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São Paulo, 03 de novembro de 2021. 

Desafio Técnico – Relatório de Projeto 2022 

Prezadas Equipes, 

Estamos liberando o tema do desafio técnico que deverá compor o terceiro capítulo do 
relatório de projeto.  

Contexto: Diante do histórico de avaliações de projeto (relatório e apresentação) nas 
competições BAJA SAE Brasil, é notório a recorrente utilização de ferramentas 
computacionais sem o devido embasamento teórico e domínio do conteúdo que está por 
trás da ferramenta computacional utilizada. 

Hoje, com a evolução da tecnologia, é possível a realização de diversas simulações 
computacionais que permitem prever o comportamento de determinado modelo, mediante 
diversas configurações, em um custo e tempo que era inviável no passado. Isto permite, no 
desenvolvimento do produto, um caminho de otimização que vem trazendo grandes 
benefícios à engenharia aplicada. 

Porém, sem dominar aquilo que está por trás das simulações computacionais, estas 
ferramentas, além de não colaborar, acabam retardando o desenvolvimento de 
determinado produto ou mesmo colocando em operação produto sem a confiabilidade e 
segurança necessária. 

Com base neste contexto, o presente desafio objetiva incentivar o competidor a buscar o 
entendimento completo por trás de uma simulação computacional, especificamente para o 
Método dos Elementos Finitos (MEF), aliando-se ao incentivo de aprofundar no 
dimensionamento estrutural de ligações soldadas utilizadas no veículo. 

Desafio: Dimensionamento de ligação soldada com uso de elementos finitos.

 

Exemplo de concentração de tensão em junta soldada - MEF 

Informativo 10 
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A equipe deve detalhar o dimensionamento de uma ligação soldada presente em algum 
elemento estrutural (fabricação própria da equipe) no subsistema de suspensão, podendo 
ser escolhido um componente da suspensão dianteira ou traseira. 

A ligação a ser dimensionada deverá ser aquela identificada como a mais crítica, utilizando 
como parâmetro de criticidade o nível de tensão localizada (concentração de tensão). Para 
justificar esta escolha, deverá ser apresentado um plot da tensão equivalente de Von Mises 
do componente inteiro (para o carregamento mais relevante) e a região concentradora de 
tensão deverá ser destacada neste plot. 

Deverão ser abordados fatores de dimensionamento estático e fadiga, podendo ser 
aplicadas normas consagradas ou técnicas analíticas com base em alguma bibliografia, 
devidamente referenciadas, para a obtenção destes fatores. 

Palavras chaves para nortear o desenvolvimento: elementos finitos, shear locking, 
singularidade de tensão, concentradores de tensão, hot spot (elementos finitos), fadiga em 
solda, ligação soldada, ensaios não destrutivos, detalhes de solda. 

Entregas: Os cálculos devem ser devidamente justificados por meio de imagens, gráficos e 
textos compondo um descritivo explicando as considerações adotadas, racional acerca do 
caso de carga selecionado, detalhamento sobre a aplicação das condições de contorno no 
modelo, as simplificações utilizadas para essa análise e as conclusões obtidas sobre este 
estudo. Deverão também ser claramente indicadas as referências utilizadas. 

Espera-se como resultado: 

• Tensões atuantes na ligação; 
• Fator de segurança para dimensionamento estático; 
• Vida útil esperada; 
• Técnica de soldagem selecionada; 
• Detalhe de solda selecionado (penetração total, parcial, filete etc.); 
• Tipo de metal de solda selecionado; 
• Ensaios para verificação da solda realizada, nos casos em que a equipe não houver 

realizado ensaios, apresentar o planejamento de ensaios, com detalhamento de 
conceitos e justificativas. 

 

Atenciosamente, 

 

SAE BRASIL 

 


