde são comentados alguns estudos de 

outros autores que são pertinentes ao tema deste trabalho, enquanto o Capítulo 4 trata da 

fundamentação teórica, abordando conceitos da mecânica que servem de base para o trabalho e 

temas pertinentes ao estudo. O Capítulo 5 destaca características do projeto tais como materiais 

utilizados para confecção de um protótipo de Fórmula e limitações impostas pelo regulamento 

da competição. A seguir, no Capítulo 6, é apresentada a metodologia usada para o 

desenvolvimento das análises, desde a preparação dos modelos até a extração dos resultados. 

No Capítulo 7 é fornecido detalhes da implementação das soluções idealizadas pelo autor 

separadas em casos para que os resultados possam ser comparados e discutidos. Por fim, no 

Capítulo 8 é descrita a conclusão e os trabalhos futuros. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com o que foi apresentado anteriormente, rigidez torcional é um parâmetro 

de fundamental importância para construção de um veículo competitivo, já que esse parâmetro 

influencia na capacidade de manobrabilidade do veículo e, portanto, trazendo melhora da 

performance assim como da segurança nas pistas de competição. 

Segundo (Leunanonchai, Ruangjirakit, & Chutima, 2017), chassis tubulares tem a 

vantagem de ser barato e fácil de fabricar, entretanto, tem a desvantagem de ter baixa rigidez 

torcional e um peso elevado. Já chassis com estrutura polimérica (monochoque ou semi-

monocoque) possuem a vantagem de serem leves e com alta rigidez torcional, e desvantagem 

de serem difíceis de fabricar. Nesse trabalho o autor se aprofunda no estudo da rigidez torcional 

por peso de um Fórmula SAE semi-monocoque. A experiencia foi conduzida de forma a variar 

a estrutura sanduiche e checar essa razão. 

Ainda abordando os benefícios do uso de estruturas poliméricas no chassi FSAE, 

(Canuto, 2020) compara através do estudo de rigidez torcional por peso que o chassi de CFRP 

(carbon fiber reinforced polymer) oferece uma rigidez torcional 95% maior que a do chassi 

tubular de aço. O estudo ainda destaca que para algumas regiões haveria o interesse de se ter 

uma estrutura de reforço mais robusta uma vez que estas regiões estavam sob maior solicitação 

de estresse, no entanto, a ideia não é mais desenvolvida pela ausência de tempo, mas ainda sim 

é destacada como uma possibilidade de trabalho futuro. 

Os trabalhos mencionados fazem uso da estrutura do chassi em semi-monocoque, 

também conhecido como híbrido, que será melhor descrito no próximo capítulo, no entanto, tal 

configuração não é de utilidade para equipe uma vez que apresenta custos de material e 

fabricação muito elevados. Ainda assim, a ideia de se utilizar superfícies poliméricas como 

reforço para regiões sob maior estresse como forma de aumentar a rigidez torcional se faz 

interessante dentro do uso de uma estrutura tubular, podendo-se buscar assim algumas das 

vantagens trazidas pela estrutura monocoque sem o incremento substancial de custo que 

geralmente esse tipo de projeto traz. 
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

4.1 O CHASSI 

Idealmente, o objetivo de um chassi de veículo automotor é conectar as quatro rodas 

em uma estrutura que é rígida em torção e flexão. Ela tem que ser capaz de comportar todos os 

componentes e todos ocupantes do veículo e deve absorver todas as cargas aplicadas nele sem 

sofrer deflexão excessiva. Qualquer seja o carro e qualquer seja a sua proposta, no entanto, o 

chassi é somente um meio para uma finalidade. Como uma alternativa à definição dada na 

primeira sentença, o chassi ideal pode ser resumido em um método de posicionar e ligar, por 

meio de uma estrutura completa, todos os suportes de montagem de um carro (Costin & Phipps, 

1965) 

 

4.2 TIPOS DE CHASSIS 

Na competição de Formula SAE, são três os tipos de chassis comumente escolhidos 

pelas equipes para fabricação: space-frame, monocoque e hibrido. 

Space-frame 

O space-frame, ou tubular, trata-se de uma estrutura tridimensional formada por tubos. 

É atualmente a escolha mais popular entre as equipes de Formula SAE no Brasil (inclusive 

pelas equipes da UFF e será a estrutura a ser analisada neste projeto) por ser, considerando uma 

produção limitada o tipo de fabricação mais eficiente além de seu baixo custo e o fato de 

poderem ser modificados e reparados com facilidade. Entretanto, esse tipo de chassi não possui 

uma rigidez torcional tão grande quando comparado aos demais tipos de chassi. 
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Figura 4-1: Chassis do tipo space-frame (Riley & George, 2002) 

 

Monocoque 

É uma peça única que define a forma final do carro. Normalmente são feitos de lâminas 

de metal, alumínio ou fibra de carbono. As grandes empresas automobilísticas atuais se utilizam 

deste tipo de estrutura pela maior facilidade de produção em série e de sua alta resistência a 

impacto. 

Em competições de alto desempenho, como a Fórmula 1 essa estrutura também é 

comumente usada, com monocoques de fibra de carbono que entregam alta resistência e rigidez 

e são extremamente leves. 

 

Figura 4-2:Chassis do tipo monocoque 
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Híbrido 

Esse tipo de chassi é uma combinação do tubular como o monocoque. Geralmente a 

célula do piloto é feita de uma peça única de um monocoque enquanto as outras partes podem 

ser substituídas ou complementadas por tubos numa configuração space-frame. É capaz de 

manter a versatilidade do chassi tubular ao mesmo tempo em que permite o aumento da rigidez 

torcional sem um elevado aumento de custo, característico do monocoque. 

 

Figura 4-3: Chassis do tipo híbrido 

 

Devido ao custo de fabricação. dos materiais e pela facilidade de se adaptar e 

retrabalhar um chassi soldado, o chassi do tipo space-frame é utilizado pela equipe Buffalo 

atualmente. Neste sentido a equipe tem conseguindo bons resultados com esse modelo, 

principalmente na relação rigidez torcional/massa. 

A estrutura de um chassi tubular pode ser dividida em diversas subestruturas, cuja 

definição e nomenclatura são definidas no regulamento da competição conforme apresentado 

abaixo (INTERNATIONAL, Formula SAE Rules 2021, 2021): 

• Barra de rolagem principal (Main Hoop): Estrutura tubular posicionada ao redor ou 

logo após o torso do piloto; 

• Barra de rolagem dianteira (Front Hoop): Estrutura tubular posicionado próximo ao 

volante, circundando as pernas do piloto; 
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• Barra de rolagem (Roll Hoop): Se refere tanto ao Main Hoop quanto ao Front Hoop; 

• Suporte da barra de rolagem (Roll Hoop bracing): Membro e estrutural que dá 

sustentação aos arcos de rolagem, ligando os mesmos até sua base; 

• Região do impacto lateral (Side Impact): Área lateral do veículo entre os dois arcos de 

rolagem, ligando os mesmos longitunalmente; 

• Anteparo frontal (Front bulkhead): Estrutura plana que protege o pé do piloto; 

• Suporte do anteparo frontal (Front bulkhead support): Estrutura que suporta o front 

bulkhead ; 

• Shoulder Harness: Estrutura acima dos ombros para fixação dos cintos. 

 

 

Figura 4-4: Representação das subestruturas do chassi (Waterman, 2011) 

 

 

4.3 DINÂMICA VEICULAR 

A fim de entender melhor o comportamento do veículo e a influência da rigidez 

torcional em sua performance, é necessário a apresentação de alguns conceitos básicos de 

dinâmica veicular. 

Sistema de coordenadas 

Para melhor entendimento, foi adotado um sistema único de coordenadas para 

descrever o comportamento de um veículo. Esse sistema de coordenadas define as principais 

características que o carro pode adotar. 
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Figura 4-5:Sistema de eixos do veículo adotado pela SAE (Gillespie, 1992) 

 

Esse sistema define os movimentos de translação do veículo denominadas velocidade 

lateral na direção y e velocidade longitudinal na direção x. Além da translação estão definidos 

os movimentos de rotação, denominados de velocidade de rolagem (p), também conhecido 

como roll,, velocidade de arfagem (q), conhecido como pitch, e velocidade de guinada (r), 

conhecido como yaw, em torno de seus três eixos x, y e z respectivamente. 

 

Centro de Gravidade 

O centro de gravidade (CG) de um veículo é um dos parâmetros determinantes de seu 

desempenho. A capacidade dos pneus de um veículo mudarem de direção possuem grande 

dependência das cargas normais aplicadas sobre eles e as mudanças no chassi de um veículo 

envolvem a variação dessas cargas. Uma das formas de alterar essas cargas vem da variação de 

CG (Milliken, 1995). 

A localização do CG pode ser definido pela equação (Hibbeler, 2005): 

�̅� =
∫ �̃�𝑑𝑊

∫ 𝑑𝑊
; �̅�  =

∫ �̃�𝑑𝑊

∫ 𝑑𝑊
; 𝑧̅  =

∫ �̃�𝑑𝑊

∫ 𝑑𝑊
 

(4-1) 

 

Onde �̅� , �̅�  e 𝑧̅  são as coordenada do CG e �̃� , �̃�  e �̃�  são as coordenadas de cada 

partícula do corpo e W = ∫ 𝑑𝑊  é o peso total do corpo. Deste modo, encontra-se o CG 

igualando o momento do peso total em relação ao peso de cada partícula do corpo em relação 

ao mesmo eixo. 
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Transferência de carga 

Um veículo em movimento está sujeito a diversas formas de cargas, como realizar uma 

curva ou uma frenagem por exemplo, essas cargas atuam diretamente sobre os pontos de contato 

que o veículo possui com a pista, ou seja, os pneus. 

Analisando como exemplo a realização de uma curva, durante o movimento o carro 

passa a sofrer uma força inercial centrifuga, oposta a aceleração lateral promovida pelos pneus, 

direcionada para fora da curva como pode ser visto na Figura 4-6: Transferência de carga em 

um veículo : 

 

 

Figura 4-6: Transferência de carga em um veículo (Milliken, 1995) 

 

𝑆𝐿 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

𝑆𝑅 =  𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

𝑊𝐿 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

𝑊𝑅 =  𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝐹 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 

𝑡 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 − 𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝐴𝑦 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖𝑠 
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Avaliando os momentos nos pneus podemos chegar na equação: 

TTC =
F 𝑥 h

𝑡
 

 

(4-2) 

 

onde: 

TTC = Transferência total de carga 

C = Força centrífuga 

h = Altura do centro de gravidade 

t = Entre − eixos do veículo 

A transferência total de carga encontrado representa um aumento da carga no pneu 

externo advindo do decréscimo da carga no pneu interno a curva, ou seja, a força vertical 

reagindo nos pneus no lado externo aumentou enquanto o do lado interno diminuiu na mesma 

proporção. (Milliken, 1995).  O conhecimento desta transferência de carga é importante uma 

vez que a capacidade de um pneu gerar força está intimamente ligada a força vertical que o solo 

exerce sobre ele. Essa relação pode ser vista no gráfico da Figura 4-7. 

 

Figura 4-7: Força desenvolvida x Força vertical (Smith, 1978) 
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Como visto no gráfico, para altos valores a curva tende a se estabilizar, portanto, um 

aumento de carga em um pneu pode não representar um ganho elevado de sua capacidade trativa, 

no entanto, uma perda de carga de igual valor no outro pneu pode representar uma grande perda 

de força desenvolvida. 

Por esse motivo, o entendimento de transferência de carga é de extrema importância 

para que durante o desenvolvimento do projeto essa transferência possa ser otimizada 

melhorando a performance do veículo (Puhn, 1976). 

 

Frequências naturais 

Quando perturbado, um sistema pode continuar a vibrar por si próprio, isento de forças 

externas. A esta frequência de oscilação é dado o nome de frequência natural. Para entender os 

efeitos da vibração no chassi ou em qualquer outro tipo de estrutura é primeiro preciso avaliar 

este conceito mais a fundo.  A frequência natural de um sistema massa-mola de um grau de 

liberdade pode ser escrita em função de sua rigidez e de sua massa, conforme a Eq.(4-3) abaixo 

(Singiresu, 2008):  

 

𝜔𝑛 = √
𝐾

𝑚
 

(4-3) 

 

 

onde: 

ωn = Frequência natural 

K = Rigidez equivalente do sistema 

m = massa equivalente do sistema 

Se uma força atua sobre um sistema massa-mola, conforme Figura 4-8, é possível 

modelar a equação de movimento do sistema através da segunda lei de Newton. 
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Figura 4-8: Sistema massa-mola amortecedor (Singiresu, 2008) 

 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹(𝑡) (4-4) 

 

No entanto, apesar de um veículo possuir seus sistemas de amortecimento, é 

considerado aqui somente a estrutura do chassi, ou seja, um sistema não amortecido. A partir 

disso a equação (4-4) pode ser reduzida para: 

 

𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = 𝐹0 cos 𝜔𝑡 (4-5) 

 

Cuja solução homogênea é: 

𝑥ℎ(𝑡) = 𝐶1 cos 𝜔𝑛𝑡 + 𝐶2 sin 𝜔𝑛𝑡 (4-6) 

 

Supondo a força F como harmônica, pode-se assumir que a solução particular é harmônica 

e possui a mesma frequência. A solução assume a forma abaixo: 

𝑥𝑝(𝑡) = 𝑋 cos 𝜔𝑡 
(4-7) 

Onde X é uma constante que representa a máxima amplitude de 𝑥𝑝(𝑡). Substituindo a 

equação (4-7) na Eq. (4-5) e resolvendo para X se obtêm: 
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𝑋

𝛿𝑠𝑡
= 1 − (

𝜔

𝜔𝑛
)

2

 

(4-8) 

 

Onde 𝛿𝑠𝑡  é o deslocamento da massa quando submetida a uma força 𝐹0  e o termo 

𝑋 𝛿𝑠𝑡⁄  , conhecido como razão de amplitude, representa a razão entre amplitude dinâmica e 

estática. Como pode ser observado na Eq.(4-8) a razão de amplitude tende a infinito quando a 

frequência forçada ao sistema (𝜔) tende a frequência natural do sistema (𝜔𝑛). A esse evento é 

dado o nome de ressonância. 

 

Figura 4-9: Fator de ampliação de um sistema não amortecido (Singiresu, 2008) 

 

Dentro do cenário de engenharia o evento de ressonância é indesejado, uma vez que 

comumente o evento é associado a grandes deformações e, portanto, a falhas mecânicas. 

No entanto, dentro do cenário automotivo, não há como ter controle da frequência 

forçada atuando sobre o sistema, portanto, para evitar o evento da ressonância, os esforços 

devem ser concentrados em exercer um maior controle sobre as frequências naturais do veículo, 

isto é, aumentar o valor destas frequências naturais. Como visto pela Eq.(4-3), o controle da 

frequência pode ser realizado aumentando a razão rigidez/massa do chassi. 

Neste momento é necessário introduzir mais um conceito, o conceito de graus de 

liberdade. Graus de liberdade é a quantidade mínima de coordenadas independentes capaz de 

determinar a posição de todas as partes de um sistema em qualquer instante (Singiresu, 2008). 
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Para o caso particular de um chassi, uma atenção especial deve ser dada aos primeiros 

6 modos de vibração, pois eles representaram um sistema de 6 graus de liberdade, nesse caso 

definido pelos movimentos de deslocamento e torção em torno dos eixos x, y e z. 

 

4.4 RIGIDEZ TORCIONAL 

Se imaginado o chassi como uma viga podem-se destacar 3 modos principais de 

deformação. São eles (Riley & George, 2002):  

a) Flexão vertical, geralmente relacionado ao peso dos componentes carregados 

pelo chassi como motor, transmissão e até mesmo o piloto; 

b) Flexão lateral, causada pela força centrifuga ou por ventos laterais em contra 

partida a resistência de atrito no contato entre pneus e pista; 

c) Torção longitudinal, causada por carregamentos nas laterais do chassi, 

provocando uma torção no mesmo. 

 

Figura 4-10: Modos de deformação de um chassi (Riley & George, 2002) 

 

Este último tem uma especial importância na análise de um chassi. A resistência a esta 

torção é denominada de rigidez torcional, ou seja, a resistência à deformação quando submetido 

a uma torção. 

Destacam-se dois motivos principais para se preocupar com a rigidez torcional do 

veículo. Um motivo está nas vibrações causadas por esta torção uma vez que o chassi passa a 

se comportar de forma semelhante a uma mola sendo comprimida e esticada principalmente em 

situações de curva, no entanto molas como as da suspensão por exemplo possuem um sistema 

de amortecimento enquanto o chassi não apresenta nenhum componente deste tipo. Uma rigidez 

baixa levara a deformações consideráveis neste movimento de vibração o que deixara a 

estrutura mais suscetível a efeitos de fadiga, encolhendo sua vida útil. Além disso, o papel da 
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rigidez na frequência natural dificultando o evento da ressonância já foi destacada no capítulo 

anterior. 

O outro motivo está relacionado as transferências de carga discutidas na seção 4.3, 

quando discutido anteriormente foi considerado uma estrutura rígida que não impacta na 

transferência, no entanto, em uma situação real, um veículo não suficientemente rígido pode 

torcer junto com o movimento alterando a distribuição lateral de peso entre sua suspensão 

dianteira e traseira tornando imprevisível o comportamento do veículo, dificultando assim o 

balanceamento, a eficiência de determinados componentes e até mesmo o controle da direção 

por parte do piloto (Puhn, 1976). 

Para um chassi tubular a forma principal de otimização da rigidez está no conceito de 

triangulação, ou simplesmente treliçamento. Em uma estrutura de treliças eficiente a aplicação 

de qualquer força ao sistema representara apenas esforços compressivos ou trativos, 

minimizando os efeitos de flexão e consequentemente da deflexão do chassi (Riley & George, 

2002) 

Esta estratégia atinge melhor eficiência quando todos os nós, assim denominados os 

pontos de contato entre dois tubos, se conectam formando triângulos como pode ser visto nas 

Figura 4-11 e Figura 4-12: 

 

Figura 4-11: Princípio da triangulação (INTERNATIONAL, Formula SAE Rules 2021, 2021) 
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Figura 4-12: Triangulação ideal (Seward, 2014) 

 

No entanto um chassi perfeitamente triangulado iria contra o objetivo principal da 

estrutura, ou seja, acomodar e sustentar outros componentes do veículo. Sendo assim, algumas 

regiões do chassi necessitam da remoção destes tubos diagonais liberando o espaço no seu 

interior. De forma geral isso representara um decréscimo considerável da rigidez 

principalmente nas regiões do cockpit para a acomodação do piloto e do motor. 

 

A Tabela 4-1 apresenta alguns exemplos de rigidez torcional em veículos atuais: 

Tabela 4-1: Valores típicos de rigidez torcional (Milliken, 1995) 

Carro Rigidez torcional (Nm/deg) 

Saloon 300~800 

Sedan 5400-13500 

Formula UM 20000~25000 

Carro esportivo 2000 

Formula SAE 500~1500 
 

 

De forma geral é preferível se buscar sempre a maior rigidez possível, desde que isso 

não cause um aumento de peso considerável ao projeto (Milliken, 1995). 

Para calcular a rigidez torcional pode-se tomar como exemplo um tubo de seção reta 

submetido a torção pura conforme ilustrado na Figura 4-13 (Gere & Goodno, 2009): 
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Figura 4-13: Barra engastada submetida a torção (Gere & Goodno, 2009) 

 

A equação para o ângulo de deformação pode ser descrita como: 

∅ =
𝑇 𝑥 𝐿

𝐺 𝑥 𝐽
 

 (4-9) 

 

A Eq. (4-9) ainda pode ser arranjada de forma a evidenciar a rigidez torcional: 

𝐾𝑡 =
𝐺 𝑥 𝐽

𝐿
 

(4-10) 

 

Onde: 

G = Módulo de cisalhamento do material 

L = Comprimento da barra 

J = Constante de torção 

 

 Para um tubo de paredes finas a constante de torção está definida na Eq.(4-11) (Gere 

& Goodno, 2009): 

 

𝐽 =
4 𝑥 𝐴𝑚

2

∫
𝑑𝑠
𝑡

𝐿𝑚

0

 
(4-11) 

 

( 4-1) 

 

Onde 𝐴𝑚, 𝐿𝑚 e ds são dependentes da linha média da seção estudada 
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Figura 4-14: Geometria em análise (Gere & Goodno, 2009). 

 

 

 

4.5 MATERIAIS COMPÓSITOS 

Um material multifásico, em linhas gerais, recebe a denominação de compósito 

quando apresenta em suas propriedades características significativas das fases que o constituem. 

São fabricados artificialmente buscando combinar características desejadas, tais como peso, 

resistência a corrosão, rigidez, entre outros, de diferentes tipos de materiais visando uma 

melhoria de determinada propriedade (Callister, 2007). 

 

Compósitos laminados 

Compósitos laminados são, em resumo, a sobreposição de lâminas de compósitos de 

forma que deste empilhamento se resulte as propriedades mecânicas requeridas. Tais lâminas 

podem apresentar orientações diferentes e as propriedades finais do compósito são dependentes 

da orientação de cada camada relativa à camada subsequente (Mendonça, 2005). 
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Figura 4-15: Estrutura esquemática de um compósito laminado (Moreira, 2008) 

 

Os laminados compósitos são em geral de matriz polimérica reforçada com fibras 

longas de alta resistência. 

Matriz polimérica 

A matriz de um compósito tem como proposito distribuir reforços e contribuir para a 

transferência de carga desses reforços. Existem três tipos de matrizes poliméricas, sendo essas: 

polimérica, metálica e cerâmica. A escolha da matriz ideal depende do processo de fabricação 

e em qual situação essa matriz será solicitada. (Silva, 2017). 

A matriz polimérica pode ser constituída de um polímero termoplástico, podendo ser 

deformado quando aplicado novas condições de temperatura e pressão e retornando a suas 

características originais depois de resfriado. Ou pode ser constituído de um polímero termofixo, 

ou termorrígido, que deve passar por um processo de cura para atingir níveis de rigidez 

desejadas, mas que com a elevação da temperatura se degradam (Mazumdar, 2002). A Tabela 

4-2 apresenta algumas das características principais destes materiais. 

Tabela 4-2: Características dos materiais termorrígidos e termoplásticos 
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As grandes vantagens dos termofixos, como por exemplo a resina Epóxi, em relação 

aos termoplásticos são que, de forma geral, eles apresentam propriedades mecânicas e elásticas 

superiores, maior rigidez e melhor resistência química (Bunsell & Renard, 2005). 

Fibras 

Dentre os tipos de reforço utilizados em materiais compósitos as fibras são um dos 

principais. Elas são responsáveis por suportar carregamentos, apresentando boas propriedades 

de resistência e módulo de elasticidade na direção dos filamentos. As fibras mais comuns são 

de vidro, carbono e aramida (Neto & Pardini, 2006). A comparação dos três materiais pode ser 

encontrada na Tabela 4-3. 

Tabela 4-3: Características de três materiais fibrosos usados como reforço (Callister, 2007) 

 

 

 

Estrutura sanduiche 

Uma estrutura sanduiche é, fundamentalmente, uma estrutura composta de duas placas 

de um material mais resistente que servem de faces externas para um núcleo de outro material, 

geralmente menos denso, conferindo ao sistema maior eficiência estrutural, ou seja, uma maior 

razão entre resistência e massa. Esse tipo de estrutura ainda costuma apresentar boa resistência 

a fadiga e alta rigidez. (Bitzer, 1997) 
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Figura 4-16: Estrutura sanduiche padrão (Dias, Santos, Britos, Oliveira, & Taketa, 2016) 

 

A estrutura sanduiche pode ser separada em três partes: faces externas, núcleo e, entre 

elas, uma camada adesiva. 

Enquanto as faces tem a função de suportar tensões de tração e compressão, além do 

cisalhamento referentes a flexão, o núcleo mantém estas mesmas faces afastadas e paralelas, 

mantendo a estabilidade do sistema. O adesivo tem como função manter essas partes conectadas. 

 

Faces 

As lâminas que compõe as faces podem ser divididas em metálicas e não metálicas. 

Os metais podem ser ligas de aço, alumínio e aço inoxidável, enquanto os não metálicos já 

abrangem uma maior variedade, como plásticos, cimento, compósitos, entre outros. Como a 

face tem a função principal de suportar tensões trativas e compressivas, além de cisalhamento, 

algumas propriedades, independente do material, são obrigatórias como por exemplo alta 

rigidez e alta resistência a compressão e tração (Zenkert, 1995). 

Materiais compósitos formados por uma matriz polimérica reforçada com fibras de um 

outro material é uma das configurações mais usuais para lâminas não metálicas, e também ser 

utilizada no presente trabalho. 

 

Núcleo 

O núcleo possui o maior volume dentre os elementos da estrutura sanduíche uma vez 

que precisa suportar as tensões de cisalhamento e resistir a compressão. 
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O núcleo da estrutura sanduiche pode ser de inúmeros tipos sendo uma das mais 

comuns as espumas. Espumas são estruturas celulares híbridas constituídas de um sólido que 

garante a maioria das propriedades mecânicas e um gás responsável por propriedades relativas 

à condução térmica, constante dielétrica, potencial de ruptura e compressibilidade (Ashby, 

2011). 

O tipo mais comum de espuma usado são as espumas de policloreto de polivinila 

(PVC), material que é considerado neste projeto 

 

Figura 4-17: Espuma de PVC (Made-in-china, 2021) 

 

Assim como as lâminas das faces, o núcleo pode ser composto de inúmeros materiais, 

como titânio, fibras, madeira, entre outros, a escolha depende das propriedades requiridas para 

determinado projeto. 

O uso de polímeros termoplásticos para o núcleo da estrutura sanduiche vem sendo 

bastante usado, uma vez que apresenta bom desempenho mecânico e ainda é interessante do 

ponto de vista ecológico. Para esse tipo de material é possível ainda remover a necessidade de 

camadas adesivas entre as faces e o núcleo a partir da fusão por temperatura na região de contato 

entre as células, tornando o projeto economicamente mais viável. 
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5 O PROJETO 

Nesse Capítulo serão abordadas algumas características do atual protótipo de veículo 

do Fórmula bem como a motivação para este projeto. 

5.1 MATERIAIS CONSIDERADOS 

A escolha do material utilizado para a fabricação do chassi se deve a análise de 

múltiplas características, dentre elas a resistência. Neste caso resistência se refere a capacidade 

do material de sustentar esforços sem apresentar defeitos (como altas deformações ou fraturas). 

Dentro do cenário competitivo das modalidades Fórmula SAE se tornou de comum 

prática o uso de aços baixo carbono para a confecção do chassi uma vez que apresentam boa 

soldabilidade e ductibilidade, além de sua razão rigidez por massa se equiparar a de qualquer 

outro aço. Isso aliado ao seu baixo custo o torna o preferido entre as equipes automotivas. 

Uma vez selecionado, as propriedades do aço devem ser submetidas a SAE, para que 

seja avaliado se a seleção é válida conforme o regulamento da competição. As definições 

mínimas que devem ser atendidas por regulamento se encontram na tabela abaixo: 

Tabela 5-1: Propriedades mínimas conforme regulamento 

Módulo de Young (E) 200 GPa  

Tensão de escoamento (Sy) 305 Mpa  

Tensão limite de resistência (Su) 365 Mpa  

Porcentagem mínima de carbono 0,1 % 
 

 

A equipe Buffalo de Fórmula SAE utiliza-se do aço AISI 1020 devido principalmente 

ao seu baixo custo e a fácil acessibilidade deste material no estado do Rio de Janeiro. Suas 

propriedades, conforme o regulamento, estão descritas na tabela a seguir: 

Assim como a seleção do material, as dimensões para os tubos são pré-estabelecidas 

no regulamento e sujeitas a avaliação da SAE. Os requerimentos para cada categoria 

(classificações especificadas na seção 4.2) estão descritas na figura abaixo: 
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Tabela 5-2: Propriedades do aço AISI 1020 (AZO Materials, s.d.) 

Módulo de Young (E) 205 GPa 

Tensão limite de escoamento (Sy) 350 Mpa 

Tensão limite de resistência (Su) 420 Mpa  

Porcentagem de carbono 0,18-0,23 % 

Módulo de cisalhamento 80 GPa 
 

 

 

Figura 5-1: Dimensões mínimas conforme regulamento divididos por região (INTERNATIONAL, Formula SAE Rules 

2021, 2021) 

 

Para a primeira região foi escolhido o perfil de seção redonda 25,4mm x 2,65mm. Já 

para a segunda o perfil utilizado foi o de seção quadrada 25,0mm x 25,0mm x 1,2mm. E 

finalmente, para terceira região a seção redonda 25,4mm x 1,2mm. 

Tais escolhas se devem primeiramente por, ao buscar uma maior rigidez para estrutura, 

é necessário maximizar a relação entre constante de torção (vista na seção 4.4) e massa. Ainda 

se deve levar em conta a disponibilidade destes perfis no Brasil e mais especificamente no RJ. 

 

5.2 GEOMETRIA DO CHASSI 

Conforme já apresentado, o chassi deve suportar todos os componentes do carro além 

de proteger o piloto em caso de colisão. O regulamento da Formula SAE estabelece rígidas 

regras de segurança que determinam as dimensões do veículo. 
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Alguns pontos principais do regulamento podem ser destacados tais como: os suportes 

dos Roll Hoops(Figura 5-2); as dimensões do cockpit(Figura 5-3); e a altura dos Roll Hoops no 

que é conhecido como regra do envelope(Figura 5-4). 

 

Figura 5-2: Suportes dos Roll Hoops (INTERNATIONAL, 2017-18 Formula SAE Rules, 2016) 

 

 

Figura 5-3: Dimensões do cockpit (INTERNATIONAL, Formula SAE Rules 2021, 2021) 
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Figura 5-4: Regra do envelope (INTERNATIONAL, 2017-18 Formula SAE Rules, 2016) 

 

Buscando ser competitivo, a equipe busca dimensionar o projeto de forma compacta 

reduzindo massa e proporcionando melhor manobrabilidade, no entanto, regras e limitações de 

segurança devem sempre se sobressair. 

 

5.3 REFORÇOS DE COMPÓSITO 

Como uma parte integrante da estrutura do chassi, os reforços implementados devem 

seguir o regulamento estabelecido pela SAE para que haja a garantia da segurança do protótipo. 

Dentre as regras o ponto de maior destaque a ser destacado, uma vez que serão utilizados 

materiais compósitos, é a necessidade de uso de materiais não inflamáveis. Fora esta regra, as 

maiores limitações da geometria do reforço são atribuídas a própria geometria do chassi. 

Buscando aumentar a rigidez do veículo, a estrutura em formato de sanduiche 

apresentada na seção 4.5 apresenta uma forma eficiente e competitiva para a configuração dos 

reforços. Tendo em vista a realidade de um projeto acadêmico os materiais selecionados para 

confecção da estrutura foram espuma de PVC para o núcleo do sanduiche e fibra de carbono 

para as faces. As faces são diretamente laminadas com uso de resina epóxi às superfícies do 

núcleo, removendo a necessidade de uma camada adesiva. A seleção destes materiais se deu 

fundamentalmente pela disponibilidade e custo dos mesmos. 

Como pode ser visto na Figura 5-5 o reforço é confeccionado a partir da técnica de 

laminação a vácuo, onde o material é encharcado em resina e posteriormente inserido em um 
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plástico sobre uma superfície lisa. O ar então é sugado do interior do plástico simulando o vácuo, 

processo que nomeia esta técnica, auxiliando na fixação das partes da estrutura durante a 

secagem além de conferir uma superfície mais lisa e homogênea. O contorno da estrutura assim 

como a espessura estão delimitados pela geometria do chassi e são objetos de estudo deste 

trabalho. 

 

Figura 5-5: Placas de reforço em processo de cura 

 

Recordando a seção 4.4 as regiões do cockpit e do motor tendem a ser as mais afetadas 

e seriam as regiões que mais necessitariam do reforço. No entanto, o motor em si pode ser 

considerado uma estrutura rígida ligado aos pontos da traseira, o que elevaria a rigidez da região 

enquanto o mesmo não vale para o piloto. 

Tendo isso em vista uma região aconselhável para se ter o reforço seria na estrutura do 

side impact, reforçando a regiões laterais do carro. Além dessa região, convém adição do 

reforço na região frontal do chassi, ligando os suportes do front bulkhead. 
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6 METODOLOGIA 

6.1 MODELO COMPUTACIONAL 

Elementos finitos 

Por meio da modelagem computacional, área que trata da simulação de problemas em 

engenharia desenvolvendo modelos matemáticos para sua descrição, é possível predizer o 

comportamento de diversos fenômenos. Devido a isso, a modelagem se constitui em uma 

ferramenta fundamental para o desenho em engenharia aportando informação para a tomada de 

decisões e menor custo que se fossem obtidas experimentalmente.  

Entre os métodos matemáticos mais utilizados, o método dos elementos finitos são 

uma técnica numérica para resolver equações diferenciais através da discretização em um 

número finito de elementos. (Nikishkov, 2004) 

Ao conjunto de elementos finitos de um corpo físico é denominado de malha e está 

representa uma aproximação geométrica da geometria original. Casso necessário esta 

discretização pode será aumentada refinando a malha para ter uma maior acurácia nos contornos 

geométrico complexos. Nestes casos os problemas algébricos resultantes são maiores e por 

tanto o custo computacional de resolução do problema aumenta linearmente com a o número 

de elementos da malha. A etapa de analise que compreende a geração da malha e chamada de 

pré-processamento  

  

Figura 6-1: Refino da malha 

 

Assim, com o refino da malha é possível se aproximar da geometria real analisada e a 

solução do problema será representada mais fielmente, no entanto isto leva a um aumento do 

custo computacional pelo que é necessário nesta etapa fazer uma análise de convergência da 
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malha para chegar a uma solução de compromisso entre acurácia da solução e custo 

computacional 

Modelagem  

Para que seja possível a análise, é primeiro necessário a modelagem computacional do 

chassi. Para tal, o modelo do chassi foi projetado no software de desenho 3D SOLIDWORKS 

e, uma vez desenhado, as coordenadas dos pontos que representam cada nó da estrutura são 

extraídas para o software de análises em elementos finitos utilizado, o ANSYS WORKBENCH 

21.2.   

Com os pontos extraídos se é utilizado a ferramenta de desenho do ANSYS para fazer 

a conexão entre eles, sendo com o uso de retas ou curvas. 

 

Figura 6-2: Modelo do chassi no SOLIDWORKS 
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Figura 6-3: Modelo do chassi no ANSYS 

 

Para conclusão do modelo é necessário estabelecer a geometria das retas e curvas 

desenhadas, aplicando-se as seções já discutidas na seção 5.1. 

 

Figura 6-4: Exemplo de seção utilizada 

 

Como já discutido anteriormente, o refino da malha é um importante passo para 

otimização da análise. Para encontrar a dimensão ideal para malha foi realizada a análise com 

um modelo preliminar simplificado usando-se de diferentes tamanhos de malha. Com os 

resultados é possível traçar a curva de convergência do resultado em função do tamanho de 

malha. Analisando o gráfico percebe-se que a convergência ocorre para elementos de tamanho 

de 7 mm. 
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Figura 6-5: Curva de convergência 

 

Implementação de placas 

Como já discutido, o objetivo final deste projeto é demostrar o ganho de rigidez trazido 

pela implementação de placas de reforço poliméricas. Para explicitar este ganho, serão 

montados diferentes modelos com configurações distintas para implementação das placas. Estes 

modelos estão apresentados no Capítulo 7 onde o primeiro é o modelo base do chassi sem a 

adição de reforços enquanto os outros casos são variações na configuração criadas a fim de 

otimizar a implementação das placas. 

 

Materiais 

Para finalizar o modelo, as propriedades dadas pelos fornecedores de materiais à 

equipe são incluídas a biblioteca do ANSYS e aplicadas às geometrias correspondentes. 
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Figura 6-6: Biblioteca com as especificações dos materiais 

 

6.2 CÁLCULO DA RIGIDEZ TORCIONAL 

Baseado nos conhecimentos apresentados na seção 4.4 é necessário, antes de se iniciar 

qualquer análise, estipular uma metodologia para o cálculo da rigidez de forma a entender como 

deve ser realizada a análise e que resultados podem ser extraídos dela. 

De vários modelos de análise existente, um de uso comum é o modelo simplificado 

sugerido por (Riley & George, 2002). O modelo assume que o chassi esteja fixo em sua 

extremidade traseira enquanto um momento é aplicado em sua outra extremidade como 

demostrado na Figura 6-7. 
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Figura 6-7: Modelo simplificado de chassi sobre torção (Riley & George, 2002) 

 

A rigidez torcional pode então ser calculada mensurando a deformação sofrida pelo 

chassi pela aplicação de um torque pré-determinado. 

Considerando o modelo se pode medir a rigidez torcional a partir de um torque pré-

determinado e da deformação causada por este torque como demostrado na Eq.(6-1) 

 

𝐾 =
𝑇

𝜃
 

(6-1) 

 

Condições de contorno 

Baseando-se no modelo simplificado definido, a parte traseira do chassi é fixado em 

quatro pontos. 

Para simular o torque são aplicadas forças de valores iguais no eixo Z, porem de 

sentidos opostos, em dois pontos equidistantes do centro de massa do chassi. Para se encontrar 

um resultado mais confiável a análise é refeita para diferentes valores desta força. 

Essas condições estão demostradas na Figura 6-8. 



37 

 

Figura 6-8: Condições de contorno 

 

Realizando as análises paras variados valores de carga é possível mensurar a deformação 

ao longo do quadro como demostrado na Figura 6-9. 

 

Figura 6-9: Deformação para aplicação da carga de 250N 

 

A partir dos resultados, a deformação encontrada nos pontos de aplicação das cargas 

pode ser utilizada para o cálculo da rigidez. No entanto, para viabilizar o uso da Eq.(6-1) é 

primeiro esquematizar um diagrama de corpo livre, conforme a Figura 6-10. 
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Figura 6-10: Diagrama do método computacional (Riley & George, 2002) 

 

A partir do estudo do diagrama pode-se calcular o torque teórico aplicado 𝑇𝑡 e o ângulo 

de rotação teórico 𝜃𝑡 pelas equações (6-2) e (6-3). 

 

𝑇𝑡 = 𝐹𝐿 (6-2) 

𝜃𝑡 = tan−1 [
(∆𝑦1 + ∆𝑦2)

2𝐿
] 

(6-3) 

 

Onde: 

𝑇𝑡 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝐹 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒 𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 

𝜃𝑡 =  Â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

∆𝑦 = 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

Substituindo os valores de torque 𝑇𝑡 e ângulo de rotação teórico 𝜃𝑡  na equação (6-1) 

encontra-se o valor da rigidez desejado. Para dar maior confiabilidade ao resultado o cálculo é 

refeito para cargas diferentes (100N, 250N, 500N, 750N e 1000N) e então se calcula a rigidez 

média. 
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Análise modal 

A frequência natural, apresentada na seção 4.3, de oscilação do chassi é um importante 

parâmetro que influencia a performance e pode levar a falha estrutural do veículo. Além disso, 

ainda se destaca que o parâmetro serve de forte indicio para a razão rigidez/massa do sistema, 

uma vez que ambas propriedades são diretamente proporcionais. Portanto, uma vez realizada a 

análise de rigidez, é realizado um estudo de vibrações do protótipo sabendo-se que a tendência 

dos resultados desta análise deve ser semelhante aos dos resultados da rigidez. Além disso esta 

análise ainda serve de parâmetro para validação do modelo, uma vez que inconsistências 

geométricas, são facilmente destacadas nessa análise. 

Assim, por meio de análise modal dinâmica, ou análise computacional de vibração, 

conduzida no software ANSYS foram avaliados os principais modos de vibração com ênfase 

aos seis primeiros modos, representando os movimentos de flexão e torção em torno dos eixos 

x, y e z. 
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7 ANÁLISES 

Neste Capítulo serão analisadas quatro configurações.  

A primeira configuração constará da geometria original do projeto, sem reforços, 

adição de placas ou mudanças na configuração dos tubos. 

A segunda configuração constará da adição de placas laterais ao projeto original 

(configuração I) na região do side impact assim como de uma placa conectada aos suportes 

inferiores do front bulkhead. 

A terceira configuração constará novamente da adição de placas laterais à região do 

side impact, no entanto, agora um tubo do front bulkhead support é removido e substituído por 

uma placa lateral em ambos lados do chassi. 

A quarta configuração constará da adição de placas laterais à região do side impact, no 

entanto, desta vez é realizada a adição de uma placa que percorre toda a extensão da região 

substituindo inclusive o tubo suporte presente. Assim como na configuração II também é 

realizada a adição de uma placa conectada aos suportes inferiores do front bulkhead. 

Cada uma das configurações de reforços utilizadas foi analisada para três diferentes 

espessuras de placas, i.e., variando a espessura da placa em 2 milímetros, 5 milímetros e 10 

milímetros.  

Cada configuração ainda é analisada uma quarta vez, no entanto, ao invés do uso do 

material polimérico se faz o uso do aço SAE 1020, mesmo aço que compõe quase a totalidade 

do chassi, para o reforço. Nesta análise é considerada a espessura de 2 milímetros pois 

dimensões maiores representariam um ganho de peso muito elevado além de dificultar na 

soldagem da placa. 

Os resultados de cada caso analisado são representados na seguinte ordem:  

• Resultados de torque e rotação obtidos para a aplicação de diferentes cargas que é então 

usado para plotar o gráfico Torque x Deformação; 

• Resultados da análise de rigidez que incluem a rigidez média encontrada que, como 

explicitado pela equação (6-1), equivale ao coeficiente angular do gráfico Torque x 

Deformação, o peso final do protótipo para cada espessura da placa e razão rigidez/massa; 

• Modos de vibração obtidos a partir da análise modal. Cabe ressaltar aqui que a diferença 

encontrada para a frequência dos modos de vibração entre as diferenças espessuras de 
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chapas é desprezível (<0.5%), portanto optou-se apenas por se destacar o resultado 

encontrado para chapa de compósito de 2mm. 

Após a apresentação de cada configuração é realizada a discussão dos resultados, comparando-

se os resultados obtidos para cada configuração. 
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7.1 CONFIGURAÇÃO I 

Configuração base do chassi, sem adição placas. O modelo pode ser visto na Figura 

7-1. 

 

Figura 7-1: Configuração I – Modelo 

 

Ao modelo são aplicadas cargas como descrito na seção 6.2, os resultados dessa 

aplicação de cargas são apresentados na Tabela 7-1. 

 

Tabela 7-1: Configuração I – Aplicação de cargas 

Força aplicada 

[N] 
Torque [Nm] Theta [º] 

100 49,54 0,0378 

250 123,87 0,0945 

500 247,74 0,1891 

750 371,61 0,2836 

1000 495,48 0,3782 
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Apresentados os resultados, é possível plotar o gráfico da Figura 7-2. A rigidez média 

do modelo pode então ser calculada uma vez que esta equivale ao coeficiente angular do gráfico 

Torque x Deformação. 

 

Figura 7-2: Configuração I – Gráfico Torque x Deformação 

 

𝐾 𝐼 = 1310,04 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

 

Na Tabela 7-2 estão destacados os resultados da análise de rigidez torcional para 

configuração I. 

 

Tabela 7-2: Configuração I – Resultados da análise de rigidez 

 Configuração I 

Rigidez Torcional [Nm/°] 1310,04 

Massa [kg] 27,27 

Rigidez/Massa [Nm/°kg] 48,04 
 

 

Para garantir a validade das análises é também extraída a tensão equivalente de von-

Mises, a Figura 7-3 demostra os resultados para aplicação da carga de 1000N. 
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Figura 7-3: Configuração I – Von-Mises equivalente 

 

Por fim é realizada a análise modal, destacando-se os seis primeiros modos de vibração 

do modelo, como apresentado nas Tabela 7-3 e Figura 7-4. 

 

Tabela 7-3: Configuração I – Modos de vibração 

Modo Frequência [Hz] 

1 53,066 

2 66,675 

3 76,152 

4 92,404 

5 105,83 

6 112,39 
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Figura 7-4: Configuração I – Modos de vibração 
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7.2 CONFIGURAÇÃO II 

Configuração com adição de placas laterais à região do side impact e uma placa 

inferior na região da coluna de direção conectada aos tubos inferiores do front bulkhead support. 

O novo modelo pode ser visto na Figura 7-5. 

 

Figura 7-5: Configuração II – Modelo 

 

Ao modelo são aplicadas cargas como descrito na seção 6.2, os resultados dessa 

aplicação de cargas são apresentados na Tabela 7-4. 

 

Tabela 7-4: Configuração II – Aplicação de cargas 

Força 

aplicada [N] 

Torque 

[Nm] 

Theta [º] 

2mm 5mm 10mm SAE 1020 

100 49,54 0,0315 0,0311 0,0306 0,0310 

250 123,87 0,0788 0,0778 0,0766 0,0776 

500 247,74 0,1577 0,1556 0,1532 0,1551 

750 371,61 0,2365 0,2334 0,2299 0,2327 

1000 495,48 0,3154 0,3112 0,3065 0,3102 
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Apresentados os resultados, é possível plotar o gráfico da Figura 7-6. A rigidez média 

do modelo pode então ser calculada para cada placa uma vez que esta equivale ao coeficiente 

angular do gráfico Torque x Deformação. 

 

Figura 7-6: Configuração II – Gráfico Torque x Deformação 

 

𝐾2𝑚𝑚 = 1570,82 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾5𝑚𝑚 = 1591,89 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾10𝑚𝑚 = 1616,36 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾𝑆𝐴𝐸1020 = 1597,05 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

 

Na Tabela 7-5 estão destacados os resultados da análise de rigidez torcional para 

configuração II. 
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Tabela 7-5: Configuração II – Resultados da análise de rigidez 

 
Configuração II 

2mm 5mm 10mm SAE 1020 

Rigidez Torcional [Nm/°] 1570,82 1591,89 1616,36 1597,05 

Massa [kg] 27,97 28,01 28,08 30,93 

Rigidez/Massa [Nm/°kg] 56,16 56,83 57,56 51,63 
 

 

Para garantir a validade das análises é também extraída a tensão equivalente de von-

Mises, a Figura 7-7 demostra os resultados para aplicação da carga de 1000N. 

 

 

Figura 7-7: Configuração II – Von-Mises equivalente 

 

Por fim é realizada a análise modal, destacando-se os seis primeiros modos de vibração 

do modelo, como apresentado nas Tabela 7-6 e Figura 7-8. 
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Tabela 7-6: Configuração II – Modos de vibração 

Modo Frequência [Hz] 

1 53,954 

2 66,639 

3 79,999 

4 106,83 

5 112,53 

6 121,68 
 

 

  

  

  

Figura 7-8: Configuração II – Modos de vibração 
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7.3 CONFIGURAÇÃO III 

Configuração com adição de placas laterais à região do side impact e substituição de um 

tubo do front bulkhead support de cada lateral por uma nova placa. O novo modelo pode ser 

visto na Figura 7-9. 

 

Figura 7-9: Configuração III – Modelo 

 

Ao modelo são aplicadas cargas como descrito na seção 6.2, os resultados dessa 

aplicação de cargas são apresentados na Tabela 7-7. 

 

Tabela 7-7: Configuração III – Aplicação de cargas 

Força 

aplicada [N] 

Torque 

[Nm] 

Theta [º] 

2mm 5mm 10mm SAE 1020 

100 49,54 0,0378 0,0375 0,0370 0,0375 

250 123,87 0,0944 0,0937 0,0926 0,0938 

500 247,74 0,1888 0,1875 0,1852 0,1876 

750 371,61 0,2833 0,2812 0,2779 0,2814 

1000 495,48 0,3777 0,3749 0,3705 0.3751 
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Apresentados os resultados, é possível plotar o gráfico da Figura 7-10. A rigidez média 

do modelo pode então ser calculada para cada placa uma vez que esta equivale ao coeficiente 

angular do gráfico Torque x Deformação. 

 

Figura 7-10: Configuração III – Gráfico Torque x Deformação 

 

𝐾2𝑚𝑚 = 1311,91 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾5𝑚𝑚 = 1321.61 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾10𝑚𝑚 = 1337,39 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾𝑆𝐴𝐸1020 = 1320,76 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

 

Na Tabela 7-8 estão destacados os resultados da análise de rigidez torcional para 

configuração III. 
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Tabela 7-8: Configuração III – Resultados da análise de rigidez 

 
Configuração III 

2mm 5mm 10mm SAE 1020 

Rigidez Torcional [Nm/°] 1311,91 1321,61 1337,39 1320,76 

Massa [kg] 27,70 27,74 27,80 30,53 

Rigidez/Massa [Nm/°kg] 47,37 47,65 48,10 43,26 
 

 

Para garantir a validade das análises é também extraída a tensão equivalente de von-

Mises, a Figura 7-11 demostra os resultados para aplicação da carga de 1000N. 

 

 

Figura 7-11: Configuração III – Von-Mises equivalente 

 

Por fim é realizada a análise modal, destacando-se os seis primeiros modos de vibração 

do modelo, como apresentado nas Tabela 7-9 e Figura 7-12. 



53 

Tabela 7-9: Configuração III – Modos de vibração 

Modo Frequência [Hz] 

1 52,975 

2 66,422 

3 75,963 

4 92,507 

5 106,04 

6 112,24 
 

 

  

  

  

Figura 7-12: Configuração III – Modos de vibração 
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7.4 CONFIGURAÇÃO IV 

Configuração com adição de placas laterais à toda extensão da região do side impact 

alterando a configuração dos tubos do mesmo e adição de uma placa inferior na região da coluna 

de direção conectada aos tubos inferiores do front bulkhead support. O novo modelo pode ser 

visto na Figura 7-13 

 

Figura 7-13: Configuração IV – Modelo 

 

Ao modelo são aplicadas cargas como descrito na seção 6.2, os resultados da aplicação 

de cargas são apresentados na Tabela 7-10. 

 

Tabela 7-10: Configuração IV – Aplicação de cargas 

Força aplicada 

[N] 
Torque [Nm] 

Theta [º] 

2mm 5mm 10mm SAE 1020 

100 49,54 0,0338 0,0333 0,0329 0,0331 

250 123,87 0,0844 0,0833 0,0821 0,0827 

500 247,74 0,1688 0,1667 0,1643 0,1654 

750 371,61 0,2532 0,2500 0,2464 0,2480 

1000 495,48 0,3376 0,3334 0,3286 0,3307 
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Apresentados os resultados, é possível plotar o gráfico da Figura 7-14. A rigidez média 

do modelo pode então ser calculada para cada placa uma vez que esta equivale ao coeficiente 

angular do gráfico Torque x Deformação. 

 

Figura 7-14: Configuração IV – Gráfico Torque x Deformação 

 

𝐾2𝑚𝑚 = 1467,53 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾5𝑚𝑚 = 1486,28 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾10𝑚𝑚 = 1507,94 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

𝐾𝑆𝐴𝐸1020 = 1498,31 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

 

Na Tabela 7-11 estão destacados os resultados da análise de rigidez torcional para configuração 

IV. 
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Tabela 7-11: Configuração IV – Resultados da análise de rigidez 

 
Configuração IV 

2mm 5mm 10mm SAE 1020 

Rigidez Torcional [Nm/°] 1467,53 1486,28 1507,94 1498,31 

Massa [kg] 28,02 28,08 28,18 32,24 

Rigidez/Massa [Nm/°kg] 52,38 52,94 53,52 46,47 
 

 

Para garantir a validade das análises é também extraída a tensão equivalente de von-

Mises, a Figura 7-15 demostra os resultados para aplicação da carga de 1000N. 

 

 

Figura 7-15: Configuração IV – Von-Mises equivalente 

 

 

Por fim é realizada a análise modal, destacando-se os seis primeiros modos de vibração 

do modelo, como apresentado nas Tabela 7-12 e Figura 7-16. 
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Tabela 7-12: Configuração IV – Modos de vibração 

Modo Frequência [Hz] 

1 53,236 

2 67,673 

3 82,029 

4 106,52 

5 111,87 

6 115,13 
 

 

  

  

  

Figura 7-16: Configuração IV – Modos de vibração 
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7.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Para discussão dos resultados cabe abordar dois pontos separadamente: a diferença 

entre as configurações e a variação nas espessuras dos reforços. 

Dentre as configurações apresentadas a Configuração II é o que merece maior destaque, 

apresentando os melhores resultados em relação as propriedades analisadas. A comparação 

pode ser observada nas figuras Figura 7-17, Figura 7-18 e Figura 7-19. Tal desempenho pode 

ser atrelado aos conceitos de triangulação mostrados na seção 4.4, lembrando que esta 

configuração é a qual mais se assemelha ao projeto original (Configuração I), projeto que vem 

sendo otimizado há alguns anos pela equipe ainda que a Configuração IV também demostre 

resultados positivos.  

Ainda é importante destacar que uma configuração não automaticamente impossibilita 

a outra, possivelmente a Configuração III poderia ter um resultado mais expressivo caso 

apresentasse uma placa inferior como nas outras configurações. 

Dentre os valores de espessura pode-se perceber que em termos de valores absolutos, 

as placas de reforço de compósito polimérico de 5mm apresentam, de forma geral, rigidez 

semelhante à do reforço com uso de aço, no entanto, como pode ser visto na Figura 7-18, com 

uma maior razão rigidez-massa apresentando a alternativa do compósito como um interessante 

substituto. Além disso a variabilidade na espessura ainda pode servir de alternativa para o 

projeto dependendo do quanto de peso a equipe está disposta a adicionar no chassi. 

 

Figura 7-17: Comparação de resultados: Rigidez Torcional 
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Figura 7-18: Comparação de resultados: Razão Rigidez-Massa 

 

 

 

Figura 7-19: Comparação de resultados: Análise Modal 
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8 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

8.1 CONCLUSÕES 

Por meio do estudo desenvolvido, conclui-se que a aplicação de placas de reforço 

polimérico traz resultados positivos comparados a reforços de aço quando analisada a rigidez 

torcional de um protótipo de Fórmula SAE. 

Nota-se que alterações na geometria do chassi e das placas introduzidas a este trazem 

mudanças significativas aos valores de rigidez e modos de vibração. Nota-se que a aplicação 

dos conceitos apresentados nas seções 4.3 e 4.4 nos estudos dos casos trazem resultados 

satisfatórios, elevando a rigidez e os modos de vibração do veículo, como pode ser visto pelos 

resultados do Capítulo 7. 

Revisitando o estudo dos casos percebe-se que a Configuração II se destaca às demais 

configurações não só pelos valores obtidos, mas também ser a de mais fácil adaptação uma vez 

que se acomoda no projeto original do chassi. 

8.2 RECOMENDAÇÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir deste trabalho são listados aqui algumas sugestões que podem se seguir: 

• Como destacado anteriormente, a equipe tem um alcance limitado de materiais 

a disposição, no entanto a busca por outros materiais ou até outras configurações para 

estrutura dos reforços (como por exemplo o uso de núcleos honeycomb) poderiam ser 

revisitados e analisados; 

• Devido ao período de pandemia em que foi desenvolvido este trabalho se teve a 

impossibilidade de comprovar os resultados na prática através de análises de laboratório. 

Traçar uma comparação entre os resultados numéricos e experimentais seria um trabalho 

futuro necessário para poder encontrar possíveis fontes de erro tanto do modelo numérico 

quanto da confecção do protótipo; 

• Ainda se destacando a impossibilidade de se realizar o estudo prático é possível 

ver que alguns questionamentos poderiam surgir tais como as formas de fixação das 

placas que, diferentemente de placas de aço, não poderiam ser soldadas. Sugere-se então 

a comparação de formas variadas de se realizar essa fixação, tais como o uso de suportes 

onde as placas poderiam ser parafusadas (orelhinhas) ou uso de cola estrutural. 
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