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Introdução: Este trabalho trata-se da confecção dos modelos da carenagem do veículo
Mini-baja, sendo, o cockpit, servindo de proteção contra objetos que possam atingir o
piloto, o assoalho que impede o contato do piloto com o solo e a capa protetora do
CVT que impede que haja contato com as partes do sistema de engrenagem. A
carenagem utiliza como material os compósitos de fibra de vidro, a definição de
compósito, é a simples mistura física de um polímero com uma carga orgânica ou
mineral produzindo uma melhoria nas propriedades mecânicas, assim fornecendo um
material compósito com alta resistência.Um compósito é definido como uma classe de
materiais heterogêneos, tanto na escala microscópica quanto na escala macroscópica;
multifásicos, resultantes de uma combinação racional, em que um dos componentes,
descontínuo, dá a principal resistência ao esforço e o outro, contínuo, o meio de
transferência desse esforço.
A fibra de vidro é um material composto pela aglomeração de finíssimos fios de vidro,
não rígidos, adicionados à resina ¨poliester¨. O nome popular é ¨fibra de vidro¨ mas, na
verdade, o nome correto é ¨plastico reforçado com fibra de vidro¨ (PRFV). Tem alta
resistência à tração, flexção e impacto; é leve, não conduz corrente elétrica, não
enferruja e possui um baixo custo. A \"fibra de vidro¨é amplamente usada na
moldagem de peças complexas e como isolante térmico. Objetivo: O objetivo deste
trabalho, é estudar, identificar e selecionar quais são os compósitos de melhor
autonomia para serem utilizados na fabricação da carenagem do protótipo Off Road
Mini-Baja. Também o de desenvolver uma carenagem, que ao mesmo tempo seja leve,
tenha um baixo custo, resistência e seja de fácil manutenção. Conclusão: Estamos
aguardando os resultados das análises.
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