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RESUMO 

 

 Este trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de uma bancada 

para testes estruturais em protótipos estruturais. Além disso, são apresentadas 

as etapas de concepção de um protótipo de chassi do tipo escada. O chassi 

concebido foi ensaiado sob flexão. A fim de realizar análises numéricas de 

deformações e deslocamentos neste protótipo, foi realizada a caracterização 

mecânica de seu material através de ensaios de tração. Os ensaios foram 

realizados de duas maneiras: seguindo a norma ASTM E8M e através de 

Correlação Digital de Imagens (CDI). Após comparar os resultados dos dois 

métodos, foi verificado que os valores foram convergentes. As propriedades 

mecânicas obtidas foram utilizadas para se realizar um ensaio de flexão via 

Método dos Elementos Finitos (MEF). Sob as mesmas condições, o ensaio foi 

realizado utilizando a técnica de CDI. Dessa forma, os valores de deformações 

principais e deslocamentos verticais obtidos em cada método foram analisados 

em 7 pontos localizados no centro da longarina do chassi, de forma que estes 

valores puderam ser comparados. A partir desta comparação, foi verificado que 

os valores obtidos pelo Método dos Elementos Finitos tendem a ser menores 

que os obtidos via Correlação Digital de Imagens. Os resultados obtidos das 

duas maneiras foram bastante próximos 
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ABSTRACT 

 

 

 This work presents all the steps concerning the design and construction 

of a test bench to perform structural tests in chassis prototypes. Further, the 

required steps to design and build a chassis prototype are detailed. This 

chassis has been tested under bending loads. In order to perform strain and 

displacements analysis, a mechanical characterization has been made by 

tensile tests. These tests were performed according to ASTM E8M standards, 

and then repeated trough Digital Image Correlation technique. After comparing 

the results obtained in both methods, it was noticed that these results 

converged. The mechanical properties obtained by Digital Image Correlation 

were used then in a flexural test, made numerically by Finite Element Analysis. 

The same flexural test was repeated trough digital image correlation technique. 

For each method, the principal strains and the displacement were analysed in 7 

spots along the chassis’ stringer. It was verified that the results obtained by 

Digital Image Correlation tended to be greater then those obtained trough Finite 

Element Method. These values were compared, and there was verified that 

both methods yielded close results. 
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1  INTRODUÇÃO 

No mundo todo, a indústria automotiva está sobre grande pressão para 

promover redução no consumo e no peso dos veículos produzidos, como 

consequência direta das exigências para que se reduzam as emissões de CO2. 

Também é de grande interesse reduzir os custos de produção e de operação 

em seus diversos setores. Os chassis são estruturas presentes em 

praticamente todos os veículos de carga, desde camionetes até caminhões de 

grande porte. Esta estrutura desempenha um papel fundamental no 

funcionamento adequado das cadeias de suprimentos dos mais diversos ramos 

do comércio global. Neste sentido, tanto os fabricantes quanto as montadoras 

vêm empregando diversas técnicas para otimizar seus projetos e seus 

processos produtivos.  

Com objetivo de agilizar o processo de desenvolvimento de produto, a 

indústria automotiva tem aumentado o uso de sistemas de medições por 

princípios ópticos. Técnicas de correlação digital de imagem têm sido utilizadas 

em crash tests, e testes de fadiga, por exemplo. Algumas montadoras como 

Audi, BMW, Porsche e Volkswagen, bem como fornecedores como Bosch e 

Continental têm integrado estes sistemas ópticos em seus processos 

produtivos, o que evidencia sua importância na indústria. 

 Segundo Danielsson & Cocaña (2015) com as crescentes exigências em 

produzir carros cada vez mais leves, a rigidez da estrutura do veículo acaba 

por ser prejudicada, podendo comprometer sua segurança passiva. O 

conhecimento das deformações ao longo de chassis e monoblocos 

automotivos é imprescindível aos projetistas.  

 A partir do que foi apresentado, pode-se concluir que a análise de 

deformações e tensões em estruturas é uma área de grande importância na 

Engenharia. Nesse sentido, é fundamental dispor de ferramentas para análises 

experimentais no curso de Engenharia Automotiva. O projeto e construção de 

uma bancada para testes em protótipos estruturais atenderá a uma demanda 

por equipamentos recorrente na Faculdade UnB Gama, além de ser 

imprescindível para o desenvolvimento deste trabalho.  
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal aplicar 

os diversos conhecimentos adquiridos pelas disciplinas cursadas ao longo do 

curso de Engenharia Automotiva. Estes conhecimentos serão aplicados por 

meio da construção de uma bancada de testes em protótipos estruturais, e pela 

análise de deslocamentos e deformações em um protótipo de chassi escada 

sob flexão, realizada através do Método dos Elementos Finitos e da técnica de 

Correlação Digital de Imagens. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1. Projetar e construir uma bancada para testes em protótipos de 

estruturas; 

 2. Realizar uma análise estática desta bancada a fim de verificar sua 

resistência; 

 3. Realizar a análise de flambagem das colunas desta bancada; 

 4. Projetar e construir um protótipo de chassi escada; 

 5. Realizar a caracterização mecânica do material que constitui este 

chassi por meio de ensaios de tração via norma ASTM E8M, e via correlação 

digital de imagens; 

 6. Comparar as propriedades mecânicas obtidas nos ensaios de tração 

através das duas técnicas; 

 7. Realizar uma análise estática de flexão do protótipo de chassi pelo 

Método dos Elementos finitos; 

 8. Realizar uma análise estática de flexão do protótipo de chassi pela 

técnica de Correlação Digital de Imagens; 

 9. Comparar os resultados obtidos nas análises estáticas de flexão 

através das duas técnicas e discutir os resultados. 

 . 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 Os capítulos seguintes deste Trabalho de Conclusão de Curso estão 

organizados da seguinte maneira:  

 No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica de trabalhos e das 

técnicas de análise estrutural que foram utilizadas para a produção dos 

resultados deste trabalho. Também são apresentados alguns conceitos 

importantes nos quais estas técnicas são baseadas. 

 O capítulo 3 traz o procedimento seguido para concepção de uma 

bancada para testes em protótipos estruturais. Neste capítulo também são 

realizadas análises estática e de flambagem da bancada, a fim de verificar sua 

resistência. 

 O capítulo 4 detalha o procedimento seguido para a concepção de um 

protótipo de chassi escada. Também é realizada a caracterização mecânica do 

material do chassi através do procedimento estabelecido pela norma ASTM 

E8M, e depois pela técnica de CDI.  

 O capítulo 5 apresenta a análise estática de flexão do protótipo de 

chassi realizada através de duas técnicas: o MEF e a CDI.  

 No capítulo 6 os resultados são discutidos, e por fim, no capítulo 7 é 

realizada uma conclusão a respeito do trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 O objeto de estudo deste trabalho é um protótipo de chassi submetido a 

um carregamento estático. Com objetivo de realizar uma análise estática de 

forma experimental, foi necessário desenvolver uma bancara para testes que 

permitisse o ensaio deste chassi.  

 O desenvolvimento de bancadas de testes é muitas vezes necessário 

quando se deseja realizar estudos experimentais, e comparar os resultados 

experimentais a resultados obtidos por métodos analíticos ou por simulações 

computacionais. A área de Engenharia Automotiva promove o desenvolvimento 

de bancadas de testes para auxiliar no projeto da maioria dos sistemas 

automotivos. No trabalho de Miao (2010) é desenvolvida uma bancada de 

testes controlada eletronicamente para simular as cargas atuantes no sistema 

de direção de veículos em várias condições de terreno. Kim et al. (2012) 

detalha em sua obra o projeto de uma bancada para testes na área de acústica 

e vibrações veiculares. Em seu trabalho também são realizadas análises por 

elementos finitos, de forma que, a fim de validar as análises, os valores obtidos 

pelos métodos numérico e experimental são comparados. No estudo de 

Caballero et al. (2014), uma bancada de testes é desenvolvida com objetivo de 

avaliar a rigidez de componentes estruturais e junções metálicas. No projeto 

desta bancada, o autor avalia sua resistência através de um modelo numérico 

por elementos finitos. No ano seguinte, Ostapski et al. (2015) desenvolve uma 

bancada para testes em um motor aeronáutico. Assim como no trabalho de 

Caballero, a resistência e o comportamento da bancada são avaliados através 

do método dos elementos finitos. Em ambos os trabalhos, a ferramenta 

computacional utilizada é o software ANSYS.  

 Na engenharia existe grande demanda por análises de tensões e 

deformações em componentes mecânicos e estruturas em geral. Dessa 

maneira, há várias técnicas e métodos de realizar este tipo de análises. O 

método dos elementos finitos e a correlação digital de imagens são técnicas 

largamente utilizadas com este propósito.  

 O MEF é empregado em vários trabalhos para análises estruturais. O 

trabalho de Alnuaimi (2008) realiza a comparação entre o MEF e o método 

experimental na análise de barras de concreto sujeitas a esforços combinados 
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de flexão e torção. Posteriormente, no trabalho de Méndez et al. (2013), o 

método é empregado para realizar análises estáticas de flexão, torção e flexo-

torção de um chassi tipo escada de um ônibus, e também para realizar sua 

análise modal, com objetivo de otimizar a estrutura. Anos após, Olmi (2015) 

utiliza o MEF para analisar as tensões no chassi de patins usados na patinação 

artística profissional. No ano seguinte, no trabalho de Shibeshi & Roth (2016), a 

estrutura de uma ponte ferroviária é analisada por MEF para se obter os 

deslocamentos e vibrações ao longo de sua geometria. No mesmo ano, o 

trabalho de Güler & Karagülle (2016) apresenta através do MEF um 

procedimento para análises de perfis de alumínio extrudados com geometrias 

complicadas. No ano seguinte, Marzdashti et al. (2017) apresenta um estudo 

do nível de absorção de energia de membros estruturais em formatos de “S” 

quando submetidas a cargas axiais de impacto. No mesmo ano, o MEF é 

utilizado no trabalho de Abdullah et al. (2017) para avaliar o comportamento 

dinâmico de monoblocos automotivos em fase de pré instalação de 

componentes móveis, conhecido como Body in White (BIW). Em seu trabalho é 

feita a comparação entre os resultados experimentais e os obtidos por 

elementos finitos. Os erros observados entre os resultados obtidos via MEF e 

via métodos experimentais nos trabalhos citados são baixos, de forma que o 

MEF se mostra uma ferramenta satisfatória para análises estruturais. 

 A correlação digital de imagens também é amplamente empregada em 

análises estruturais. No trabalho de Hung & Voloshin (2003), são realizados um 

ensaio de tração em uma amostra de alumínio e um ensaio de compressão em 

uma amostra de polimetilmetacrilato (PMMA), a fim de avaliar suas 

deformações. Posteriormente, no trabalho de Nunes et al. (2009), a CDI foi 

empregada na análise do campo de deflexões de uma pequena viga em 

balanço sob carga pontual em sua extremidade. Na década seguinte, no 

estudo de Reiter et al. (2010) a CDI é empregada para medir as deformações 

na estrutura de uma bota de ski. No mesmo ano, Poncelet et al. (2010) 

emprega o método para observar a formação de trincas em ensaios de fadiga 

biaxial de corpos de prova de aço 304L. O trabalho de Alba et al. (2013) discute 

as aplicações industriais de técnicas de metrologia óptica como a CDI e a 

fotoelasticidade, voltadas à medição de campos de tensões e deformações em 

elementos de máquinas. 
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  A CDI também é aplicável para a obtenção das propriedades mecânica 

de materiais, como mostrado no trabalho de Zhou et al. (2013), o qual aplica a 

técnica para medir as deformações em ensaios de tração e ensaios de fluência 

em materiais poliméricos comumente utilizados em embalagens. No mesmo 

sentido, Santos et al. (2016) emprega a CDI medir as deformações e obter o 

módulo de rigidez de amostras de concreto em ensaios de compressão. O 

trabalho de Szarf (2015) analisa através da CDI as deformações em tubos 

utilizados em aplicações subterrâneas, e realiza as mesmas análises de forma 

numérica, e conclui que o erro relativo entre os métodos é baixo. 

 A partir dos trabalhos citados, evidencia-se a importância e a eficácia do 

método dos elementos finitos e da correlação digital de imagens em análises 

estruturais. Nesse sentido, este trabalho utilizará ambas as técnicas para medir 

as deformações e deslocamentos do protótipo de chassi ensaiado em flexão. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 CONCEITOS SOBRE CHASSIS 

 Estruturas são sistemas físicos com capacidade de receber e transmitir 

esforços. Um dos principais objetivos da análise de estruturas é relacionar as 

forças externas atuantes com os deslocamentos, reações de apoio e tensões, 

de forma que seja possível identificar eventuais deficiências no comportamento 

do material que constitui a estrutura como um todo, assim como de suas 

partes. O conceito de chassi automotivo, segundo Chandra, et al (2012), é a 

estrutura na qual todos os demais sistemas mecânicos de um veículo são 

acoplados. Sua importância também se estende ao comportamento dinâmico 

do veículo. Este deve ser suficientemente rígido para reagir a cargas estáticas 

e dinâmicas sem deformação excessiva. No que se refere à segurança 

passiva, o chassi, em casos de impacto, deve se deformar de forma a 

minimizar quaisquer tipos de riscos para os ocupantes internos do veículo. 

 Existem vários dentre os tipos de chassis. Dentre todos, o chassi tipo 

escada é o utilizado há mais tempo. Foi empregado na maioria dos veículos até 

a década de 60 e consiste em duas barras longitudinais, chamadas longarinas, 

e diversas barras transversais, chamadas transversinas. Este chassi permite 

que sejam montados tipos variados de carroceria num mesmo chassi. Devido a 

este fato ele é amplamente empregado em veículos utilitários, como, SUVs, 

picapes, e veículos pesados. A Fig.(1) traz um exemplo deste tipo de estrutura. 

 

Figura 1 - Chassi Escada Modificado de um Mustang 1967 
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 As vantagens de uma estrutura do tipo escada são que esta possui 

rigidez flexional satisfatória, e sua fabricação é mais simples e barata do que 

dos demais tipos de chassis, e consiste basicamente na calandragem e solda 

de perfis de aço estrutural. Seu reparo em caso de acidentes é também mais 

simples do que os demais tipos.  

 Em contrapartida, sua rigidez torcional se desfavorece, pelo fato de sua 

configuração geométrica praticamente plana.  Suas desvantagens são que o 

centro de massa do veículo é mais alto, e em caso de colisões este chassi não 

absorve tanto o impacto devido à sua pouca deformação, desfavorecendo a 

segurança passiva. (HAPPIAN-SMITH, 2002). 

 

3.2 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

  Sabe-se que as tensões e deformações são variáveis através do 

contínuo de componentes estruturais. A determinação destas ao longo da 

estrutura é fundamental na compreensão de seu comportamento, porém, nem 

sempre é possível através dos métodos analíticos clássicos. O método dos 

elementos finitos é um método numérico utilizado na análise de problemas que 

envolvem geometrias e condições de carregamentos mais elaborados.  

 A ideia de representar um domínio contínuo como um conjunto de 

diversas pequenas partes é utilizada há tempos. Na década de 1940, nos 

trabalhos de Hrennikoff (1941) e McHenry (1943), a fuselagem e as asas de 

aeronaves foram tratadas como um conjunto organizado de barras e vigas, em 

uma disposição semelhante à uma treliça, a fim de obter uma aproximação 

para as tensões e deformações ao longo da estrutura do avião.  

 O trabalho de Courant (1943) é muitas vezes reconhecido como o 

precursor do método dos elementos finitos. Neste trabalho, Courant discretizou 

uma barra através de várias sub-regiões triangulares, e utilizou interpolação 

polynomial em cada sub-região para descrever o comportamento destas barras 

quando sob torção. Na década seguinte, o trabalho de  Levy (1953) apresentou 

um método para a análise de estruturas aeronáuticas hiperestáticas. Embora 

eficiente, seu método era muito dispendioso para a tecnologia da época e foi 

impopular durante algum tempo, até que se tornou atrativo junto com o 

desenvolvimento da computação. Posteriormente, no trabalho de Clough 
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(1960), foram usados elementos finitos triangulares e retangulares para 

modelagem de casos planos de tensão. Nos anos seguintes, houveram 

evoluções com os trabalhos de Melosh (1961) e Grafton e Strome (1963), nos 

quais o método se estendeu à análises em superfícies curvadas, axi-simétricas 

e vasos de pressão. Nos anos seguintes, no trabalho de Wilson & Nickel (1966) 

a técnica foi desenvolvida para aplicações em problemas de transferência de 

calor. 

  O princípio do método consiste na divisão de um domínio contínuo 

através de vários pequenos subdomínios, como ilustrado pela Fig.(2): 

 

Figura 2 - Conjunto pistão-biela discretizado através de elementos finitos 

 Existem vários tipos de elementos finitos, os quais podem ser 

unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. A escolha do melhor tipo 

dependerá completamente da natureza do problema que se analisa 

(FILHO, 2012). Seguem na Fig.(3) alguns exemplos de elementos finitos. 
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Figura 3 - Exemplos de Elementos Finitos bidimensionais e tridimensionais 

 

 O método moderno de análise por MEF consiste em discretizar um 

domínio contínuo representando-o através de um número finito de 

subdomínios, chamados de elementos finitos. O comportamento dentro de 

cada um destes subdomínios será descrito através de uma função de forma. 

Esta é uma função que se aproxima da solução exata ao longo deste 

subdomínio. 

 Estes elementos estarão ligados entre si ao longo da estrutura através 

de pontos, chamados de pontos nodais, ou nós. Cada um destes nós terá um 

número de graus de liberdade (GDL). Haverá também uma rigidez k associada 

a cada GDL. Dessa maneira, pode-se associar a cada elemento uma matriz de 

rigidez [𝑘]𝑒 . Uma vez estabelecidas as condições de contorno, e considerando 

que os elementos estão ligados entre si através dos nós, é possível montar 

uma matriz global de rigidez [𝐾] que representa toda a estrutura, descrita na 

Eq.(1): 

[𝐾] =  ∑[𝑘]𝑒                                                                                                       (1) 

 Cada elemento estará sujeito a forças em seus nós, que serão 

representadas por um vetor carregamento {𝐹}𝑒. Estes carregamentos irão gerar 

deslocamentos nodais, representados pelo vetor {𝑢}𝑒. A partir destas 

considerações, podemos escrever para cada elemento um sistema de 

equações que relaciona [𝑘]𝑒, {𝐹}𝑒 e {𝑢}𝑒, como mostra a Eq.(2): 

{𝐹}𝑒 = [𝑘]𝑒
{𝑢}𝑒                                                                                                             (2) 
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 A partir dos sistemas de equações de cada elemento, podemos escrever 

o sistema de equações global que representa toda a estrutura, mostrado na 

Eq.(3): 

{𝐹} = [𝐾]{𝑢}                                                                                                       (3) 

 Resolvendo esta equação para {𝑢}, temos os deslocamentos nodais de 

todos os elementos, dados pela Eq.(4): 

{𝑢} = [𝐾]−1{𝐹}                                                                                                   (4) 

 Assim, é possível determinar os deslocamentos de cada um dos nós que 

compõem a estrutura. A partir destes deslocamentos também é possível 

determinar os deslocamentos ao longo de cada elemento através de sua 

função de forma. Ao dispor dos deslocamentos ao longo de toda a estrutura, é 

possível obter as deformações e tensões ao longo de toda a geometria. 

 

3.3 ANÁLISE POR CORRELAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS 

 Esta é uma técnica de metrologia óptica, que permite a obtenção de 

deslocamentos, deformações e tensões ao longo de uma superfície de 

interesse. Este método é interessante, frente a alguns métodos tradicionais de 

metrologia, pelo fato de fornecer o campo de deformações e deslocamentos, e 

não só valores pontuais. A técnica tem como princípio de funcionamento o 

processamento de imagens digitais de uma região de interesse (RDI), e a 

comparação entre cada uma destas imagens. Seu uso requer câmeras do tipo 

coupled charge device (CCD), além de um computador e um software para 

processamento. 

 O formulação teórica do método foi desenvolvida na década de 80, nos 

trabalhos de Peters e Ranson (1982), Sutton et al.(1983) e Chu et al. (1985). O 

método se popularizou na década seguinte em conjunto com o 

desenvolvimento da computação e da eletrônica.  

 A técnica de CDI, segundo Pan et al. (2009), consiste basicamente de 

três etapas: a preparação da superfície de interesse, a obtenção das imagens 

digitais em cada estágio de deformação, e por fim o processamento das 

imagens. A preparação da superfície consiste realizar uma pintura, aplicando 
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sobre ela um padrão de pontos pretos. Estes pontos devem ter alto contraste 

com a cor da superfície de interesse, de forma que muitas vezes é necessário 

pintar esta superfície em cor branca. A Fig.(4) exemplifica uma superfície 

preparada: 

 

Figura 4 - Padrão de pontos sobre uma superfície de interesse. (OBERG, 2016) 

 Uma vez que a superfície está preparada, a técnica de CDI requer que a 

superfície de interesse seja mapeada através de uma imagem de referência. 

Esta imagem consiste na subdivisão da imagem original em várias regiões 

quadrangulares de iguais dimensões, sobre as quais são atribuídos em seus 

centros pontos, chamados de Pontos Físicos, conforme mostrado na Fig.(5). 

Este mapeamento é realizado conjuntamente tanto pelo software quanto pelo 

conjunto de sensores presentes na câmera. 
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Figura 5 - Superfície de interesse mapeada pelos pontos físicos. (OBERG, 2016) 

 A cada ponto físico 𝑃 é atribuída uma coordenada (𝑥, 𝑦). Cada ponto 𝑃 é 

associado a um ponto 𝑄. Após a deformação, estes pontos estarão em 

posições diferentes, chamadas de 𝑃′ e 𝑄′, conforme mostrado na Fig.(6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Esquemático do procedimento de análise de deformações por correlação de 

pontos em CDI. (LIN, 2015 – adaptado) 
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 Os deslocamentos do ponto 𝑄  após a deformação são dados pelas 

Eqs.(5) e (6): 

𝑥∗ = 𝑥 +  𝑢𝑥 +  
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥
∆𝑥 + 

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
∆𝑦                                                                           (5) 

𝑦∗ = 𝑦 +  𝑢𝑦 + 
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥
∆𝑥 + 

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
∆𝑦                                                                           (6) 

 Sendo que 𝑥 e 𝑦 são as coordenadas iniciais do ponto 𝑃, 𝑢𝑥 e 𝑢𝑦 são os 

deslocamentos do ponto 𝑃 nos eixos x e y respectivamente, e ∆𝑥 e ∆𝑦 são as 

distâncias iniciais do ponto 𝑃 ao ponto 𝑄. Dessa maneira, as deformações nas 

direções x e y de cada ponto arbitrário 𝑄, chamadas de 휀𝑥 e 휀𝑦 

respectivamente, serão obtidas pelas Equações.(7) e (8): 

휀𝑥 =  
𝜕𝑥∗

𝜕𝑥
                                                                                                             (7) 

휀𝑦 =  
𝜕𝑦∗

𝜕𝑦
                                                                                                             (8)  
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4 CONCEPÇÃO DA BANCADA DE TESTES 

 Como este trabalho se trata de análises estáticas de flexão de um 

protótipo de chassi através do MEF e da CDI, foi necessário conceber uma 

bancada que permitisse a realização destas análises. Esta bancada será 

dedicada a fins didáticos para o estudo do comportamento de protótipos 

estruturais sob carregamentos, e poderá ser uma ferramenta auxiliar no ensino 

das disciplinas dos cursos de Engenharia, como Mecânica dos Sólidos 1, 

Mecânica dos Sólidos 2, Análise Estrutural pelo Método dos Elementos Finitos, 

Projeto de Elementos Automotivos, Projeto de Sistemas Automotivos, dentre 

outras. Nesse sentido, esta bancada deverá ser ajustável de forma a permitir o 

ensaio de protótipos estruturais com tamanhos diversos.  

 Foi definido que o conjunto da bancada será constituído de quatro 

partes: a Estrutura Principal, a Viga de ajuste, os Suportes Traseiros e os 

Suportes Frontais. A Estrutura Principal é a parte que recebe os demais 

componentes da bancada. Já a Viga de ajuste tem como função receber os 

Suportes Frontais, bem como permitir ajuste de posição longitudinal (eixo x) 

dos protótipos. A estrutura principal e a viga de ajuste são feitos a partir de um 

tubo cuja seção transversal é mostrada na Fig.(7): 

 

 

Figura 7 - Seção transversal dos tubos que formam a Estrutura Principal e a Viga de 

ajuste da bancada 
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 Os Suportes Traseiros se apoiam diretamente sobre a Estrutura 

Principal, enquanto os Suportes Frontais se apoiam sobre a Viga de Ajuste. 

Ambos os suportes permitem ajuste transversal de posição (eixo z).Todos 

estes componentes da bancada são mostrados na Fig.(8). 

 

 

Figura 8 - Vista Explodida do Conjunto da Bancada 

 Esta bancada permitirá o ensaio de protótipos de estruturas com 

dimensões compreendidas entre os valores mostrados na Tab. (1): 
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Tabela 1 - Dimensões admitidas dos chassis para ensaio na bancada 

 Valor máximo admitido Valor mínimo admitido 

Distância Longitudinal 

entre apoios 
960 𝑚𝑚 450 𝑚𝑚 

Distância Transversal 

entre apoios 
560 𝑚𝑚 ----------------------------- 

 

 O material escolhido para todas as partes da bancada foi o aço 

ASTM A36. Não houve necessidade de realizar caracterização mecânica deste 

material, pois suas propriedades mecânicas foram fornecidas e seguem na 

Tab.(2): 

Tabela 2 - Propriedades mecânicas do aço ASTM A36 

Tensão de Ruptura 450 𝑀𝑃𝑎 

Tensão de Escoamento 250 𝑀𝑃𝑎 

Módulo de Young 200 𝐺𝑃𝑎 

Módulo de Cisalhamento 79,3 𝐺𝑃𝑎 

Coeficiente de Poisson 0,26 

Densidade 7,85 𝑔/𝑐𝑚³ 
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4.1 ANÁLISE ESTÁTICA DA BANCADA POR MEF 

 A bancada foi submetida a uma análise estática por elementos finitos. A 

ferramenta computacional utilizada foi o software ANSYS 16.0. O objetivo desta 

análise foi verificar a máxima carga vertical suportada pelo conjunto. 

 Sabendo que a tensão de escoamento do material é 𝜎𝑒 = 250 𝑀𝑃𝑎, 

adotando um coeficiente de segurança de 𝐶𝑠 = 1,5, calcula-se a tensão 

admissível 𝜎𝑎𝑑𝑚 da bancada pela Eq.(9): 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
𝜎𝑒

𝐶𝑠
                                                                                                           (9) 

 A partir do valor da tensão de escoamento do material e do coeficiente 

de segurança adotado, a tensão admissível calculada vale 166,67𝑀𝑃𝑎.  

 Nesta análise, a Viga de Ajuste, os Suportes Frontais e os Suportes 

Traseiros foram posicionados de forma a maximizar as tensões ao longo da 

bancada, simulando a condição de carregamento mais severa. 

 Para proceder com a análise MEF, foi gerada a malha em toda a 

geometria. A bancada foi discretizada através de elementos do tipo Tet10, que 

possuem 10 nós e 30 graus de liberdade de translação. O elemento é mostrado 

na Fig.(9): 

 

Figura 9 - Elemento Finito Tet10 

 Para discretizar todo o conjunto, foram utilizados 204.616 elementos e 

408.730 nós.  
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 Uma vez gerada a malha do conjunto, a etapa seguinte foi definir as 

condições de contorno da bancada. Primeiramente, restringiu-se o movimento 

ao longo dos eixos x, y e z da base das colunas da Estrutura Principal, 

destacados pelas setas vermelhas na Fig.(10): 

 

Figura 10 - Bancada com restrição de movimento na base de suas colunas 

 Em seguida, foram aplicados esforços verticais nos suportes frontais e 

nos suportes traseiros. Como cada um destes suportes possuem furos, que 

tem como função receber os protótipos estruturais através de uma ligação por 

pinos, os esforços foram aplicados na superfície destes furos. Estes esforços 

estão destacados pelas setas na Fig.(11): 

 

Figura 11 - Local de aplicação de esforços verticais na bancada 
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 Para determinação da carga vertical admissível, foram realizadas uma 

série de análises estáticas sob estas condições de contorno, mas aumentando 

o carregamento total entre cada análise de 100kgf em 100kgf, até que a tensão 

máxima na bancada excedesse a tensão admissível 𝜎𝑎𝑑𝑚. O último valor de 

carregamento que não excedeu 𝜎𝑎𝑑𝑚 foi definido como a carga vertical máxima 

admissível. Dessa maneira, o valor encontrado foi de 1100 kgf, e a tensão 

máxima na estrutura foi de 160,08MPa. O local onde ocorreu máxima tensão é 

mostrado na Fig.(12). 

 

Figura 12 – Tensões ao longo da bancada 

 A partir desta análise estática do conjunto da bancada, foi possível 

concluir que este poderá receber carregamentos máximos de até 1100 𝑘𝑔𝑓 sem 

atingir sua tensão admissível 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 166,67 𝑀𝑃𝑎 . 

 Para garantir a validade dos resultados obtidos via MEF, foi utilizada a 

ferramenta de convergência, estabelecendo como critério de convergência a 

variação máxima de 2% entre as iterações. 
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4.2 ANÁLISE DE FLAMBAGEM DAS COLUNAS DA BANCADA 

 O objetivo desta análise é obter o carregamento axial máximo que 

provocará instabilidade nas colunas da estrutura principal da bancada, 

podendo gerar falha por flambagem. O desenho da seção transversal das 

colunas foi mostrado na Fig.(7). A carga mínima capaz de gerar flambagem nas 

colunas, 𝑃𝑐𝑟, foi calculada através da Eq.(10). 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼𝑦

𝐿𝑒
2                                                                                                         (10) 

sendo 𝐸 o módulo de Young do material, que vale 200 𝐺𝑃𝑎, 𝐼𝑦 o momento de 

inércia em relação ao eixo y da seção transversal da coluna, com valor de 

1,312 x 10−7 𝑚4, e 𝐿𝑒 o comprimento efetivo de flambagem, que vale 1,8𝑚. O 

valor da carga crítica de flambagem encontrado foi de 𝑃𝑐𝑟 = 8.139,68 𝑘𝑔𝑓. 

Porém, a carga máxima admissível, calculada na análise estática da seção 4.1, 

vale 1100 𝑘𝑔𝑓, valor inferior à carga crítica de flambagem. Dessa maneira, 

pode-se descartar a hipótese de falhas por flambagem. 
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5 CONCEPÇÃO DO CHASSI 

 Para a realização das análises de flexão por MEF e por CDI foi 

necessário conceber um protótipo de chassi. O tipo de chassi escolhido foi o 

tipo escada. Sua geometria foi definida de forma a permitir seu uso na bancada 

de testes concebida no capítulo 3, e também para simplificar sua fabricação. O 

chassi é feito a partir da soldagem de tubos de Metalon, com seção transversal 

mostrada na Fig.(13): 

 

Figura 13 - Seção transversal dos tubos que formam o chassi 

 Para definição das demais cotas deste chassi, foram tomadas como 

referência as dimensões de cinco modelos de picapes, sendo elas: Chevrolet 

S10 Chassis Cab 2016, Toyota Hilux 2016, Mitsubishi L200 2016, Ford Ranger 

2016 e Volkswagen Amarok 2016, que estão entre os modelos mais populares 

no mercado brasileiro segundo levantamento realizado pela Federação 

Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - FENABRAVE no ano de 

2016. As dimensões foram obtidas nos sites oficiais de suas respectivas 

montadoras, e são mostradas na Tab.(3): 
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Tabela 3  Dados e Dimensões de Modelos Populares de Picapes 

 

CHEVROLET 

S10 Chassis 

Cab 2016 

TOYOTA 

Hillux 2016 

MISTUBISHI 

L200 2016 

FORD 

Ranger 

2016 

VOLKSWAGEN 

Amarok 2016 

Comprimento 5088 𝑚𝑚 5330 𝑚𝑚 5115 𝑚𝑚 5351 𝑚𝑚 5254 𝑚𝑚 

Entre eixos 3096 𝑚𝑚 3085 𝑚𝑚 3000 𝑚𝑚 3220 𝑚𝑚 3095 𝑚𝑚 

Largura 1882 𝑚𝑚 1855 𝑚𝑚 1800 𝑚𝑚 1850 𝑚𝑚 1944 𝑚𝑚 

 

 Como este chassi será utilizado para fins didáticos, suas dimensões 

também foram pensadas de forma a facilitar seu manuseio em ambiente de 

laboratório. Dessa maneira, suas dimensões de comprimento, entre eixos e 

largura foram definidas como aproximadamente 1:4 dos valores descritos na 

Tab.(3). O chassi concebido é mostrado na Fig.(14): 

 

Figura 14 - Chassi para análises por MEF e por CDI  
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5.1 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DO MATERIAL DO CHASSI 

 Devido à ampla disponibilidade no mercado e ao seu baixo custo, o 

material escolhido para a fabricação do chassi foi o Metalon, um tipo de 

material metálico extrudado. Pelo fato de não ser um aço estrutural, os 

fornecedores de Metalon disponibilizam apenas suas propriedades químicas. 

Dessa maneira, é necessário realizar sua caracterização mecânica. 

 Neste trabalho a caracterização mecânica foi feita através de duas 

técnicas distintas: por meio de ensaio de tração seguindo a norma ASTM E8M, 

e por meio de ensaio de tração por CDI. Os ensaios foram realizados no 

Laboratório de Materiais da Faculdade UnB Gama. O equipamento utilizado foi 

a Instron modelo 8801. A geometria dos corpos de prova utilizados nos ensaios 

pelos dois métodos seguiram as definições impostas pela norma ASTM E8M, e 

possui as seguintes dimensões: seção útil de 57,00mm de comprimento e 

12,50mm de largura, raios de adoçamento de 12,50mm, e um comprimento 

total de 200,00mm, como mostrado na Fig.(15). 

 

Figura 15 - Vistas Frontal e Direita do corpo de prova 

 A fabricação dos corpos de prova foi feita pelo método de corte por Jato 

de Água, pois segundo Pimenta (2013) este método garante alta precisão na 

geometria das peças geradas, além de dispensar tratamentos posteriores de 

acabamento. Outra vantagem deste método é que não é gerada nenhuma zona 

termicamente afetada (ZTA) no material, mantendo sua microestrutura 

inalterada.   
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5.1.1 Ensaio De Tração Via Norma Astm E8M  

 Foram realizados 3 ensaios de tração segundo esta norma. Com os 

corpos de prova prontos, a norma estabelece que estes devem ser presos nas 

garras da máquina de ensaio de tração, e o extensômetro responsável por 

medir as deformações axiais no ensaio deve ser posicionado no centro da 

seção útil do CP, como mostra a Fig.(16): 

 

Figura 16 - Corpo de prova em posição de ensaio 

 A velocidade de deformação recomendada é 0,015mm/mm/min. Os 

ensaios de tração fornecem dados do carregamento em Newtons aplicado em 

função da deformação em mm/mm registrada pelo extensômetro ao longo do 

ensaio. As tensões são obtidas dividindo os carregamentos pela área da seção 

transversal do CP, que vale 11,25mm². Dessa maneira, é possível gerar o 

gráfico de tensão em MPa em função da deformação em mm/mm para cada 

ensaio. O Módulo de Rigidez 𝐸 é obtido analisando-se a região elástica de 

deformações. Para seu cálculo, realiza-se uma aproximação por mínimos 

quadrados na região elástica a qual gera uma reta que melhor se aproxima do 

comportamento de todos os pontos da nesta região, cuja função é dada pela 

Eq.(11). 

𝑦 = 𝑚 ∗  𝑥                                                                                                         (11) 
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 O coeficiente angular 𝑚 da reta obtida representará o módulo de rigidez 

𝐸 do material. Nos três ensaios via ASTM E8M, seu cálculo foi realizado por 

meio do software OriginLab.. 

 A Tensão de Escoamento (𝜎𝑒) é obtida da seguinte maneira: a partir da 

coordenada (0 MPa , 0.002 mm/mm) do gráfico de tensões deformações, é 

traçada uma reta paralela à obtida por mínimos quadrados. O valor de tensão 

correspondente ao ponto de interseção desta reta com a curva de tensão x 

deformação representará a tensão de escoamento 𝜎𝑒. O cálculo do Coeficiente 

de Poisson (𝑣) é realizado através da Eq.(12): 

𝑣 =  − 
𝜀𝑎𝑥

𝜀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
                                                                                                     (12)  

 sendo que 휀𝑎𝑥 e 휀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 são as deformações axial e transversal medidas dentro 

do regime elástico. O Limite de Resistência à Tração (𝜎𝑢𝑙𝑡) é o maior valor de 

tensão obtido ao longo do ensaio. 

 Uma vez estabelecido o procedimento de cálculo das propriedades 

mecânicas, os ensaios foram realizados. Segue na Fig.(17) a curva de tensões 

x deformações obtida no primeiro ensaio de tração. 

 

Figura 17 - Curva de tensão x deformação - Ensaio 1 
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As propriedades mecânicas obtidas neste ensaio seguem na Tab.(4): 

 

Tabela 4 - Propriedades obtidas através do ensaio 1 

Propriedade Mecânica Valor Obtido 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝝈𝑒) 253 𝑀𝑃𝑎 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 à 𝑇𝑟𝑎çã𝑜  (𝝈𝒖𝒍𝒕) 280 𝑀𝑃𝑎 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐸𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑬) 134 𝐺𝑃𝑎 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (𝒗) 0,32 

 

 Neste ensaio, a ruptura do corpo de prova ocorreu dentro da seção útil, 

conforme esperado. A Fig.(18) mostra o CP rompido neste ensaio. 

 

Figura 18 - Corpo de prova rompido no primeiro ensaio de tração 
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 Da mesma maneira, foi obtida a curva de tensão x deformação 

correspondente ao segundo ensaio, mostrada na Fig.(19). 

 

Figura 19 - Curva de Tensão x Deformação para o ensaio 2 

 As propriedades mecânicas obtidas neste ensaio seguem na Tab.(5): 

Tabela 5 - Propriedades obtidas através do ensaio 2 

Propriedade Mecânica Valor Obtido 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝝈𝒆) 278 𝑀𝑃𝑎 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 à 𝑇𝑟𝑎çã𝑜  (𝝈𝒖𝒍𝒕) 310 𝑀𝑃𝑎 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐸𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑬) 149 𝐺𝑃𝑎 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (𝒗) 0,34 
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 A fratura do CP utilizado neste ensaio ocorreu no centro da seção útil, como 

mostra a Fig.(20): 

 

Figura 20 - Corpo de prova rompido no segundo ensaio de tração 

 

 Sob as mesmas condições, foi realizado o ensaio 3. A curva de tensão x 

deformação obtida pelo ensaio é mostrada na Fig.(21). 

 

Figura 21 - Curva de Tensão x Deformação para o ensaio 3 
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 As propriedades mecânicas obtidas a partir deste ensaio seguem na 

Tab.(6): 

Tabela 6 - Propriedades obtidas através do ensaio 3 

Propriedade Mecânica Valor Obtido 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝝈𝒆) 287 𝑀𝑃𝑎 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 à 𝑇𝑟𝑎çã𝑜  (𝝈𝒖𝒍𝒕) 324 𝑀𝑃𝑎 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐸𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑬) 148 𝐺𝑃𝑎 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (𝒗) 0,34 

 

 Da mesma forma que nos dois primeiros ensaios, o rompimento do CP 

no terceiro ensaio de ocorreu no meio da seção útil, como mostra a Fig.(22): 

 

Figura 22 – Corpo de prova rompido no terceiro ensaio de tração 
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5.1.2 Ensaio De Tração Por Correlação Digital De Imagens 

 

 Foi realizado um único ensaio de tração no material através da técnica 

de correlação digital de imagens. O objetivo desta análise é obter as 

propriedades mecânicas do Metalon, e verificar a validade destas propriedades 

frente às obtidas através do procedimento realizado segundo a norma 

ASTM E8M, de forma a validar a técnica de CDI para a análise estática de 

flexão que será discutida nas seções seguintes. A máquina de ensaio de tração 

utilizada também foi a Instron 8801, e o equipamento de correlação digital de 

imagens utilizado foi o da fabricante Dantec Dynamics modelo D-400. 

 Para este ensaio, foram seguidos os mesmos procedimentos da norma 

ASTM E8M tanto para prender o corpo de prova quanto para estabelecer a 

velocidade do ensaio. As deformações axiais e transversais do corpo de prova 

neste ensaio foram medidas através das câmeras do equipamento de CDI. 

 Da mesma forma como nos 3 ensaios de tração via ASTM E8M, a partir 

deste ensaio são fornecidos os valores de carregamento em função da 

deformação medida na seção útil do CP. Nesse sentido, o procedimento de 

cálculo do módulo de rigidez 𝐸, da tensão de escoamento 𝜎𝑒, do coeficiente de 

Poisson 𝑣, e do limite de resistência à tração 𝜎𝑢𝑙𝑡 pôde ser realizado da mesma 

forma. 

 Para proceder com o ensaio de tração via CDI, o corpo de prova foi 

preso às garras da máquina. Em seguida, o equipamento de correlação digital 

de imagens foi montado em posição de ensaio, como mostra a Fig.(23): 
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Figura 23 – Equipamento de CDI posicionado para ensaio de tração 

 Com o corpo de prova e o equipamento posicionados, foi realizada a 

etapa de calibração do equipamento. Esta etapa consiste em posicionar a 

plataforma de calibração da D-400 em frente ao corpo de prova, e obter uma 

série de 8 imagens da plataforma em diferentes posições. Em cada uma 

dessas imagens, o equipamento mapeia a plataforma em pontos específicos, e 

a partir da posição destes pontos em cada imagem, o equipamento realiza a 

calibração. 

 A etapa seguinte nesta análise é a definição da região de interesse 

(RDI), que consiste na área na qual se deseja analisar os campos de 

deformações e/ou deslocamentos.. Esta etapa é realizada via software. Para 

proceder com esta etapa, são mostradas na tela do computador o campo de 

visão de cada uma das duas câmeras do equipamento. Dessa maneira, foi 

definida a mesma região de interesse para cada uma das duas câmera, 

destacada por um retângulo na Fig.(24): 
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Figura 24 - RDI no corpo de prova de ensaio de tração 

 Esta foi a região escolhida para a correlação de pontos. Dessa forma, 

foram tomadas uma imagem de referência, com o CP em repouso, e diversas 

imagens correspondentes a cada estágio de deformação do CP. Cada uma 

destas imagens é responsável por fornecer um valor de deformação axial e 

deformação transversal. Dessa maneira, foi obtida a curva de tensão x 

deformação axial do corpo de prova, que segue na Fig.(25): 

 

Figura 25 - Curva de Tensão x Deformação obtida por CDI 
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  Através deste ensaio foi possível obter as propriedades mecânicas do 

material, cujos valores seguem na Tab.(7). 

Tabela 7 - Propriedades Mecânicas obtidas via CDI 

Propriedade Mecânica Valor Obtido 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝝈𝒆) 276 𝑀𝑃𝑎 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 à 𝑇𝑟𝑎çã𝑜  (𝝈𝒖𝒍𝒕) 322 𝑀𝑃𝑎 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐸𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑬) 134 𝐺𝑃𝑎 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (𝒗) 0,35 

 A ruptura do corpo de prova ocorreu de forma similar à dos ensaios via 

ASTM E8M, como mostra a Fig.(26): 

 

Figura 26 – Corpo de prova rompido em ensaio de tração via CDI 

 Os valores obtidos através deste método foram bastante próximos aos 

obtidos pela norma ASTM E8M. Os valores obtidos através dos dois métodos e 

os erros entre eles são mostrados na Tab.(8). 
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Tabela 8 - Comparação entre propriedades mecânicas do Metalon através dos dois 

métodos 

  

ASTM 

E8M: 1º 

Ensaio 

ASTM 

E8M: 2º 

Ensaio 

ASTM 

E8M:  3º 

Ensaio 

Valor 

médio 

via 

ASTM 

E8M 

CDI 

Erro Entre 
CDI e 
ASTM 
E8M 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒  

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝜎𝑒) 
253 𝑀𝑃𝑎 278 𝑀𝑃𝑎 287 𝑀𝑃𝑎 272,67𝑀𝑃𝑎 276 𝑀𝑃𝑎 +1,21% 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

à 𝑇𝑟𝑎çã𝑜  (𝜎𝑢𝑙𝑡) 
280 𝑀𝑃𝑎 310 𝑀𝑃𝑎 324 𝑀𝑃𝑎 304,67 𝑀𝑃𝑎 322 𝑀𝑃𝑎 +5,38% 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐸𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐸) 134 𝐺𝑃𝑎 149 𝐺𝑃𝑎 148 𝐺𝑃𝑎 143,67 𝐺𝑃𝑎 136 𝐺𝑃𝑎 −5,64% 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (𝑣) 
0,32 0,34 0,34 0,333 0,35 +4,85% 

  

 

 

  



47 
 

6 ANÁLISES ESTÁTICAS DE FLEXÃO DO CHASSI 

6.1 ANÁLISE ESTÁTICA DE FLEXÃO DO CHASSI POR MEF 

 Nesta análise, o interesse é avaliar as deformações principais 휀1 e 휀2 e 

os deslocamentos verticais 𝛿 ao longo de 7 pontos localizados no centro da 

longarina do chassi, a fim de comparar estes resultados com a análise estática 

de flexão via CDI realizada na seção 6.2. Os pontos de análise são mostrados 

na Fig.(27). 

 

Figura 27 – Pontos para análise de deformações principais e deslocamentos verticais 

via MEF 

 Também deseja-se verificar os níveis de tensão ao longo da estrutura 

quando sujeita a uma carga pontual. A ferramenta computacional utilizada foi o 

ANSYS 16.0. As propriedades mecânicas utilizadas nesta análise foram as 

obtidas no ensaio de tração via CDI, mostradas na Tab.(5). A tensão 

admissível foi calculada através da Eq.(7). Adotando um coeficiente de 

segurança 𝐶𝑠 = 1,7, a tensão admissível 𝜎𝑎𝑑𝑚 será 162,35MPa.  

 Para proceder com a análise foi gerado o modelo CAD do chassi e da 

barra em posição de ensaio, mostrados na Fig.(28). 
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Figura 28 – Modelo CAD do chassi e da barra de aplicação de carga 

 

 Em seguida, o chassi e a barra de aplicação de carga foram 

discretizados. Assim como na análise estática da bancada, o chassi foi 

modelado através do elemento Tet10, que foi mostrado na Fig.(9). Este é um 

elemento tridimensional que possui 10 nós e 30 graus de liberdade de 

translação. Toda a malha do chassi resultou em 203.338 elementos, e 374.006 

nós. Já a barra de aplicação de carga foi discretizada por meio de elementos 

do tipo Hex20, que é um elemento finito tridimensional, com 20 nós e 60 graus 

de liberdade de translação, mostrado na Fig.(29). 

 

Figura 29 – Elemento Finito Hex20 

 

 Uma vez gerada a malha no conjunto, pôde-se definir as condições de 

contorno da análise. O carregamento é aplicado indiretamente no chassi por 

meio de uma barra, a qual se apoia na região central das longarinas do chassi. 
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A barra de aplicação de carga recebe um carregamento centralizado com 

magnitude de 26,50kgf, como mostrado na Fig.(30). 

 

Figura 30 – Ponto de aplicação de carga e região de contado da barra com o chassi 

 Este valor de carregamento foi escolhido pois no Laboratório de 

Materiais da Faculdade Unb Gama há 5 massas padrão disponíveis, com 

5,00kg cada, além de uma barra de Aço SAE1020, pesando 1,50kg.  

  Para garantir apenas esforços de flexão e evitar esforços de torção, foi 

adicionada no ANSYS a condição de apoio chamada Revolute, a qual se aplica 

a superfícies cilíndricas e esféricas. Este condição permite apenas movimento 

de rotação em torno do eixo dos furos dos apoios do chassi, simulando o 

vínculo com a bancada através de pinos, conforme mostra a Fig.(31). 
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Figura 31 – Condição de apoio do chassi 

 Sob estas condições, o chassi apresentou tensão máxima de 

44,425𝑀𝑃𝑎, localizada nas junções entre as longarinas e os apoios do chassi, 

destacados pela Fig.(33). 

 

Figura 32 - Tensões ao longo do chassi 

  

 Os valores de deslocamentos verticais 𝛿 e deformações principais 휀1 e 

휀2 e dos sete pontos de análise são mostrados na Tab.(9) 
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Tabela 9 – Deslocamentos verticais e deformações principais obtidos via MEF 

 𝜹 (mm) 𝜺𝟏 (mm/mm) 𝜺𝟐 (mm/mm) 

Ponto 1 0,8335 1,6623 x 10-4 3,4018 x 10-4 

Ponto 2 0,8340 1,3016 x 10-4 2,8616 x 10-4 

Ponto 3 0,8347 8,1207 x 10-5 1,8932 x 10-4 

Ponto 4 0,8351 3,1542 x 10-5 8,5395 x 10-5 

Ponto 5 0,8351 3,0245 x 10-5 1,4161 x 10-5 

Ponto 6 0,8350 1,0075 x 10-4 5,0830 x 10-5 

Ponto 7 0,8346 1,8592 x 10-4 8,7029 x 10-5 

 

 Assim como na análise estática da bancada por MEF, foi utilizada a 

ferramenta de convergência para garantir qualidade dos resultados. Foi 

estabelecido como critério uma variação de 1% entre iterações. 

.  
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6.2 ANÁLISE ESTÁTICA DE FLEXÃO DO CHASSI POR CDI 

 Este ensaio foi realizado no laboratório de materiais da Universidade de 

Brasília - Faculdade Gama. Foram repetidas as mesmas condições de 

contorno empregadas na análise estática de flexão por MEF realizada na 

seção 6.1. Primeiramente, o chassi foi preparado para análise via CDI através 

de pintura e padrão de pontos, como mostra a Fig.(34). 

 

Figura 33 - Chassi preparado para ensaio de flexão via CDI 

 Uma vez preparado, o chassi foi apoiado sobre a bancada. Com o 

conjunto posicionado, montou-se o equipamento de análises por Correlação 

Digital de Imagens em posição de ensaio, como mostrado na Fig.(35). 

 

Figura 34 - Equipamento de CDI montado em frente à bancada 
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 Após posicionado em posição de ensaio, o equipamento de CDI foi 

calibrado seguindo o mesmo procedimento descrito na seção 5.1.2. 

 Em seguida, foi definida a região de interesse para correlação de pontos 

do chassi, que é a região central, de 18cm² da face lateral da longarina. Dentro 

desta RDI, foram medidos os valores de deslocamentos verticias 𝛿, e as 

deformações principais 휀1 e 휀2, tomados ao longo de uma linha reta. Estes 

locais são mostrados na Fig.(36). 

 

Figura 35 - Região de interesse e linha de  medição destacados 

 Foi tirada uma imagem de referência, com o chassi em repouso, e uma 

imagem no estado deformado, ao receber um carregamento de 26,50kgf, como 

mostrado na Fig.(37). 

 

Figura 36 - Chassi Carregado 



54 
 

 Ao longo da linha destacada na Fig.(36), foram tomados 7 pontos de 

análise, a fim de comparar os resultados com os obtidos por elementos finitos 

na seção 6.2. Os pontos foram nomeados de 1 a 7, do mais próximo ao mais 

distante da barra de aplicação de carga, da mesma forma como foi feito na 

análise via MEF. Os pontos de análise são mostrados na Fig.(38): 

 

Figura 37 - Pontos para análise de deformações principais e deslocamentos verticais 

via CDI 

.  Os valores de 𝛿, 휀1 e 휀2 referentes a cada um dos sete pontos são 

mostrados na Tab.(10). 

Tabela 10 – Deslocamentos verticais e deformações principais obtidos via CDI.  

 𝜹 (mm) 𝜺𝟏 (mm/mm) 𝜺𝟐 (mm/mm) 

Ponto 1 0,8791 1,7265 x 10-4 -3,5577 x 10-4 

Ponto 2 0,8849 1,3721 x 10-4 -2,9647 x 10-4 

Ponto 3 0,8845 8,9684 x 10-5 -2,0443 x 10-4 

Ponto 4 0,8822 3,3323 x 10-5 -8,9397 x 10-5 

Ponto 5 0,8824 3,1395 x 10-5 -1,4965 x 10-5 

Ponto 6 0,8858 1,0681 x 10-4 -4,9623 x 10-5 

Ponto 7 0,8844 1,9253 x 10-4 -8,3664 x 10-5 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Após obter os valores de 𝛿 e 휀1 e 휀2 através das técnicas de CDI e MEF 

em cada um dos 7 pontos, foi possível comparar seus valores. Existe uma 

diferença percentual entre os valores calculados por CDI e por MEF para cada 

ponto. A diferença relativa aos deslocamentos verticais 𝛿 será chamada de ∆𝛿, 

e as diferenças relativas às deformações principais 휀1 e 휀2 serão chamadas de 

∆휀1 e ∆휀2  respectivamente. Estas diferenças são mostradas na Tab.(11). 

 

Tabela 11 – Diferenças percentuais entre os valores obtidos por MEF e por CDI 

 ∆𝜹 ∆𝜺𝟏 ∆𝜺𝟐 

Ponto 1 +4,23% +3,71% +4,38% 

Ponto 2 +4,79% +5,13% +3,47% 

Ponto 3 +4,68% +9,45% +7,39% 

Ponto 4 +4,38% +5,34% +4,47% 

Ponto 5 +4,41% +3,66% +5,37% 

Ponto 6 +4,78% +5,57% -2,43% 

Ponto 7 +4,68% +3,43% -4,02% 

 

  Os resultados positivos de ∆𝛿, ∆휀1 e ∆휀2 significam valores maiores por 

CDI, enquanto que os resultados negativos representam o oposto. 

 Observando os valores da Tab.(11), nota-se que houve boa 

concordância entre os dados obtidos pelas duas técnicas. Os erros entre cada 

método se mantiveram abaixo de 10%. Percebe-se também que valores 

obtidos através do Método dos elementos finitos foram em sua maioria 

menores do que os obtidos por Correlação Digital de Imagens.  

 Sabe-se que ao longo do protótipo de chassi construído existem não 

homogeneidades no material, assim como irregularidades na sua espessura, o 

que ocasiona a diminuição de sua rigidez. Já o modelo CAD, utilizado na 

análise por elementos finitos, considera o chassi como perfeitamente 
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homogêneo. Esses fatores podem ser levados em consideração para explicar 

as diferenças nos resultados obtidos através de cada método.  
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8 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 Este trabalho teve como objetivo inicial o desenvolvimento de uma 

bancada para testes em protótipos de chassis. Além de permitir o estudo de 

variadas estruturas, esta bancada também poderá ser utilizada como 

ferramenta didática no ensino de disciplinas dos diversos cursos de engenharia 

da Faculdade Gama. 

 Ao realizar a caracterização mecânica do Metalon via Correlação Digital 

de Imagens, foi observada a influência da iluminação ambiente na capacidade 

do equipamento em realizar a correlação de pontos dentro de uma região de 

interesse. Devido a esse fato, em alguns ensaios o processo de calibração 

levou bastante tempo para ser realizado. 

 O método da extensometria requer um grande número de extensômetros 

para que se possa determinar as deformações ao longo de uma estrutura de 

forma satisfatória, devido ao fato de estes dispositivos fornecerem apenas 

valores pontuais de deformações. Outro fato importante é que nem sempre é 

possível colar os extensômetros nos pontos desejados da superfície de 

interesse. Nesse sentido, a CDI se mostra vantajosa pela possibilidade de 

obter o campo de deformações e deslocamentos ao longo de toda uma 

superfície, requerendo apenas a etapa de pintura e marcação de pontos na 

região de interesse. Sua desvantagem é o alto custo de todo o equipamento. 

 Ao dispor de várias técnicas para análises em engenharia, o engenheiro 

deverá conhecer ao máximo a natureza do problema proposto, pois cada 

método apresentará suas particularidades, de forma que caberá ao 

responsável avaliar cuidadosamente suas características a fim de se escolher o 

método mais adequado. 

  Nas análises realizadas neste trabalho, as diferenças entre cada 

método foram pequenas, e ambos os métodos se mostraram válidos para a 

solução do problema proposto. Nos ensaios de tração, as propriedades 

mecânicas obtidas foram coerentes com o esperado segundo a literatura, e as 

divergências entre o procedimento da norma ASTM E8M e o ensaio via CDI 

foram pequenas. 

 A bancada atendeu seu propósito de forma eficiente em sua aplicação 

nas análises estáticas de flexão do chassi via MEF e CDI. A partir das análises 
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estruturais desta bancada de testes, pode-se afirmar que esta resistirá aos 

mais diversos testes em protótipos de estruturas, desde que sejam seguidas as 

especificações descritas no capítulo 3. 

 Com relação às análises estáticas de flexão via MEF e via CDI, foi 

observado que os valores obtidos via MEF tendem a ser menores. Este 

comportamento vai de acordo com o esperado, pois assim como nos diversos 

trabalhos sobre MEF citados no capítulo 2 os resultados obtidos via MEF 

tenderam a ser menores que os obtidos experimentalmente. 

  Para trabalhos futuros, pretende-se comparar os métodos de CDI e MEF 

à técnica de extensometria, e realizar análises de deformações e 

deslocamentos em um chassi automotivo real submetido a carregamentos 

dinâmicos. 

  



59 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Abdullah NAZ, Sani MSM, Rahman MM, Zaman I. Correlation of 

 numerical and experimental analysis for dynamics behaviour of a body-

 in-white (BIW) structure. 2017 

 Alba EL, Sesé LP, Olmo JMV, Garrido FAD. Industrial Application of Full 

 Field Optical Tecniques to Measure Stress and Strain in Machine 

 Element. DYNA. Vol. 80. 2013 

 

 Alnuaimi A. S. Comparison between Experimental and 3D Finite Element 

 Analysis of Reinforced and Partially Pre-Stressed Concrete Beams 

 Subjected to Combined Load of Bending, Torsion and Shear. The 

 Journal of Engineering Research. Vol. 5. 2008 

 

 Aroeira RMC, Pertence AEM, Kemmoku DT, Greco M. Three-

 dimensional geometric model of the middle segment of the thoracic spine 

 based on graphical images for finite element analysis. Research on 

 Biomedical Engineering. Vol 33. 2017 

 

Bay BK. Texture correlation - a method for the measurement of detailed 

strain distribuitions within trabecular bone. Journal os Orthopaedic 

reserach. 1995. 

 

Caballero SS, Ferrando RP, Juarez D, Peydro MA. Design of a Test 

Bench for Experimental Measurement of Structural Joints Rigidity. 

Fascicle of Management and Technological Engineering. Vol. 3. 2014 

 

Chandra MR, Sreenivasulu S, Hussain ST. Modeling and Structural 

Analysis of Heavy Vehicle Chassis Made of Polymeric Composite 

Material by Three Different Cross Sections, Journal of Mechanical and 

Production Trans Stellar. 2012. 

 



60 
 

Chen DF, Chiang FP, Tan YS, Don HS. Digital speckle-displacement 

measurement using a complex spectrum method. Applied Optics. 1993. 

 

Chu TC, Ranson WF, Sutton MA, Peters WH. Applications of digital-

image-correlation techniques to experimental mechanics. Experimental 

Mechanics. 1985. 

 

Clough RW. The Finite element Method in Plane Stress Analysis. 

Proceedings, American Society of Civil Engineers. 2nd Conference on 

Electronic Computation, Pittsburgh. 1960 

 

Courant R. Variational Methods for the Solution of Problems of 

Equilibrium and Variations. Bulletin of the American Mathematical 

Society. Vol. 49. 1943  

 

Danielsson O, Cocaña A. Inuence of Body Stiffness on Vehicle 

Dynamics - Characteristics in Passenger Cars. 2015. 

 

Grafton PE, Strome DR. Analysis of Axisymmetric Shells by the Direct 

Stiffness Method, Journal of the American Institute of Aeronautics and 

Astronautics, Vol.1 1963 

 

 Güler S, Karagülle H. Finite Element Analysis of Structures with 

 Extruded Aluminium Profiles Having Complex Cross Sections. Latin 

 American Journal of Solids and Structures. Vol.13. 2016 

  

Happian-Smith J. An Introduction to modern vehicle desing, Butterworth 

Heinemann, 2002. 

 

Hrennikoff A. Solution of Problems in Elasticity by the Frame Worke 

Method. Journal of Applied Mathematics. Vol.8. 1941 

 



61 
 

Hung P, Voloshin AS. In-plane strain measurement by digital image 

correlation. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and 

Engineering. Vol. 25. 2003 

 

Kim KJ, Won ST, Kim KS, Choi BI, Park JH, Lim JH, Yoon JK, Kim SS, 

Lee KW. Design and Analysis of Materials and Engineering Structures. 

2012. 

 

Lan TT. Space Frame Structures - Structural Engineering Handbook . 

1999. 

 

Lin S. Strain Measurement by Digital Image Correlation. KTH. 2015 

Marzdashti SE, Pirmohammad S, Marzdashti S. Crashworthiness 

Analysis of S-Shaped Structures Under Axial Impact Loading. Latin 

American Journal of Solids and Structures. Vol. 14. 2017 

 

McHenry D. A Lattice Analogy for the Solution of Plane Stress Problems. 

Journal of Institution of Civil Engineers. Vol. 21. 1943 

 

Melosh RJ. A Stiffness Matrix for the Analysis of Thin Plates in Bending, 

Journal of the Aerospace Sciences. Vol. 28. 1961 

 

Mendez CAC, Peña CA, Fernández YB, Rodríguez JLM, Méndez ELC. 

Static and modal behavior of the chassis of a modernizes bus. Ingeniería 

Mecánica . Vol. 16. 2013 

 

Miao L. A Computer Controlled Test Bench for Automotive Steering 

System. Proceedings of the 20120 International Conference on 

Information Technology aand Scientific Management. 2010 

 

Nunes LCS, Castello DA, Santos PAM, Matt CFT. Identification of 

material properties using full field and non concact measurements. 

Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 

Vol. 31. 2009 



62 
 

 

Oberg MBAM. Termoelasticidade: Um Estudo via Método dos Elementos 

de Contorno, Termografia e Correlação Digital de Imagens. 2016 

 

Olmi G. Failure of the chassis of roller skates for agonistic figure skating. 

Case Studies in Engineering Failure Analysis. Vol. 3. 2015 

 

Ostapski W, Arominski A, Tulodziecki M. The Influence of Structural 

Features on Vibration of the Propeller Engine Test Bench. Journal of 

Theoretical and Applied Mechanics. Vol. 53. 2015 

 

Pan B, Qian K, Xie H, Asundi A. Two dimensional digital image 

correlation for in-plane displacement and strain measurement: A review. 

Measurement Science and Technology. 2009. 

 

Peters WH, Ranson WF. Digital imaging techniques in experimental 

stress analysis. Optical Engineering. 1982. 

 

Pimenta SW. Estudo comparativo entre os processos de corte plasma e 

jato de água para chapa de aço inoxidável 1" utilizado na construção de 

máquinas especiais. 2013. 

 

Poncelet M, Barbier G, Raka B, Courtin S, Desmorat R, Le-Roux JC, 

Vincent L. DIC-aided biaxial fatigue tests of a 304L steel. EPJ Web of 

Conferences. Vol. 6. 2010. 

 

Reiter M, Singer G, Major Z. Full-field Strain Analysis of a Ski Boot. EPJ 

Web of Conferences Vol. 6. 2010. 

 

Santos AHA, Pitangueira RLS, Ribeiro GO, Carrasco EVM. Concrete 

modulus of elasticity assessment using digital image correlation. Revista 

IBRACON de Estruturas e Materiais.  Vol. 9. 2016. 

 



63 
 

Soriano HL, Lima SS. Análise de Estruturas: Método das Forças e 

Método dos Deslocamentos. 2006. 

 

Sutton MA, Wolrters WJ, Peters WH, Ranson WF, McNeil SR. 

Determination of displacements using an improved digital correlation 

method. Image and Vision Computing. 1983. 

 

Szarf K, Combe G, Villard P. Particle Shape Effect on Macroscopic 

Behavior of Underground Structures: Numerical and Experimental Study. 

Studia Geotechnica et Mechanica. Vol. 36. 2014. 

 

Tebby S, Esmailzadeh E, Barari A. Methods to Determine Torsional 

Stifness in Automotive Chassis. Computer Aided Design and 

Applications. 2011. 

 

 Wilson EL, Nickell RE. Application of the Finite Element Method to Heat 

 Conduction Analysis. Nuclear Engineering and Design. Vol. 4. 1966 

 

 Zhou JW, Liu DH, Shao LY, Wang ZL. Application of Digital Image 

 Correlation to Measurement of Packaging Material Mechanical 

 Properties. Mathematical Problems in Engineering Vol. 2013 


