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RESUMO 

 

O presente texto visa relatar as etapas dão projeto preliminar de uma estrutura sobre a qual 

está sendo concebido um veículo elétrico destinado a realizar coleta seletiva no campus Darcy 

Ribeiro da Universidade de Brasília. Após a escolha do tipo de construção tubular, que une 

carroceria e chassi em uma só peça, foi definida uma forma para a estrutura, que recebeu 

algumas alterações para se adequar aos requisitos do projeto Ciclar. Carregamentos estáticos 

foram submetidos à estrutura tendo como base técnicas de construção veiculares usuais e 

análises auxiliadas por ferramentas computacionais baseadas no Método dos Elementos 

Finitos e Desenhos Assistidos por Computador. Esta análise permitiu refinar o desenho da 

estrutura através de um só tipo de tubo de aço. O conhecimento deste trabalho será útil para o 

projeto Ciclar, em andamento durante o fechamento deste estudo. 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This text presents a report of the steps followed to define the essentials of the structure of an 

electric vehicle that will be used as a recycle garbage truck at the campus of the University of 

Brasilia After setting the tubular structure type, that assembles chassis and car body into one 

piece, a general shape of the structure was defined. This definition was submitted to 

modifications to agree with the project Ciclar’s requirements. To assure the integrity of the 

structure, general static load conditions were required based on vehicle technics of project and 

static simulations were done by using computational tools based on Finite Element Method 

(FEM) and Computational Assisted Drawing (CAD) resulting in a pre-definition of the 

structure’s drawing by using one defined section of steel tube. The knowledge of this work 

will be useful for the project Ciclar, that was running in the moment of this text. 
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1 INTRODUÇÃO 
Este capítulo trata do contexto e dos objetivos 

                                                           deste projeto.     

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1.1– Contexto deste projeto 

Nas duas últimas décadas, a preocupação com políticas ambientais sustentáveis 

ganhou importância no cenário mundial. O homem está constantemente alterando seu espaço 

geográfico; estimular o uso de tecnologias e ações de menor ou nenhum impacto ao meio 

ambiente a fim de se cumprir as mesmas funções é essencial para garantir o futuro da 

humanidade. 

Várias dessas ações possíveis vão sendo tomadas há décadas, porém em um grau bem 

menor. A reciclagem, que está sendo exemplificada na figura 1, é uma delas. “A reciclagem é 

um processo em que determinados tipos de materiais, cotidianamente reconhecidos como 

lixo, são reutilizados como matéria-prima para a fabricação de novos produtos” 

(ARAGUAIA, 2011). 

 

Figura 1 – Reciclagem de latinhas de alumínio (LIMPA BRASIL) 

Através da reciclagem, pode-se então diminuir a quantidade de resíduos existentes no 

meio ambiente, que seriam inevitavelmente jogados na natureza ou em aterros sanitários, 

aonde demorariam dezenas ou até milhares de anos para se decomporem. Segundo o texto O 

Lixo nosso de cada dia (2011), “no Brasil, cada pessoa gera, em média, um quilo de lixo por 

dia”. Com a reciclagem também pode-se poupar a extração de recursos naturais e diminuir o 

consumo de energia para produzir os mesmos produtos. “Para se produzir alumínio reciclado 

utilizado para fabricar latinhas de bebidas, gasta-se apenas 5% da energia necessária para 

fabricar o alumínio primário” (ARAGUAIA, 2011). 
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“O lixo brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo e sua reciclagem é 

fortemente sustentada pela catação informal” (O LIXO..., 2011). Vários são os catadores de 

materiais recicláveis que sustentam suas famílias com seu ofício. 

Outra ação que contribui com a sustentabilidade é a utilização de energias renováveis, 

cujo impacto ambiental na utilização pode ser recuperado. Os veículos terrestres, que por 

essência utilizam combustíveis derivados do petróleo, um recurso considerado não-renovável, 

lentamente vêm incorporando o uso de energias renováveis para propulsão. 

O Brasil incorporou na década de 70 uma política incentivadora de utilização de 

veículos movidos a álcool oriundo da cana-de-açúcar; embora a razão mais importante para 

esta atitude tenha sido a crise do petróleo, que aumentou assustadoramente o preço do barril, 

este álcool é energia renovável, e é uma possível alternativa para não se consumir a gasolina, 

derivada do petróleo. 

Os veículos elétricos, como o veículo da figura 2, além de utilizar energia renovável se 

a energia elétrica utilizada vier de fontes renováveis, apresentam ainda outras vantagens em 

relação à utilização do álcool como fonte de energia: não emitem poluentes à atmosfera, 

evitando a sintetização de gases que podem contribuir para o aquecimento global e 

substâncias tóxicas, cuja concentração pode ser  nociva à saúde humana nos grandes centros 

urbanos; permitem um aproveitamento maior da energia disponível para propulsão, pois há 

menores perdas de energia em um motor elétrico do que em um motor de combustão interna. 

 

Figura 2 – veículo elétrico (BLOG DO MESQUITA) 
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A limitação de autonomia é ainda um dos desafios a serem superados na produção de 

veículos elétricos, entretanto a utilização de veículos elétricos ou híbridos é uma tendência 

global.  

1.1.2– Demanda do Projeto Ciclar 

O Projeto Ciclar foi um projeto criado em 2010 por Dianne Magalhães Vianna, 

professora do Departamento de Engenharia Mecânica da UnB - Universidade de Brasília. O 

escopo do Projeto é construir um veículo elétrico para a realização de coleta seletiva no 

próprio campus da UnB através de um projeto desenvolvido pelos próprios alunos do 

campus. 

O projeto traz um benefício social para os catadores de material reciclável, que 

poderão realizar seu trabalho com maior eficiência e conforto, ajuda a assimilar conteúdos 

aprendidos nos cursos de engenharia e ajuda no ganho de experiência prática dos alunos, 

além de fabricar um produto ecologicamente correto. 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho pretende realizar um estudo estático preliminar da estrutura sobre a 

qual poderá ser construído o veículo elétrico do Projeto Ciclar. Na primeira parte do trabalho, 

é apresentada uma revisão das soluções existentes para as estruturas veiculares, além de 

parâmetros importantes de construção. 

Durante a segunda parte deste trabalho, é apresentado um conceito inicial, que passa 

por modificações de forma para se adequar a requisitos de ergonomia, estética e 

acessibilidade. Pretende-se nesta parte definir a forma geral do veículo. 

Na terceira parte do trabalho, são impostos os parâmetros de simulação estática. O 

dimensionamento das junções soldadas entre os tubos não será realizado neste estudo. 

Simulações serão propostas utilizando programas de elementos finitos, a fim de saber se a 

estrutura proposta impõe tensões severas demais ao modelo. Ao final desta parte, as 

propriedades da seção transversal dos tubos que garantam a integridade estrutural dos tubos 

serão determinadas, determinando-se um fator de segurança. 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Este capítulo trata dos conhecimentos básicos 

necessários para a realização do estudo da estrutura 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

2.1.1– Chassi 

Chassi ou chassis é uma estrutura rígida existente em muitos veículos capaz de 

sustentar seus diversos sistemas, como mostrado na figura 3. O termo também é utilizado com 

freqüência ao referir-se à estrutura de suporte de diversos objetos móveis, como barcos, 

computadores etc. 

 

Figura 3 - Chassis de um veículo da marca Land Rover (COLLARD, 2008) 

Nos atuais veículos terrestres, o chassi normalmente é uma estrutura em aço ou 

alumínio onde é fixada a massa não-suspensa, como ilustra a parte esquerda da figura 4, 

(rodas e suspensão) e que suporta o peso do motor, da carroceria e o resto da massa suspensa 

do veículo (representada pelas outras partes do veículo, excluindo-se rodas de suspensão). 
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Figura 4 – À esquerda, automóvel mostrando em destaque alguns dos seus sistemas, com o 

chassi destacado em laranja (HOWSTUFFWORKS). À direita, carroceria de um automóvel 

da marca Audi (ABAL)

2.1.2 - Carroceria 

 Carroceria ou carroçaria é uma estrutura ou aglomerado de estruturas rígidas com a 

função de envolver os sistemas do interior do veículo, controlando a sua exposição a agentes 

externos ou mesmo assegurando a integridade física das pessoas ou das cargas que o veículo 

está transportando. A parte direita da figura 4 mostra a carroceria de um veículo moderno. Ela 

geralmente define a forma do veículo. 

 No que se refere à forma, carroceria pode receber denominações diferentes, que pode 

trazer influências nas aplicações dos veículos. A carroceria do tipo sedan, por exemplo, 

possui duas fileiras de bancos para passageiros e um compartimento de carga cujo vidro 

traseiro não compõe a sua porta de acesso. 

 A carroceria do tipo station wagon, SW ou caminhoneta também possui duas fileiras 

de bancos para passageiros, como no exemplo de veículo mostrado à esquerda da figura 5, 

porém o compartimento de carga está presente no habitáculo. 

 As carrocerias do tipo pick up, como no caso do veículo à direita da figura 5, possuem 

geralmente uma fileira de banco para passageiros e um grande compartimento de carga 

externo e geralmente em forma de caixa aberta.
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Figura 5 – À esqerda, Wolkswagen Passat Wagon, exemplo de automóvel com carroceria do 

tipo Station Wagon (AUTOMOBILE UPDATES). À direita, Ford F100, clássico exemplo de 

carroceria do tipo pick up (AUTOESTRADA, 2007) 

 Existem variações dentro dos próprios tipos de carrocerias, e outras carrocerias podem 

apresentar dificuldade de serem classificadas. 

 Nas primeiras décadas do século XX, a madeira era altamente empregada na 

construção de carroceria, enquanto que o chassi era feito geralmente sobre duas grandes vigas 

de aço. Atualmente, o aço é majoritariamente empregado tanto nas carrocerias quanto nos 

chassis, embora haja também o uso de ligas de alumínio e materiais compósitos em vários 

casos. 

2.1.3 – Breve histórico das variações de construção de estrutura 

 Esta seção foi estruturada baseando-se no autor (CROLLA, c2009). No início do 

século XX, os primeiros automóveis possuíam sua construção ainda baseada nas carruagens 

puxadas a cavalo, como mostra a figura 6 à esquerda, uma vez que se as carruagens eram boas 

o suficiente com cavalos, não deveria ser muito diferente com motores. Muitas vezes, os 

automóveis eram nomeados com nomes comuns às carruagens, como phaeton, landaulet, 

wagonette etc. 

 Na década de 1920, no auge da produção em massa, os automóveis eram largamente 

construídos baseados no modelo de estrutura chassi + carroceria. Além de facilitar a 

diversidade de modelos e implicar que toda a parte mecânica estivesse no chassi, na época o 

chassi e a carroceria eram produzidos por empresas distintas. 

As carrocerias geralmente possuíam forma de caixa, com cobertura em chapas de aço 

ou madeira fixada em longarina de aço apoiados sobre um chassi de aço. As rodas 

costumavam ser grandes, raiadas e muitas vezes de madeira e se localizavam externamente à 
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carroceria, e então eram aplicadas coberturas nas rodas a fim de proteger os ocupantes dos 

detritos levantados do solo. 

 

Figura 6 – à esquerda, antigo veículo do início do século XX (BUSINESSWEEK, 2007). À 

direita, desenho de vista superior de um chassi do modelo Ford T (JUST OLD CARS, 2010).

O chassi era concebido basicamente sobre dois membros (tradicionalmente possuíam 

seção transversal em “C”) longitudinais, como na figura 6 à direita, com membros 

transversais se uniam a eles através de juntas em “T”. Por causa de sua forma, o arranjo dos 

membros do chassi era chamado de “grelha”. 

  Nos projetos de chassi, priorizava-se a resistência do veículo contra cisalhamentos 

verticais e o momento de flexão aplicado por cada eixo. Entretanto, o fenômeno de torção do 

chassi era negligenciado pelos engenheiros da época. Uma baixa rigidez à torção prejudica a 

dirigibilidade e pode causar vibrações indesejadas no veículo, como será conhecido algumas 

décadas mais tarde na indústria automotiva. 

 O chassi e a carroceria podem ser tratados aproximadamente como molas de torção em 

paralelo. Neste caso, a carga de torção é dividida entre as molas (chassi e carroceria) de 

acordo com a respectiva rigidez torcional de cada um. 

 A carroceria de habitáculo aberto, exemplificado na figura 7, era comum nessa época, 

uma forma que é intrinsecamente de baixa rigidez. Ao fechar o habitáculo de formas que 

provoquem o aumento de rigidez, apareciam problemas como trincas na carroceria, um sinal 

de que a carroceria também estaria trabalhando como um componente estrutural do veículo, 

recebendo carga de torção que foi transferida do chassi, e não apenas carregando o próprio 

peso e o dos ocupantes. Não-raramente, buscava-se intuitivamente obter baixa rigidez à 

torção. 
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Figura 7 – Ford T (SWEDEN, 2007) 

 Na década seguinte, a rigidez da carroceria viria a ser aumentada, e para diminuir o 

impacto da transferência de carga de torção, várias medidas foram sendo tomadas, como por 

exemplo o aumento induzido da rigidez do chassi, através de membros de seção transversal 

fechada e braços cruciformes, e a multiplicação de pontos de fixação entre chassi e carroceria. 

 Com o avanço da engenharia, a construção dos veículos pôde ser refinada a fim de se 

produzir veículos mais eficientes e seguros. As rodas passaram a ficar menos expostas e 

cobertas pela carroceria, o que diminuiria os danos da uma pessoa ou animal que fossem 

atropelados pelo veículo. 

 Outra melhoria foi a diminuição do raio das rodas. Pode-se tratar o momento de 

inércia da roda como sendo o momento de inércia de um disco de massa M, raio R e largura L 

em relação ao centro de revolução, ilustrado na figura 8, o que resulta em um momento de 

inércia de valor: 

Ic=MR
2
/2           (1) 

 

Figura 8 – idealização de uma roda por um cilindro finito (GARCÍA) 
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 Já que o momento de inércia varia com o quadrado do raio, raios menores contribuem 

na diminuição do momento de inércia da roda e será necessário um torque de valor mais baixo 

(T) para acelerar a roda a uma mesma taxa (α): 

T=Icα            (2) 

 Foi explorado também o uso de formas que aumentassem a rigidez do veículo sem um 

grande aumento de massa. No veículo Volkswagen Fusca, que aparece na figura 9, existe um 

dobra externa entre o teto e as laterais que aumenta a rigidez da carroceria, protegendo melhor 

os ocupantes do veículo em caso de capotamento, por exemplo. 

 

Figura 9 – Volkswagen Fusca (CARROSNAWEB) 

2.1.4 - Tipos de estruturas veiculares modernas 

 Os tipos de estruturas veiculares descritos nesta seção seguem as informações retiradas 

de (CROLLA,c2009). 

-Backbone 

 A estrutura do tipo backbone ilustrada na figura 10 se caracteriza por possuir um bloco 

central, geralmente composto por chapas, que se acopla abaixo de um corpo (carroceria). O 

bloco central também pode ser formado por barras triangulares. 

 Neste tipo de estrutura, a rigidez torsional do conjunto chassi backbone + carroceria é 

normalmente maior que a rigidez torsional dos membros separados, pois as junções entre 

ambos não é simplesmente feita pelas extremidades, mas sim ao longo de todo o corpo. 
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Figura 10 – estrutura backbone de um veículo (Lotus Cars Ltd.)
1
 

-Triangular 

 Esse tipo de estrutura é baseado em um conjunto de elementos estruturais delgados 

que funcionam como barras ou vigas, que se unem cobrindo praticamente todo o volume do 

veículo A figura 11 mostra a estrutura triangular de um veículo esportivo moderno inglês, o 

Catheram 7. A triangulação é necessária para que os esforços na estrutura provoquem 

principalmente tração/compressão nas barras e evitem momentos nas juntas. Ideal quando há 

a produção de poucas unidades do veículo. 

 

Figura 11 - Estrutura de um Catheram 7 (TOUGAS) 

-Introdução da gaiola 

 A gaiola foi introduzida na estrutura triangular. É ela que envolve, além de todo o 

corpo do veículo, o habitáculo, onde se encontram os ocupantes do veículo, como no caso do 

veículo da figura 12. Ela permite o aumento da rigidez torsional, se comparada com uma 

estrutura triangular idêntica sem gaiola, em alguns casos, esse aumento pode chegar a 500 por 

cento no caso de alguns veículos de corrida. 

                                                

1 Imagem de cortesia encontrada em: CROLLA, c2009. 
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Figura 12 – estrutura triangular com gaiola integrada (TVR Ltd.) 
2
. 

-Monocoque 

 A estrutura do tipo monocoque, exemplificada na figura 13, é o equivalente das 

estruturas aeronáuticas nos veículos, e se baseia em um perfil delgado que cumpre ambas as 

funções de cobertura e estrutura do automóvel. Ela envolve o veículo com ligeira 

aproximação de forma de um cilindro, oferecendo muita rigidez torsional em baixo peso. 

 

Figura 13 - Veículo antigo em estrutura monocoque (THUNDERRANCH) 

 O monocoque traz algumas complicações em ser utilizado, pois perde sua rigidez 

quando partes da estrutura devem permanecer abertas (habitáculo, entrada do habitáculo, 

pára-brisa), e frequentemente exige reforços para evitar flambagem e resistir a cargas não-

tangenciais  à cobertura, como os braços da suspensão. 

                                                
2 Imagem de cortesia encontrada em CROLLA, c2009. 
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-Plataforma 

 Se baseia em uma parte central composta de painéis metálicos bem unidos, como na 

figura 14. Geralmente não ocupa a parte superior da estrutura, sendo ideal para a construção 

de conversíveis ou para um projeto que poderá ser modificado várias vezes. 

 

Figura 14  – plataforma de um Lotus Elise (Lotus Cars Ltd.)
3
 

-Birdcage 

 O tipo birdcage de estrutura é similar ao monocoque, mas os menbros envolventes são 

delgados e não mais cobrem o carro como uma pele e sim através de elementos delgados de 

maneira similar à estrutura que aparece na figura 15, assemelhando-se a uma “gaiola de 

pássaro” (birdcage, em inglês). É frequentemente utilizada, por exemplo, nas carrocerias de 

ônibus. 

 

Figura 15 – estrutura birdcage de um veículo (Audi UK Ltd.)
4
 

                                                
3 Imagem de cortesia encontrada em: CROLLA, c2009. 
4 Imagem de cortesia encontrada em: CROLLA, c2009. 
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-Integral 

 Tipo moderno de estrutura, onde uma só peça contém membros delgados de alta 

ridigez, chapas e a carcaça externa, como na estrutura veicular da figura 16. Este tipo de 

estrutura é mais adaptado à produção em série. 

 

 

Figura 16 – estrutura integral de um automóvel moderno (General Motors Corporation)
5
 

2.2 REQUISITOS TÉCNICOS DA ESTRUTURA DE UM VEÍCULO 

 A estrutura é geralmente a parte que tem maior representatividade sobre o custo de 

fabricação de um automóvel (CROLLA, c2009). Além de atender a requisitos de segurança e 

performance do veículo, o projeto de uma estrutura leva em consideração requisitos como 

custo, métodos de fabricação, a aplicação onde será utilizado, dentre outros. Se esses fatores 

não forem levados em consideração, a viabilidade do projeto poderá ser comprometida. 

 Um requisito importante da estrutura de um veículo é que ela não quebre durante a 

vida útil do veículo, e que ela apresente pouca ou nenhuma alteração permanente de sua 

forma, além de preservar ao máximo a integridade dos passageiros em caso de acidentes. Este 

serão os aspectos mais importantes abrangidos por este estudo. 

 Posteriormente, é aconselhável que o projeto da estrutura deste veículo satisfaça 

também os critérios de resistência e rigidez, visando que ela apresente bom grau de ambas 

minimizando-se a massa total da estrutura. 

 Alguns critérios comuns para se avaliar a performance estrutural de veículos são os 

seguintes (CROLLA, c2009): 

                                                
5 Imagem de cortesia encontrada em: CROLLA, c2009. 
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-Rigidez à flexão 

 Avalia o deslocamento de um ponto da estrutura localizado no centro da distância 

entre os eixos dianteiro e traseiro, ou entre-eixos, quando a estrutura é subordinada à flexão 

pura devido à ação de múltiplos de cargas estáticas no veículo. A deflexão do ponto central 

pode ser associada simplificadamente a uma força vertical descendente no centro do entre-

eixos. 

-Rigidez à torção 

 Avalia o ângulo de torção entre o sistema de suspensão dianteiro e traseiro quando é 

aplicado um torque no eixo longitudinal do veículo. O veículo se encontraria em um caso de 

“torção pura” (mesmo torque aplicado em sentidos opostos nos eixos dianteiro e traseiro. 

Geralmente é o critério mais rigoroso do projeto da estrutura. 

 Os dois critérios são importantes para se prevenir movimentos vibratórios que podem 

comprometer a dirigibilidade ou o conforto de um veículo, oriundos de uma estrutura pouco 

rígida, que afeta particularmente a primeira freqüência natural, embora os modos de vibração 

não sejam contemplados pelo presente estudo. 

2.3 CONHECIMENTOS ADICIONAIS 

2.3.1-Centro de gravidade 

 Um dos parâmetros críticos para o dimensionamento e o comportamento de um 

veículo na pista é o seu centro de gravidade (CG). O centro de gravidade de um veículo é o 

ponto tridimensional (x,y,z) que poderia concentrar toda a massa do veículo em um caso 

hipotético. O comportamento do veículo pode então ser analisado com todo o peso do veículo 

agindo sobre o centro de gravidade. A reação da força peso do veículo são as forças verticais 

em cada pneu, que influenciam também as forças longitudinais e transversais responsáveis 

pela movimentação. 

 Conceitualmente, as coordenadas do centro de gravidade são obtidas dividindo-se a 

soma dos elementos infinitesimais de peso multiplicadas pelas respectivas posições pelo peso 

total do veículo, ou seja: 

xcg=∫(xdP)/P
           (3)

 

ycg=∫(ydP)/P            (4) 

zcg=∫(zdP)/P           (5) 
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 Para encontrar o centro de gravidade do veículo com boa aproximação, é necessário 

conhecer os pesos e os centros de gravidade dos componentes mais representativos em peso. 

 Com a ajuda do programa Solidworks, o desenho tridimensional do veículo permite 

localizar os pontos a serem medidos para estimar a localização do CG. 

 Através das coordenadas do CG do veículo, é possível determinar as distâncias 

horizontais entre esse e os eixos dianteiro e traseiro do veículo, mostrados nas figuras 17 e 18 

como sendo a e b, bem como a altura entre o CG e o solo, representado como sendo h. 

 

Figura 17 – Dimensões principais do veículo em relação ao centro de gravidade – vista de 

topo (MILIKEN, W.; MILIKEN, D., 1995)  

 

Figura 18 – Dimensões principais do veículo em relação ao centro de gravidade – vista lateral 

(MILIKEN, W.; MILIKEN, D., 1995) 
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2.4 MÉTODOS DE CÁLCULO 

2.4.1 - Método dos Elementos Finitos 

 O Método dos Elementos Finitos (Finite Element Method, em inglês, ou FEM) é um 

método utilizado para encontrar soluções aproximadas de equações diferenciais parciais, bem 

como equações integrais. Algumas vezes as equações diferenciais são eliminadas 

completamente, enquanto que em outras vezes elas são transformadas em um sistema de 

equações diferenciais ordinárias que são resolvidas através de técnicas de integração 

numérica. 

 

Figura 19 – Simulação de tensões em um objeto utilizando uma ferramenta de elementos 

finitos (UMBC) 

 O FEM é amplamente utilizado na engenharia nas áreas de Mecânica dos Fluidos e 

Mecânica de Estruturas. Os modelos de corpos, que na realidade são matéria contínua, são 

divididos no FEM em nunerosos elementos, como mostrado na figura 19, cujas equações são 

aplicadas em cada uma das junções entre esses elementos, ou nós. Esses elementos podem ser 

barras, triângulos, quadrados etc. A um corpo contínuo discretizado dessa forma dá-se o nome 

de malha. 

 O Método dos Elementos Finitos apresenta características importantes que o diferem 

do método analítico. As diferenças serão comentadas considerando-se o caso de vigas 

tridimensionais, que serão utilizadas durante as simulações deste trabalho. 

2.4.1.1-Método analítico de vigas tridimensionais 

 No método analítico, o comportamento de cada ponto que constitui a viga pode ser 

isolado e analisado. Conhecendo-se o comportamento das forças atuantes, é possível 

encontrar as forças de reação em cada apoio da viga através das equações de equilíbrio. 

Isolando-se a viga em partes e aplicando novamente as condições de equilíbrio, é possível 
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conhecer os esforços internos atuantes sobre cada porção de material da viga (forças e 

momentos). 

 

Figura 20 – encontrando deslocamentos em uma viga bi-apoiada com carregamento no centro 

(VIGA) 

 Em seguida, conhecendo-se a geometria da seção transversal e as propriedades do 

material, é possível conhecer as tensões e as deformações existentes sob a ação dos 

carregamentos impostos, como mostra a figura 20. 

 Analisar uma viga pelo método analítico pode ser uma tarefa fácil quando as estruturas 

são simples e os carregamentos podem ser considerados pontuais. Os resultados obtidos são 
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acurados para tensões, deslocamentos e deformações da viga, pois resultam de uma integração 

sobre a matéria contínua composta de incontáveis partes das quais é verdadeiramente 

composta a viga. 

2.4.1.2-Método dos elementos finitos para vigas tridimensionais 

 A denominação Método dos Elementos Finitos foi utilizada pela primeira vez por 

Clough em 1960, em cujo trabalho percebia o modelo como se ele fosse composto por um 

número finito de elementos ou sub-regiões (MOTTRAM; SHAW, 1996).  

 A idéia básica por trás do Método dos Elementos Finitos é de construir uma estrutura a 

partir de um número finito de elementos, que pode ser, como mostra a figura 21, 

unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais (MOTTRAM; SHAW, 1996). Estes 

elementos podem possuir diferentes formas, que devem ser escolhidas de acordo com a 

compatibilidade do elemento ao problema. 

 

Figura 21 – elementos finitos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais 

(RUDNICKI) 
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Figura 22 – modelos diversos de elementos finitos (RUDNICKI) 

 A figura 22 mostra o elemento finito de tubo. Ele seria adequadamente utilizado 

quando é desejável simular o comportamento de um mastro tubular de uma bandeira, por 

exemplo. 

 Em ambas as figuras 21 e 22, é possível observar que os elementos possuem vértices 

marcados por pontos brancos em suas extremidades, que são denominados nós. É através 

destes nós que cada elemento contínuo é conectado ao próximo elemento contínuo. As forças 

e deslocamentos são transmitidos através de cada nó de um elemento finito aos elementos 

vizinhos que compartilham o mesmo nó. Quando é necessário encontrar tensões, deformações 

ou deslocamentos no interior do elemento, são utilizadas funções simples de interpolação 

utilizando os deslocamentos dos nós do elemento (MOTTRAM; SHAW, 1996). 

 Em um caso linear, o comportamento de um elemento finito é parametrizado pela 

equação matricial: 

                          (6) 

O vetor      é o vetor nodal de forças,e      é o vetor nodal de deslocamentos, 

contendo os graus de liberdade do elemento. A matriz [k] é chamada de matriz de rigidez do 

elemento, que é sempre quadrada. A equação (6) remete a um principio de linearidade entre 

força e deslocamento, existente em uma mola. De fato, ao bloquear-se um dos nós de um 

elemento unidimensional de dois nós, a relação resultante é idêntica à Lei de Hooke para a 

mola, como mostra a equação (7): 
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               (7) 

 No caso de uma viga tridimensional que possui dois nós, cada nó poderá se deslocar 

em três direções, e girar em três direções, totalizando 6 graus de liberdade para cada nó, e 12 

graus de liberdade para o elemento. Logo, a matriz de rigidez do elemento de viga será 12x12. 

 Nos elementos de viga, os efeitos axial, de flexão e de torção podem ser somados em 

uma matriz como descrita na equação (6) que associa as forças e os momentos em cada nó nos 

três eixos de liberdade com os respectivos deslocamentos, ângulos de curvatura e rotações de 

nós. 

2.5 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA CÁLCULO 

2.5.1-Utilização do elemento pipe16 no Ansys 

 O programa Ansys é uma das ferramentas computacionais amplamente utilizadas em 

aplicações práticas da técnica de elementos finitos. Através deste programa, é possível 

descrever a geometria do problema, caracterizar o tipo de malha, aplicar as propriedades dos 

corpos e as condições de contorno e obter os resultados do problema de elementos finitos. 

 O Ansys possui um módulo denominado Mechanical APDL, sobre a qual é possível 

solucionar diversos tipos de problemas incluindo aqueles que envolvem o comportamento 

mecânico de sólidos. 

 O elemento pipe16, disponível para utilização no Ansys, é um elemento uniaxial de 

tubo reto de propriedades elásticas com capacidade de simular os comportamentos tração-

compressão, torção e flexão. O elemento pipe16 possui dois nós em cada elemento, e cada nó 

possui seis graus de liberdade: translações nos eixos x,y e z e rotações nos eixos x,y e z, como 

mostra a figura 23. O elemento possui um comportamento de viga similar ao descrito na seção 

anterior. 
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Figura 23 – representação de um elemento do tipo pipe16 (ANSYS STUBA) 

 Ao elemento pipe16 podem ser declarados o diâmetro interno do tubo, a espessura do 

tubo, a densidade do material, o módulo de elasticidade, o módulo de Poisson, dentre vários 

outros parâmetros. 

 Como dados de saída do elemento, pode-se obter as tensões e os deslocamentos nos 

elementos. O elemento permite obter a tensão normal axial, tensão normal causada por flexão, 

e as tensões de cisalhamento causadas por força de cisalhamento e momentos de torção, como 

exemplificado na figura 24. Os dados são obtidos apenas para a superfície externa do tubo. 

 

Figura 24 - Tensões obtidas no elemento pipe16 (ANSYS STUBA 2) 

 O elemento também permite combinar os efeitos destas tensões e informar o valor da 

tensão equivalente segundo o critério de Von Mises. Para isso, as tensões são contabilizadas 

em um tensor de tensões como na equação (8): 
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          (8) 

 

  =tensor de tensões 

σx=tensão normal no plano x 

σy=tensão normal no plano y 

σz=tensão normal no plano z 

σxy=tensão de cisalhamento no plano x na direção y 

σyz=tensão de cisalhamento no plano y na direção z 

σxz=tensão de cisalhamento no plano x na direção z 

 A teoria de Von Mises se refere às tensões principais do estado de tensões, ou seja, as 

tensões correspondentes ao mesmo estado de tensão com tensões de cisalhamento nulas. Para 

isso, resolve-se a equação: 

det        
   
   
   

                (9) 

As tensões principais do estado de tensões (σ1, σ2, σ3) são encontradas como sendo 

cada uma das três soluções obtidas para o valor da incógnita σp. Em seguida, a tensão 

equivalente de Von Mises (σe) é obtida a partir da seguinte equação: 

σe= {0,5x[(σ1 - σ2)
2
 + (σ2 - σ3)

2
 + (σ3 - σ1)

2
 ]}

0,5
    (10) 

O Ansys permite conhecer os valores para σe de cada elemento diretamente através do 

comando SEQV.   
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3 CONCEITO INICIAL E EVOLUÇÃO 

Este capítulo apresenta as principais escolhas e 
mudanças para a determinação da  forma da esrutura 

3.1 METODOLOGIA DE ESTUDO DO VEÍCULO 

 Uma vez que o veículo ainda não possui forma definida, a primeira etapa do trabalho 

deve ser determinar uma forma capaz de atender aos requisitos de projeto. Uma vez 

determinado o melhor conceito do veículo, análises estáticas serão realizadas para indicar em 

que partes do veículo pode-se retirar ou deve-se adicionar massa para que o projeto esteja 

garantido estaticamente. 

3.2 DEFINIÇÃO DO CONCEITO GERAL DO VEÍCULO 

 O estudo desenvolvido neste projeto será utilizado como referência para o projeto e 

construção do protótipo de um veículo desenvolvido por uma equipe interdisciplinar de 

estudantes da Universidade de Brasília dos seguintes cursos: Engenharia Mecânica, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Automotiva, Desenho Industrial e Engenharia de Produção. 

3.2.1 - Objetivo do veículo 

 O veículo terá como missão principal o transporte de carga. Ele poderá transportar no 

máximo duas pessoas, sendo uma delas a pessoa que conduzirá o veículo. A carga será 

principalmente materiais recicláveis, podendo eventualmente cobrir serviços de transporte de 

cargas de natureza diversas, desde que a carga máxima no compartimento de carga nunca 

ultrapasse 500,0kg e a velocidade máxima não ultrapasse 50,0km/h (ou aproximadamente 

14,0 m/s). 

 O porte do veículo deverá ser compatível com as condições de circulação de veículos 

de passeio em vias pavimentadas brasileiras, sendo subordinado às condições de legalização 

das entidades locais de trânsito. 

3.2.2 - Sistema de Propulsão 

 O veículo tem propulsão puramente elétrica: a energia necessária para imprimir torque 

nas rodas virá de baterias armazenadas no veículo. Motores elétricos serão responsáveis pela 

transmissão de torque às rodas. A estrutura deverá armazenar as baterias e suportar o(s) 

motor(es). 

3.2.3 - Forma Geral do Veículo e Dimensões Principais 

 A largura do veículo deverá ser compatível com a largura de carros de passeio; 

partindo dessa premissa, ela não deverá ultrapassar os 1800,0 mm. Não há restrições de altura, 
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mas sabe-se que o veículo deverá ser capaz de entrar no túnel do subsolo do ICC (edifício da 

UnB), logo é desejável que ela não ultrapasse os 2000,0mm. 

As rodas utilizadas serão do mesmo tipo de veículos populares de passeio, tipo 175/70 

R 13, a fim de se reduzir custos de manutenção. 

 O estudo de concepção passou por dois modelos diferentes. 

1)Conceito pick-up 

 O veículo foi pensado na forma de um mini-caminhão de 3500,0 mm de comprimento 

por 2000,0 mm de altura. Haveria dois ambientes no veículo, ilustrado na figura 25: 

-Um habitáculo para os passageiros na parte frontal.  

O habitáculo possuia banco para os passageiros e estava cercado por elementos 

estruturais que garantiriam a integridade dos passageiros em caso de colisão frontal ou 

capotamento. As baixas velocidades de operação dispensavam o uso de portas laterais, 

melhorando o acesso aos passageiros, que deveriam entrar e sair constantemente para coletar 

o material reciclável nos pontos de coleta. O veículo possuiria um pára-brisa. 

-Um compartimento de carga em forma de caixa com a extremidade superior aberta e 

a parte posterior móvel, para facilitar a manipulação da carga. 

 

Figura 25 – exemplificação da estrutura no conceito pick-up 

2)Conceito rebocadora 

 O veículo seria composto por duas unidades, como mostra a figura 26: 
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 -A unidade rebocadora seria responsável por carregar os dois tripulantes, o sistema de 

controle e propulsão e as baterias. Esta unidade possuiria duas rodas dianteiras e uma roda 

propulsora traseira. A unidade rebocadora poderia funcionar independentemente de estar 

acoplada ao reboque. 

 -O reboque seria responsável por carregar o material reciclável, e ele seria acoplado à 

rebocadora através de um engate de reboque comercial. A unidade de carga teria mais duas 

rodas, totalizando cinco rodas no veículo completo. 

 

Figura 26 – exemplificação da estrutura no conceito rebocadora 

Comparativamente, foram discutidos os conceitos para a seleção de cada um deles. Na 

Tabela 1 as propriedades de cada um dos conceitos de forma simplificada: 

Tabela 1– Tabela comparativa dos conceitos-solução para a coleta seletiva 

Conceito pick-up Conceito rebocadora 

-Raio de curva tende a ser maior pois os eixos 

dianteiro e traseiro estão sempre alinhados 

-Apenas uma estrutura 

-Sistema de propulsão mais complexo, 

exigindo solução para a diferença de raios de 

curva das rodas traseiras (um motor por roda 

ou um sistema diferencial) 

-Regularização convencional para protótipo 

-Estrutura mais simples 

-Dinâmica de estrutura simples 

-Idéia convencional 

-Diminuição do raio mínimo de curva 

-Veículo composto de duas unidades 

(estruturas) 

-Sistema de propulsão mais simples 

-Regularização de circulação facilitada 

(veículo de 3 rodas) 

-Abre uma possibilidade futura de distribuir 

cestos de lixo rebocáveis pelo campus, 

facilitando o processo da coleta 

-Versatilidade (a rebocadora poderia fazer 

trabalhos diferentes no futuro, por exemplo 

carregando um reboque de transporte de 

passageiros) 

-Conceito inovador 
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 Em virtude dos aspectos salientados, o conceito rebocadora foi elegido para projeto 

através da equipe do Projeto Ciclar, que será  responsável pela finalização do projeto e 

construção do veículo. 

3.3- DEFINIÇÂO DO REBOQUE 

 O reboque corresponde à porção posterior do veículo e terá a função de acomodar a 

carga que se deseja transportar. Uma vez que o veículo servirá para a coleta seletiva, espera-se 

que ele seja capaz de carregar cargas de material reciclável. O material reciclável produzido 

pode variar muito de local para local. Materiais recicláveis típicos estão listados na tabela 2: 

Tabela 2– Recicláveis por material. Fonte: Natural Limp. 

Plástico Metal Papel Vidro 

• Copos 

• Garrafas 

• Sacos/Sacolas 

• Frascos de 

produtos 

• Tampas 

• Potes 

• Canos e Tubos de 

PVC 

• Embalagens Pet 

(Refrigerantes, 

Suco,  

Óleo, Vinagre, etc. )  

 

• Tampinhas de 

Garrafas 

• Latas 

• Enlatados 

• Panelas sem cabo 

• Ferragens 

• Arames 

• Chapas 

• Canos 

• Pregos 

• Cobre  

 

• Jornais e Revistas 

• Listas Telefônicas 

• Papel 

Sulfite/Rascunho 

• Papel de Fax 

• Folhas de Caderno 

• Formulários de 

Computador 

• Caixas em Geral 

(ondulado) 

• Aparas de Papel 

• Fotocópias 

• Envelopes 

• Rascunhos 

• Garrafas 

• Potes de Conservas 

• Embalagens 

• Frascos de 

Remédios 

• Copos 

• Cacos dos Produtos 

Citados 

• Pára-brisas 

 

Em um campus universitário, são produzidos materiais recicláveis de todos os 4 tipos 

que aparecem na tabela acima; entretanto, pesquisas realizadas pelos integrantes do Núcleo de 

Agenda Ambiental mostram que dentre estes materiais, aqueles que se mostram mais 

importantes em quantidade são as folhas de papel rejeitadas pelos alunos e docentes. 

Levando-se em consideração que uma folha de papel do tamanho A4 (210,0 x 297,0mm) de 

0,10 mm de espessura possui uma densidade de 75g/m
2
 de papel, cada folha de papel pesaria 

aproximadamente 4,678 gramas. Um veículo com capacidade de carregar 500,0 kg seria capaz 

de carregar aproximadamente 106889 folhas do tipo A4, que ocupariam um volume de 

aproximadamente 0,667m
3
. Esse foi considerado o volume mínimo que a caçamba do veículo 

deveria ter, visto que se trata de um caso onde a carga está plenamente compactada. 

O volume útil do reboque foi então ajustado para 1733,60 mm de comprimento, 

1182,0 mm de largura e 1597,8mm de altura, o que corresponde a um volume total de 3,274 

m
3
, que corresponde a quase cinco vezes o volume necessário para carregar os 500,0kg de 

papel. 
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3.3.1 - Piso do reboque 

Uma chapa de alumínio de 2,0mm de espessura foi sugerida para ser o piso do 

reboque. Entretanto, é desejável que se tenha membros da estrutura apoiando o piso na parte 

inferior a fim de evitar que as chapas de alumínio apresentem acentuada deflexão ao serem 

pisadas. As chapas de alumínio podem ser fixadas à estrutura através de parafusos 

distribuídos próximos às extremidades das chapas. Parafusos podem ser fixados à estrutura 

através de cilindros metálicos soldados à estrutura e que sejam usinados fios de rosca para 

aparafusamento. 

3.3.2– Forma do reboque 

 O reboque deve possuir volume interno útil para se armazenar a carga. O formato 

interno conveniente para esta funcionalidade é o de cubo. O reboque deve também possuir 

uma região para instalação do engate na unidade rebocadora. 

3.3.3 – Posição das rodas do reboque 

 Decidiu-se colocar as rodas do reboque no seu exterior, o que simplifica o desenho e a 

fabricação da estrutura, porém sendo necessária a cobertura das rodas através de pára-lamas, 

segundo exige o Código de Trânsito Brasileiro. 

 Outro recurso utilizado no posicionamento das rodas é o seu deslocamento para a 

porção traseira do reboque. Desse modo, o centro de massa do reboque, quando vazio, gera 

um torque que empurra o ponto de engate para o solo, para evitar o desacoplamento do 

reboque ou o levantamento da roda tratora que se encontra na unidade rebocadora. 

 O centro de massa do reboque quando cheio deve causar o mesmo efeito, pois o centro 

de massa da carga cheia também se localizaria à frente da roda, como mostrado na figura 27.  
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Figura 27– Cotas aproximadas da distância horizontal entre o ponto de engate e a roda e o 

centro de massa médio do reboque e a roda. 

 Desenhando-se o reboque em tubos de aço ASTM A500 grau C de 29,9mm de 

diâmetro e 2,5mm de parede, obteve-se diretamente através do programa Solidworks que a 

massa da estrutura do reboque vazio é de 52,98 kg, desconsiderando-se as chapas em 

alumínio que cobririam o piso e as laterais. 

3.4 DEFINIÇÃO DA UNIDADE REBOCADORA 

3.4.1– Conceito inicial 

 A unidade rebocadora deve transportar dois passageiros, o sistema de propulsão, as 

baterias e apresentar um local para ser instalado o engate do reboque. A figura 28 apresenta 

um desenho do conceito inicial: 
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Figura 28 – Conceito inicial da unidade rebocadora 

 O conceito apresenta algumas características importantes: 

 -O piso diminui sua largura para que possam ser encaixados os braços de suspensão 

dianteiros. 

 -As baterias serão instaladas em um espaço próprio abaixo do banco dos passageiros. 

 -Embora a estrutura não tenha portas, foi adicionado um apoio para contenção lateral 

dos corpos dos passageiros. 

 

Figura 29 – Conceito inicial da estrutura da unidade rebocadora 
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 A estrutura, como mostra a figura 29, envolve os passageiros, a fim de protegê-los 

contra impactos sob várias direções do veículo. 

 Tubos instalados em forma de triângulos aparecem por toda a estrutura, a fim de 

garantir que os esforços na estrutura sejam convertidos em trações e compressões dos tubos e 

menos momentos nas soldas na junção dos tubos. A análise de resistência de juntas soldadas 

não é objeto do presente estudo. 

3.4.2 - Ergonomia do habitáculo da unidade rebocadora 

 Para que a unidade rebocadora do veículo possa transportar duas pessoas, é necessário 

considerar estudos de dimensões necessárias no habitáculo para proporcionar conforto e 

segurança. 

 A primeira decisão no habitáculo da unidade rebocadora é a existência de um plano 

paralelo ao piso da estrutura, a fim de se instalar a espuma sob a qual irão sentados os dois 

passageiros. 

 Deve-se considerar também que as duas pessoas sentarão no mesmo banco, lado a 

lado; logo, a largura do veículo deve ter uma dimensão compatível com esta decisão; uma 

largura de 1200mm já é capaz de acomodar os dois passageiros. Foi escolhida então uma 

largura de 1250mm na gaiola, com as rodas dianteiras projetando-se para fora a fim de se ter 

uma bitola maior. 

 Revisando-se uma das inspirações do projeto do veículo, (DINIZ, 1995) faz uma 

varredura das principais dimensões utilizadas nos veículos utilizados nos campos de golfe, 

confeccionando a figura 30 e os valores da tabela 3: 
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Figura 30 – Dimensões verificadas em carros de golfe para dois ocupantes (DINIZ, 1995) 

Tabela 3 – Valores verificados para as dimensões da figura 30 (DINIZ, 1995) 

Comprimento 

máximo 

Largura 

máxima 

Altura 

ao 

solo 

Altura 

do 

banco 

Diâmetro 

das 

rodas 

a b c d e 

230-240 cm 100-110 

cm 

20 cm 40-50 

mm 

43cm 

(versão 

de golfe) 

210-

220 

cm 

130-

150 

cm 

40-

45 

cm 

45-

50 

cm 

10-

20° 

 

f g H i j k l m Largura 

40-45 

cm 

45-50 

cm 

40-45 

cm 

55-65 

cm 

60-70 

cm 

25 cm 20 cm 0-5 cm 100-110 

cm 

Essas dimensões observadas serviram de base para a determinação das dimensões do 

projeto Para o espaço de descanso dos pés (dimensão d da figura) foi selecionado 560mm. 

Para a altura do banco (correspondente à dimensão c), foi escolhido 440mm, e para o 

comprimento do banco (dimensão d) optou-se por utilizar 470mm. O plano inclinado à frente 

dos pés, onde poderão ser instalados pedais de controle, foi ajustado para 501mm. 
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3.4.3 - Alterações do conceito da rebocadora 

 Algumas alterações foram sugeridas no conceito inicial da rebocadora a fim de 

cumprir objetivos específicos. As principais alterações sugeridas pelo projeto Ciclar são: 

3.4.3.1 - Alterações ergonômicas 

 Através de uma simulação de posicionamento de passageiros no habitáculo através do 

programa Catia e critérios de conforto aceitos pela equipe de ergonomia, as dimensões 

propostas resultavam em um conforto abaixo do aceitável para os passageiros. A solução 

proposta foi de aumentar o habitáculo em 100,0mm em altura e 100,0mm em comprimento. 

Na figura 31, os tubos destacados em vermelho indicam os tubos alterados, enquanto que os 

tubos em verde indicam a alteração sugerida. 

 Figura 31 – Aumento proposto do habitáculo da unidade rebocadora 

3.4.3.2-Alterações estéticas 

 A equipe de desenho industrial do projeto também apresentou preocupações com a 

estética da estrutura. Então, as seguintas alterações foram propostas: 

 -Leve inclinação da parede que se encontra atrás dos passageiros, como indicado na 

figura 32 com a mesma legenda de cores da figura 31: 
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Figura 32 – Modificação dos tubos das costas dos passageiros 

 -Segunda alteração proposta: inclinação dos tubos do teto em direção ao centro do 

veículo, como mostra a figura 33 no mesmo esquema de cores da figura 31. A equipe indicou 

um ângulo de 15° como sendo um ângulo ótimo esteticamente. 

 

Figura 33 – Modificação estética dos tubos do teto 

 



 

   34 

4 MODELAGEM DO CONCEITO 
Este capítulo apresenta as condições de simulação 
estática escolhidas e os principais resultados de 

simulações 

4.1  ESTRATÉGIA DE OTIMIZAÇÃO 

4.1.1 – Abordagem do problema 

O carregamento estático é induzido pela simples ação da aceleração da gravidade local 

sobre os componentes da estrutura, que é vertical e aponta para o solo, com o veículo em 

repouso sobre uma superfície horizontal. Ela age sobre todas as massas existentes no veículo, 

incluindo o próprio peso da estrutura.  

 É importante se realizar a simulação de carregamento estático no veículo como uma 

primeira etapa no dimensionamento da estrutura. 

 Concluída a análise estática da estrutura com o veículo em repouso, fez-se a análise 

estática da estrutura incluindo-se os efeitos dinâmicos, com o intuito de alcançar um fator de 

segurança de pelo menos 2,0 na situação mais crítica. 

 Pretende-se cobrir com as simulações as situações mais importantes durante a vida útil 

da estrutura. Desse modo, é necessário defini-las para aplicar os devidos esforços nas 

simulações. 

 As técnicas de estudo das solicitações de estruturas de meios de transporte podem 

variar bastante, pois dependem de uma determinada quantidade de fatores e a informação 

disponível sobre cada um dos fatores. Alguns destes fatores podem ser listados: 

 -Massa total do veículo (incluindo ocupantes e carga) 

 -Tipo de terreno de circulação do veículo 

 -Geometria do terreno de circulação 

 -Velocidade de circulação desejada pelo condutor 

 -Vida útil do veículo 

Por isso, é necessário partir para uma série de hipóteses, que podem ser baseadas em 

experimentos, distribuição estatística e a própria experiência documentada na indústria, após 

comprovar quais escolhas contribuíram para resultados satisfatórios. São informações que 

variam entre os fabricantes, os tipos de veículo, o mercado consumidor destinado etc. 
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 O cálculo estático que procure contabilizar os efeitos máximos das ações dinâmicas é 

uma técnica utilizada na concepção de veículos (DINIZ, 1995). Isto é aplicado quantificando 

as ações variáveis do comportamento do veículo em forma de multiplicadores aplicados às 

cargas estáticas. Na prática, isso corresponde a considerar que as forças de inércia são 

proporcionais ao peso próprio do veículo, da carga transportada e à aceleração (DINIZ, 1995). 

A utilização deste critério é descrito pela equação: 

                   (21) 

 

Pi= carregamento estático na direção i 

Pst=carga estática 

ci=coeficiente dinâmico na direção i, que varia dependendo da situação analisada 

 

 O coeficiente dinâmico é determinado pela razão entre a aceleração na direção i 

considerada e a aceleração gravitacional (g). 

4.1.2 – Metodologia de trabalho 

Para que se chegasse a esta etapa do trabalho, um desenho inicial da estrutura 

precisaria ser determinado. Os passos necessários para se concluir o trabalho foram: 

-Ambientação à utilização do programa Ansys APDL e compreensão de seus 

resultados 

- Análises estruturais estáticas sucessivas no Ansys, observando as regiões com os 

maiores níveis de tensão. Calcular fatores de segurança estáticos e por fadiga. 

- Realizar modificações na estrutura, adicionando ou retirando tubos, ou alterando as 

dimensões da seção transversal, de modo que a massa total da estrutura não passe de 300kg, 

com a finalidade de se alcançar o mínimo fator de segurança exigido no pior caso. 

4.2 SITUAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS NA ANÁLISE DA 
ESTRUTURA 

 As situações e serem simuladas procurarão abranger os comportamentos mais 

importantes para a vida útil da estrutura. Buscou-se aproveitar as análises mais concludentes 

de DINIZ (1995). 
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4.2.1 - Rugosidade da pista 

 As pistas aonde circulam os veículos comerciais apresentam um nível de rugosidade 

variável durante todo o percurso dos veículos, o que impõe acelerações verticais nas rodas. 

Baseando-se em resultados baseados em análises compactas de veículos, a literatura aceita 

que a carga nas rodas devido à rugosidade do terreno chega a valores em torno de três vezes o 

valor do peso morto (carga estática), isto é, uma carga dinâmica que implica em acelerações 

dinâmicas de até 2,0g sobrepostas na carga estática normal de 1,0g. Neste caso, o valor de cz 

na equação (21) é de 3,0. 

4.2.2 - Frenagem 

Os veículos são acelerados e desacelerados constantemente durante o trajeto a ser 

percorrido. Este comportamento implica no surgimento de forças longitudinais e verticais nas 

rodas. Para a frenagem, será utilizada uma aceleração de 1,0g na direção das forças de inércia, 

o que implica em cx=1. Além disso, para considerar os efeitos de torção, será utilizado o fator 

cz=2,5 (DINIZ, 1995). 

4.2.3 - Curvas 

Durante uma curva, aparecem componentes laterais de força nas rodas, responsáveis 

pela aceleração centrípeta que surge no veículo. Neste caso, a aceleração centrípeta tem o 

valor obtido pela equação: 

acp=V
2
/R          (22) 

acp: módulo do vetor aceleração centrípeta, em m/s
2 

V: velocidade do veículo, em metros por segundo 

R: raio de trajetória de curva, em metros 

 Considerando um caso aonde o veículo percorreria um raio de 10,0m com uma 

velocidade de 30 km/h, ou 8,33 m/s, obtém-se através da equação (22) uma aceleração 

centrípeta de 6,94m/s
2
, ou aproximadamente 0,71g, que será a aceleração lateral utilizada para 

simular este comportamento. Fez-se cz=2,5 a fim de contabilizar o efeito de momentos 

torsores resultantes da passagem das rodas externas à curva por ondulações. 
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4.3 SIMULAÇÕES 

4.3.1 – Exemplo de validação 

Este exemplo fez parte da ambientação à utilização do programa, a fim de se entender 

os resultados que este pode fornecer. Para a validação de uma aplicação utilizando o método 

dos elementos finitos é necessário comparar resultados de um modelo compatível tanto pelo 

programa de elementos finitos do Ansys quanto no método analítico. 

É apresentado a seguir um exemplo para validação de aplicação de condições de 

contorno em um problema simples de simulação estática. Foi utilizada nesta etapa uma viga 

apoiada nas extremidades de 2135,1mm de comprimento como na figura 34, feita de tubos de 

aço 4340 normalizado de seção circular de diâmetro externo igual a 38,1mm e espessura de 

3,0mm. A viga recebeu um carregamento uniformemente distribuído de 2,29N/mm. 

 

Figura 34 – viga bi-apoiada para validação das simulações do Ansys 

Sabe-se que, para o caso acima, pelo método analítico, as reações verticais R1 e R2 nos 

apoios são: 

R1=R2=0,5wL           (23) 

 Na equação (23), w é o valor do carregamento uniformemente distribuído, e L é o 

comprimento total da viga. No mesmo caso, o momento fletor máximo ocorre no centro da 

viga e é obtido pela expressão: 

MFmax=0,125wL
2
          (24) 

 O deslocamento máximo também ocorre no centro da viga e seu valor é de: 

ymax= -5wL
4
/384EI          (25) 

 E é o módulo de elasticidade do material da viga e I é o momento de inércia de área da 

seção transversal. A tensão de flexão máxima está em um ponto situado na superfície externa 

da viga, na parte de baixo e no centro. Seu valor é: 
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σF=MFmaxDtubo/2I          (26) 

 Na equação (26), Dtubo é o diâmetro externo do tubo da seção transversal da viga. 

 Para E=205GPa e   
 

  
      

       
  , aonde dtubo é o diâmetro interno do tubo. 

 A tabela 4 mostra a comparação entre os resultados analíticos e os resultados obtidos 

pelo Ansys utilizando uma malha de 108 nós e 107 elementos como na figura 35: 

Tabela 4: Resultados da etapa de validação das simulações estáticas 

 Método Analítico Ansys (pipe16, 108 nós) 

Deslocamento máximo -58,90mm -58,45mm 

Tensão de flexão máxima 484,41MPa 479,97MPa 

 

 

Figura 35 – modelo de viga bi-apoiada para validação das simulações 

 Devido à similaridade entre os resultados obtidos pelo método analítico e pelo Ansys, 

verificou-se que o modelo matemático é compatível com o modelo de elementos finitos, que 
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as condições de contorno foram aplicadas corretamente e que o procedimento de análise 

estática neste caso está correto. 

4.3.2 – Modelo geométrico do veículo 

A partir de estudos prévios, pesquisa bibliográfica e de mercado, levando-se em 

consideração os componentes mecânicos, número de ocupantes, utilidade e local de 

utilização, foi idealizada o modelo geométrico de uma estrutura básica para um veículo 

elétrico. O modelo gráfico tridimensional do veículo foi primeiramente construído utilizando-

se o programa SolidWorks, a fim de realizar uma definição prévia das formas e prever 

problemas. A estrutura foi inteiramente desenhada em tubo de seção circular de diâmetro 

externo de 38,1mm e 3,0mm de parede em tubos de aço ASTM A500 grau C, porque é um 

material que não apresenta dificuldade de ser encontrado no mercado, não é tão caro e é mais 

resistente do que os aço de baixo carbono, apresentando uma resistência parecida com a do 

aço SAE 1045 laminado a quente. Os tubos utilizados neste trabalho encontram-se 

disponíveis no catálogo 2011 da empresa Tubos Oliveira, presente no anexo II. Objetiva-se 

determinar os esforços das duas partes da estrutura em diversas situações a fim de se cumprir 

os critérios de resistência e rigidez da estrutura. 

4.3.3 - Análise estática da estrutura sob o próprio peso 

A estrutura sofrerá, nesta primeira etapa, apenas a ação do peso próprio. Esta análise 

inicial serviu para familiarização com o programa e também para observar a coerência na 

utilização de unidades e dos resultados mostrados. O programa é totalmente dependente das 

unidades impostas pelo usuário; já que a unidade de comprimento do desenho é o milímetro e 

a unidade na qual foram inseridas as forças foi o Newton, espera-se obter tensões na unidade 

de 1N/mm
2
, ou megapascal. 

Os desenhos em Solidworks foram construídos com sobreposição de sólidos, a fim de 

se poupar tempo na execução; entretanto, o Ansys não foi capaz de abrir diretamente os 

arquivos gerados no Solidworks. O próprio Solidworks possui uma ferramenta de simulação 

de esforços em sólidos, porém ela é repleta de limitações e incertezas. Logo, o desenho da 

estrutura foi realizado outra vez dentro do próprio programa Ansys APDL, como na figura 36, 

sendo necessária a aquisição de todos os pontos de junção utilizadas no desenho. 
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Figura 36– Modelo preliminar da unidade rebocadora no Ansys APDL 

No modelo do Ansys APDL, a estrutura foi modelada com o elemento pipe16. O 

carregamento foi aplicado sobre cada nó da malha, como ilustra a figura 37; sabendo-se o 

tamanho da malha utilizada (c) e a densidade linear da seção transversal disponível no 

catálogo de tubos (  ) o carregamento a ser aplicado sobre cada nó (Fn) é obtido pela 

equação: 

   
  

 
          (27) 
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Figura 37 – Restrições de translação (em vermelho) e carregamentos (setas azul-claro 

apontando para baixo) para a análise estática da estrutura da unidade rebocadora sob peso 

próprio 

A primeira simulação serviu como uma confirmação de que os parâmetros escolhidos 

no programa são compatíveis com o modelo: a estrutura da unidade rebocadora recebeu 

primeiramente o próprio peso como carga. A maior tensão encontrada nesse caso foi de 2,994 

MPa sobre o ponto de apoio superior da suspensão dianteira ilustrado na figura 38, com uma 

malha de 2757 nós. A fim de confirmar o resultado obtido, repetindo-se a simulação um 

elemento de 10mm de comprimento, e a maior tensão encontrada aplicando o próprio peso é 

similar. Utilizou-se o mesmo tubo em aço ASTM A500 de 38,1mm de diâmetro externo e 

3,0mm de parede. 
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Figura 38 – distribuição de tensões em simulação do próprio peso da estrutura da 

unidade rebocadora 

O valor da tensão máxima atingiu apenas 1% da tensão de escoamento do ASTM A 

500 grau C (Sy=315MPa), o que indica que a estrutura ainda permite a adição de 

carregamentos. 

A unidade de carga também foi modelada no Ansys APDL também com o elemento 

pipe16 e um tubo de 38,1mm de diâmetro e 3,0mm de parede, totalizando 1597 nós. Foram 

colocadas restrições de translação no engate do reboque e nos pontos de fixação do feixe de 

mola, como aparecem com setas em vermelho na figura 39. 
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Figura 39 – restrições de translação (em vermelho) na simulação estática do reboque 

 

Figura 40 – distribuição de tensões no reboque sob ação do próprio peso 
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De acordo com a figura 40, a maior tensão encontrada no reboque apenas com a ação 

do próprio peso foi de 13,37 MPa, que representa 4,24% da tensão de escoamento do ASTM 

A500 grau C. 

4.3.4 - Análise estática geral 

Nas simulações do caso estático, o veículo encontra-se parado e com todos os 

componentes, totalmente carregado e com os dois passageiros. 

4.3.4.1 - Análise estática – reboque 

O reboque, ou unidade de carga, sofre a ação de dois principais carregamentos: o peso 

próprio da estrutura e da carga. O peso da estrutura depende da seção de tubo utilizada e é 

aplicada ao longo de toda a seção transversal da estrutura. A carga de 500kgf é aplicada ao 

longo dos membros do piso do reboque. 

Um modelo inicial foi realizado sobre o Solidworks e em seguida foram coletadas as 

coordenadas para a confecção do modelo no ambiente Ansys APDL, mostrado na figura 41. 

Na parte traseira, há uma janela superior para o armazenamento da carga. Na lateral 

direita, foi deixado espaço para o encaixe de uma porta para descarga. Na lateral esquerda, 

uma barra diagonal foi adicionada a fim de se triangular a estrutura do reboque. 

Para distribuir os carregamentos no reboque, foi utilizada a equação (27) para o peso 

da carga, enquanto que o próprio peso é obtido declarando-se a densidade do elemento. Foram 

utilizadas as mesmas restrições de translação da seção 4.4.2.1 (análise estática sob o próprio 

peso). 
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Figura 41 – carregamento da carga do reboque (setas azuis para baixo). As 

restrições de translação aparecem em vermelho 

 

Figura 42 – distribuição de tensões no reboque sobre carregamento estático 
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Os principais resultados do carregamento estático do reboque estão na tabela 5 e a 

distribuição de tensões aparece na figura 42. 

Tabela 5 – principais resultados para o carregamento estático do reboque 

Número de nós da malha 1597 

Seção transversal de tubo 38,1 x 3 mm 

Tensão máxima (MPa) 82,68 

Fator de segurança contra escoamento 3,81 

Massa da estrutura do reboque (kg) 87,49 

Os resultados de análise estática do reboque são considerados satisfatórios para iniciar 

a análise das situações dinâmicas. 

4.3.4.2 - Análise estática – unidade rebocadora 

A unidade de carga transfere peso para a unidade rebocadora. Este peso deve ser 

levado em conta. A tabela 6 lista os principais pesos sobre a unidade de carga: 

Tabela 6 – principais pesos sobre a unidade de carga 

Descrição Peso (N) Posição do centro 

de gravidade 

Distância da roda da 

unidade de carga 

(mm) 

Estrutura da unidade 855,65 Centro da estrutura 592,68mm 

Carga máxima 4890,15 Centro do prisma 

de carga 

460,67mm 

A carga vertical no engate do reboque pode ser obtida pela soma de momentos 

transversais em relação à roda: 

Distância da roda da unidade de carga até o ponto de reboque: 2135,1 mm 

          (19) 

0= - (855,65x592,68) – (4890,15x460,67) + (Prx2135,1) 

A carga estática máxima (Pr) vertical transferida para a unidade rebocadora no engate 

é obtida: 

Pr=1292,62 N 

O restante da carga estática, a saber, 4453,18 N, são transferidos verticalmente para a 

roda do reboque. Isso significa que 22,5% da carga do reboque está sendo transferido para a 

unidade rebocadora. A distância horizontal do CG do reboque até a roda é de: 

 0,775x2135,1mm=480,3mm 
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A distância do CG até o engate é de 1654,7mm. A unidade rebocadora também sofre 

carregamentos próprios, como mostra a tabela 7. 

Tabela 7 – carregamentos da unidade rebocadora 

Descrição Peso (N) Posição 

Estrutura (108,03kg) 1056,64 Ao longo dos tubos 

Baterias (200,0kg) 1956,06 Distribuída no piso, abaixo 

do banco 

2 Passageiros (160,0kg) 1564,85 Distribuída na base do plano 

do banco 

Sistema de direção (10,0kg) 97,80 Distribuída no piso, sobre os 

tubos  

Sistema de controle (10,0kg) 97,80 Concentrado na parte 

dianteira 

Carenagem (30,0kg) 293,42 Distribuída ao longo da 

estrutura 

Motor (20,0kg) 195,61 Distribuída nos tubos à frente 

da roda traseira 

Para esta análise, as junções do sistema de suspensão foram considerados como pontos 

onde a translação é nula, nos locais indicados pelas setas vermelhas na figura 43. Cada 

carregamento da tabela 7, além dos momentos dinâmicos, que serão explicados 

posteriormente e são nulos nesta análise estática, foram distribuídos na simulação entre os 

tubos convenientes, como mostra a figura 44. 

 

Figura 43 – restrições de translação da unidade rebocadora na análise estática 
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Figura 44 – distribuição dos carregamentos nas simulações do Ansys 

A simulação foi realizada com um tubo de seção transversal mais leve, esperando-se 

que ela se aproximasse da solução ideal. Entretanto, resultou em um fator de segurança 

próximo de 1,6 na região de uma das restrições, na junção do amortecedor dianteiro. O baixo 

fator de segurança indica que serão necessárias alterações para que a estrutura suporte casos 

mais críticos, representados pelas simulações dinâmicas.  

Os principais resultados encontrados para esta análise estática da unidade rebocadora 

encontram-se na tabela 8 e a distribuição de tensões está na figura 45: 

Tabela 8 – principais resultados para o carregamento estático da unidade rebocadora 

Número de nós da malha 2757 

Seção transversal de tubo 25,4 x 2,25 mm 

Tensão máxima (MPa) 197,23 

Fator de segurança contra escoamento 1,60 

Massa da estrutura do reboque (kg) 70,94 
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Figura 45– Distribuição de tensões de Von Mises na análise estática de unidade rebocadora 

4.3.5 - Análise estática com consideração de fatores dinâmicos 

 É ainda necessário submeter a estrutura ao comportamento aproximado de quando o 

veículo entra em circulação. Isto é realizado submetendo-se o veículo às situações de 

utilização explicadas na seção 4.3 e observando os casos críticos. O caso mais brando 

considerado aqui é de quando, em uma situação extrema, as rodas sairiam do chão e as 

tensões na estrutura fossem nulas. O caso mais crítico de circulação em termos de 

carregamentos ocorreria em uma situação em que os efeitos de rugosidade, frenagem e curva 

fossem somados em uma só situação, que será denominado RCF. As acelerações que estes 

efeitos somados implicam, de acordo com a seção 4.3, são: 

 Aceleração horizontal=-1,0g 

 Aceleração vertical=-3,0g 

 Aceleração lateral=0,71g 
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 Estas acelerações também implicam em reações no engate e momentos de frenagem 

das rodas, que serão explicados brevemente a seguir. 

4.3.5.1 – Reações no engate 

 As acelerações impostas na unidade rebocadora implicam em reações no engate do 

reboque no caso RCF. Ao realizar-se uma curva, surge uma reação lateral no engate do 

reboque para o lado externo da curva, proveniente da aceleração centrípeta do reboque. Parte 

desta aceleração é compensada pelas próprias rodas do reboque, de acordo com a distribuição 

de peso entre as rodas do reboque e o engate. 

 A frenagem induz outro carregamento no engate do reboque. O reboque não possui 

freio próprio, de modo que toda a frenagem é realizada pelas rodas da unidade rebocadora. 

Logo a reação no engate de unidade rebocadora é igual à própria desaceleração do reboque. 

4.3.5.2 – Momentos de frenagem nas rodas 

 Ao tentar-se desacelerar o veículo através da frenagem, as rodas geram um momento 

nos braços de suspensão que é igual ao produto entre a força de frenagem na roda e o raio do 

pneu. Para encontrar o momento de frenagem neste trabalho, considerou-se apenas que as 

rodas dianteiras executassem a frenagem, gerando dois momentos, um em cada suspensão 

dianteira. Tal suposição é conservativa, pois a roda traseira também possui um freio. Nas 

simulações, o mesmo momento da roda dianteira foi aplicado na suspensão traseira. Os 

momentos foram aplicados em forma de duas forças iguais de sentidos opostos nas 

extremidades das junções da suspensão na estrutura, como mostra a figura 46, de modo que o 

módulo da força multiplicado pela distância transversal entre as forças provoque o mesmo 

momento de frenagem. 
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Figura 46 – Estrutura da unidade rebocadora com inclusão de momentos de frenagem 

aplicados nas posições das junções de suspensão (setas grandes em azul à esquerda da figura) 

4.3.5.3 – RCF – Unidade Rebocadora 

 Na simulação RCF da unidade rebocadora, almejou-se alcançar um fator de segurança 

de pelo menos 2,0 pelo critério de falha de Gerber (SHIGLEY, 2005).  A figura 47 mostra a 

distribuição de tensões do modelo já modificado para atender o menor fator de segurança dos 

tubos. Na época em que foi realizada a simulação, já havia um modelo de motor selecionado, 

entretanto ele era mais pesado do que a estimativa das simulações iniciais, como mostra a 

tabela 9. O efeito desse aumento de massa provoca mudanças nas tensões do caso RCF. 
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Tabela 9 – Carregamentos da unidade rebocadora revisados 

Descrição Peso (N) Posição 

Estrutura (108,03kg) 1056,64 Ao longo dos tubos 

Baterias (200,0kg) 1956,06 Distribuída no piso, abaixo 

do banco 

2 Passageiros (160,0kg) 1564,85 Distribuída na base do plano 

do banco 

Sistema de direção (10,0kg) 97,80 Distribuída no piso, sobre os 

tubos  

Sistema de controle (10,0kg) 97,80 Concentrado na parte 

dianteira 

Carenagem (30,0kg) 293,42 Distribuída ao longo da 

estrutura 

Motor (100,0kg) 195,61 Distribuída nos tubos à frente 

da roda traseira 

 

Figura 47 – Distribuição de tensões de unidade rebocadora otimizada sobre a situação 

RCF 
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A tabela 10 mostra os principais resultados: 

Tabela 10 – Principais resultados da RCF otimizada 

Número de nós da malha 2498 

Seção transversal de tubo 50,8 x 2,65 mm 

Tensão máxima (MPa) 197,227 

Fator de segurança contra escoamento 3,38 

Fator de segurança contra fadiga (Gerber) 2,33 

Massa da estrutura do reboque (kg) 157,33 

4.4 DISCUSSÂO DOS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

4.4.1 – Unidade rebocadora 

A massa da unidade rebocadora, para satisfazer o caso RCF, teve que ser aumentada 

em relação à massa da primeira iteração no caso estático, confirmando que os efeitos 

dinâmicos são mais críticos na vida de trabalho da estrutura. O aumento de massa é efeito do 

aumento do diâmetro e espessura da seção transversal. A massa pode ser ainda diminuída 

optando-se por utilizar seções transversais menores e mais leves distante das regiões com 

níveis críticos de tensão. 

As maiores tensões do caso RCF se encontram próximas às junções do teto, oriundas 

da torção gerada durante a frenagem, e nos tubos traseiros aonde estaria apoiado o motor. 

Porém, outras modificações na geometria foram necessárias para se chegar a estes 

resultados. A figura 48 enumera as principais modificações em relação à geometria da figura 

48. 
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Figura 48 – Principais mudanças na geometria da unidade rebocadora 

1)Retirada de dois tubos laterais do pára-brisa, que geravam um momento adicional no 

tubos de apoio dos amortecedores dianteiros e acresentavam massa; 

2)Retirada de tubos de reforço dianteiros no assoalho do painel, cujo nível de tensões 

era pouco significante; 

3)Retirada de tubos da parede traseira, pelo mesmo motivo de 2) 

4)Adição de tubos de reforço no teto para diminuir as tensões críticas 

5)Adição de tubo central de reforço no banco 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo apresenta uma proposta preliminar para a forma da estrutura do 

veículo elétrico. As simulações de efeitos dinâmicos apontam que a utilização de tubo de aço 

ASTM A500 grau C de 50,8mm de diâmetro externo e 2,65mm de parede, utilizado nas 

simulações, possa ser utilizada na construção das estruturas da unidade rebocadora, com um 

fator de segurança para fadiga de 2,33 e com peso de 157,33 kg em tubos. A massa da 

unidade de carga utiliza tubos de 38,1x3mm, e possui fator de segurança estático de 3,8 e 

massa de 87,49 kg em tubos. A massa total da estrutura não passa de 250kg.  

A consideração de efeitos dinâmicos com sendo proporcionais às forças de inércia no 

dimensionamento de estruturas veiculares é um método simples de ser empregado, embora 

pareça ser conservador, e pode facilitar o dimensionamento, que poderia ser complementado 

com testes e um protótipo ou um programa que simule o comportamento da suspensão do 

veículo em um caminho pré-estabelecido, para observar os picos dos esforços dos apoios da  

suspensão. 

A ferramenta Ansys APDL foi importante objeto deste estudo, que viabilizou realizar 

e repetir simulações de elementos finitos em poucas horas de programação. A incorporação da 

utilização deste programa foi realizada também durante este estudo e compreende parte dos 

conhecimentos adquiridos. 

É imprescindível realizar simulações em estruturas complexas com a finalidade de 

detectar tubos que não estejam portando parte do carregamento ou modificar a estrutura sem 

alterar a seção transversal do tubo, que pode implicar em aumento desnecessário do peso. 

Este estudo serviu de base para a estrutura do veículo do projeto Ciclar. Vale ressaltar 

que várias etapas são necessárias para a finalização do projeto, incluindo: 

-Finalização da unidade de carga (reboque); 

-Inclusão do efeito das soldas nas simulações; 

-Alívio de peso da estrutura optando-se por mais de um tipo de tubo; 

-Análise de flambagem dos elementos estruturais expostos à compressão; 

-Detalhamento dos anexos da estrutura, como por exemplo, suporte das baterias, 

engate do reboque, fixação do motor, piso do reboque. 
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