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Introdução: É notável que a mobilidades urbana é um dos maiores desafios quando se
trata da utilização individual dos meios de locomoção. Empresas como a Tesla Motos
e Toyota, países como a China e França já se despertaram sobre estas questões e
incentivam a produção de veículos elétricos, que vão desde modelos mais
simplificados até os de alto padrão. Avaliando tais demandas e problemas surgem a
necessidades de projetos relacionados à veículos elétricos otimizados para mobilidade
urbana. Assim, projetar e especificar peças e componentes mecânicos torna-se uma das
principais atividades a serem realizadas antes do desenvolvimento do veículo.
Objetivo: O objetivo da pesquisa consistiu inicialmente em realizar o levantamento
bibliográfico sobre a dinâmica do veículo associada ao estudo dos componentes do
sistema elétrico. Posteriormente, finalizou projetos relacionados ao chassi, carenagem,
sistema de tração, suspenção, direção e frenagem.  Metodologia: Primeiramente foi
realizado um estudo sobre mapa de atividades detalhando os campos de utilização. O
segundo passo sucedeu da investigação de quais ferramentas educacionais pudessem
ser viáveis na elaboração das atividades teóricas e práticas. O terceiro, integrou-se
essas ferramentas ao mapa de atividades. Um protótipo em CAD 3D foi desenhado e
lidou perante diversas análises visando sua usabilidade. Em seguida, elaborou-se um o
detalhamento de componentes, materiais e custos.  Resultados: A redução da altura do
centro de gravidade do veículo representa a distribuição de massa satisfatória,
garantindo o equilíbrio dinâmico do mesmo. Através da análise aerodinâmica por meio
do recurso CFX, disponível no sofware ANSYS, tornou possível alterações na
geometria do desing da carenagem do veículo e, consequente, redução do coeficiente
de arrasto e aumento da eficiência energética proveniente das baterias.Posteriormente,
obteve-se resultados satisfatórios nos valores dos pontos de concentração do veículo
decorrentes de forças externas e internas aplicadas ao chassi automotivo. A análise
estática estrutural demonstrou, na sua pior condição de carga, que a tensão não se
excede em 67% o limite de escoamento do material, portanto o coeficiente de
segurança da estrutura está acima do valor normativo. Os parâmetros relacionados a
dinâmica do veículo, disponibilizados através de simulação em software, fornece por
meio das análises dos resultados as limitações referentes ao projeto, ao qual são os
pontos de partidas para o constante aperfeiçoamento do projeto. As analises foram
realizadas para o ciclo de condução urbano, obteve-se velocidade máxima de 60km/h e
eficiência energética da bateria capaz de produzir uma autonomia de 40km/recarga. O
preço de produção do veículo encontra-se em aproximadamente 50 mil reais.
Conclusão: Com o segundo protótipo desenvolvido, os resultados foram satisfatórios.
Conclui-se que através de recursos CFD, os cálculos do dimensionamento se tornam
mais confiáveis. O projeto do sistema de suspensão traseira, frenagem, direção,
sistema eletrônico, configuração dos parâmetros do inversor de frequência, análise
estática e dinâmica do chassi também se demostraram
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