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Introdução: O projeto Baja SAE é desenvolvido como parte de competições entre
instituições de Ensino Superior, que desafiam estudantes de Engenharia de todo o país
ao desenvolvimento real de projetos, visando à aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos em sala de aula, para incrementar sua preparação para o mercado de
trabalho, já que, ao participar, o aluno se envolve com um caso real de
desenvolvimento de projeto, desde sua concepção e projeto detalhado até a construção.
Objetivo: Projetar e construir um protótipo recreativo, fora da estrada (off-road),
monoposto, robusto, capaz de transportar pessoas com até 1,90 m de altura e peso de
até 113,4 Kg. O veículo deve ser seguro, facilmente transportável e de simples
manutenção e operação. Metodologia: Para a concepção do projeto, inicialmente foi
observado o que deu certo no último veículo e assim buscando aprimorar, realizando
melhorias no projeto. Para isso  utilizou-se ferramentas computacionais, como por
exemplo o ANSYS WORKBENCH para a realização das análises estruturais e de
vibrações, afim de validar nossas peças. Utilizou-se também o ADAMS CAR para
realizar simulações dinâmicas do nosso protótipo, afim de validar o projeto da
dinâmica vertical e lateral. Outra ferramenta é o MATLAB, para ser mais preciso o
SIMULINK (ferramenta do MATLAB), afim de descrever matematicamente o
comportamento do nosso sistema de transmissão, e suspensão. Resultados: Com o
auxílio das ferramentas informadas na metodologia, foi sanada a perda de carga
ocasionada pela utilização de mangueiras de borracha na linha de frenagem,
utilizando-se apenas 1 cilindro mestre, e aeroquip na linha hidráulica. A descrição
matemática dos sistemas ajudou a prever o comportamento dinâmico do veículo. Foi
utilizado caster igual nas rodas, sistema de direção com ackermann ideal, barra de
torção dimensionada, foi determinado o tombamento e deslizamento, foi feito a
redução de massa em relação ao protótipo anterior e foi conhecido a dinâmica do
veículo. Com o desenvolvimento do projeto,  foram publicados artigos no Congresso
SAE. Conclusão: O projeto encontra-se ainda em fase de conclusão, uma vez que toda
a parte de projeto já foi finalizada, e a montagem do protótipo está sendo finalizada,
necessitando apenas da entrega de peças que estão com os patrocinadores. Assim que
tais peças forem entregues, o veículo será montado.
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