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RESUMO 

 

Trata da criação e prototipação de um conjunto de pedaleiras (acelerador, freio e 

embreagem) para o “veículo Quati” que está sendo desenvolvido na Universidade 

Tuiuti do Paraná. O estudo surgiu da necessidade de projetar um conjunto de 

pedaleiras que se enquadrasse nos objetivos do “veículo Quati”. Pretende-se criar 

um conjunto de pedaleiras específico ao “veículo Quati”, atendendo a todos os 

critérios de segurança, fabricação e montagem, que são algumas das especificações 

exigidas pelo cliente. Foram elaboradas pesquisas com as pedaleiras existentes no 

mercado, busca de referencial teórico e a utilização das ferramentas: QFD, matriz de 

decisão, FEMEA DESIGN, FEA, ensaios mecânicos e cálculos. Com a utilização 

destas ferramentas pode-se projetar e prototipar o conjunto de pedaleiras para o 

“veículo Quati”. A análise dos cálculos, ensaios mecânicos, dimensões normatizadas 

e das ferramentas utilizadas, permitiram que o projeto atingisse a todos os critérios 

estabelecidos pelo “projeto Quati”. 

Palavras-chave: Veículo Quati. Pedaleiras. Projeto.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

  O conjunto de pedaleiras é um dos meios de comunicação entre condutor e 

veículo, componente indispensável para o segundo. Visando a necessidade da 

criação de pedaleiras para o projeto do “Veículo Quati”, será desenvolvido um 

projeto que atenda as solicitações estabelecidas pelo cliente.  

Considerando o desenvolvimento de um projeto mecânico faz-se necessário 

saber que:  

Projetar é formular um plano para atender a uma necessidade específica ou 
resolver um problema. Se o plano resultar na criação de algo concreto, 
então o produto deverá ser funcional, seguro, confiável, competitivo, e 
próprio para ser usado, fabricado e comercializado. (BUDYNAS e NISBETT 
2016, p. 4).  
 

Sendo assim, é necessário que o projeto seja pensado e desenvolvido 

respeitando tais pressupostos fundamentais para se alcançar o objetivo esperado. 

Outro fator considerável é o custo do produto final. Assim, segundo Budynas e 

Nisbett (2016), o custo é de grande importância para o desenvolvimento de um 

projeto, porém “nada pode ser dito em sentido absoluto em relação a custos. Os 

materiais e a mão de obra têm apresentado um custo crescente ano após ano.” 

(BUDYNAS e NISBETT, 2016, p. 13). Ainda segundo os autores o custo de 

fabricação de um produto pode variar de cidade para cidade e até mesmo de fábrica 

para fábrica dado à diferença de mão de obra e impostos por exemplo.  

Este projeto será desenvolvido visando à proposta do “Projeto Quati”, 

iniciado na Universidade Tuiuti do Paraná.  

 
A partir do ano de 2007, a Universidade Tuiuti do Paraná, inserida no 
programa “Agenda 21”, optou por pensar em um plano para melhorar a vida 
dos catadores de lixo reciclável da cidade de Curitiba. Para essa tarefa, foi 
solicitada a participação das seis faculdades que integram a UTP no sentido 
de aportarem projetos com ideias para atingir o objetivo proposto. Assim, o 
curso de Engenharia Mecânica, que faz parte da FaCET – Faculdade de 
Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti, apresentou o 
Projeto Quati, que, naquele momento, consistia apenas de um veículo de 
uso geral. 
Assim, o projeto teve seu início na ideia da construção de um veículo: o 
Veículo Quati. (FREITAS e ZATTI, 2009, p. 1). 
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Seguindo a proposta do “Veículo Quati”, o objetivo deste trabalho é o de 

projetar e prototipar a criação de pedaleiras (acelerador, freio e embreagem) para o 

veículo Quati, visando que o conjunto de pedaleiras é um dos meios de 

comunicação entre condutor e veículo, tornando indispensável à elaboração deste 

sistema. 

Tendo em vista os requisitos do projeto mecânico, serão utilizadas diversas 

ferramentas de engenharia tais como: FMEA, QDF, matriz de decisão, 

Benchmarking de produto e entre outras, para que se possa obter um produto de 

custo reduzido em relação às pedaleiras de mercado, e que seu processo de 

fabricação e montagem seja de simples compreensão. 

Este trabalho focaliza o seguinte questionamento: Como projetar e construir 

um conjunto de pedaleiras de forma eficiente e de custo reduzido? A partir desse 

questionamento, é realizado todo desenvolvimento deste trabalho. Visando os 

requisitos solicitados pelo cliente, será projetado o conjunto de pedaleiras de custo 

reduzido de produção e manutenção, procurando entender como ocorre o 

desenvolvimento e a fabricação de pedaleiras no mercado, identificando quais 

características de produto o cliente espera receber e quais são os materiais que 

melhor atendem ao projeto, realizando os cálculos existentes e apresentando o 

conjunto dentro de uma plataforma computacional tridimensional para realizar as 

devidas simulações mecânicas, para por fim realizar a construção e testes do 

protótipo. 
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2 BENCHMARKING 

 

 Neste capítulo será apresentado um breve conceito do benchmarking e a 

aplicação do mesmo em um quadro com os produtos da pesquisa. 

Segundo Daychoum (2013) 

 

Benchmarking é uma técnica que consiste em acompanhar processos de 
organizações concorrentes ou não, que sejam reconhecidas como 
representantes das melhores práticas administrativas. É um processo de 
pesquisa, contínuo e sistemático, para avaliar produtos, serviços e métodos 
de trabalho, com o propósito de melhoramento organizacional, procurando a 
superioridade competitiva. (DAYCHOUM, 2013, p. 23) 
 

Na busca da melhoria de um determinado processo, componente e outras 

partes de um sistema, uma das ferramentas que se apresenta é o benchmarking, 

onde compara-se diversos produtos, buscando analisar e captar informações que 

serviam de suporte para possíveis melhorias no sistema que está sendo estudado.  

 Sendo assim, com base no conceito determinado pelo autor, foi realizado um 

benchmarking com as pedaleiras de veículos que se assemelham ao conceito de 

utilização do “Veículo Quati”, que pode ser observado no apêndice A.  

 

2.1 CONSIDERAÇÕES DO BENCHMARKING 

 

Com os dados obtidos neste benchmarking, verificou-se que diversos 

aspectos da construção e montagem variam em praticamente todos os carros, já 

aspectos como as dimensões do local de aplicação de força do motorista aos 

pedais, altura em relação ao solo e espaçamento entre pedais possuem dimensões 

semelhantes.   

Segundo Akao (1996), é preciso coletar não apenas as informações negativas 

da qualidade dos produtos, mas sim extrair as positivas qualidades, através da 

realização de conversas com usuários de um produto comparando a do outro 

fabricante.  

Verificaram-se diversos pontos fortes e fracos de cada modelo considerando 

a aplicação no “Veículo Quati”. Alguns pontos fortes são apresentados a seguir: o 

estilo de fabricação do veículo “V260” apresenta formas simples e variedades de 

dobras, os veículos “Vitara” e “Duster” exibem formas simples na construção e no 

cordão de solda, o veículo “Jimny” apresenta um acoplamento de cabo no próprio 
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corpo do pedal. A maioria dos pedais metálicos apresenta uma capa de pedal, 

tornando outro ponto de pesquisa. Foi realizado um benchmarking das capas de 

pedais que pode ser observado no apêndice B. 

Os pontos fortes identificados foram fundamentais para a elaboração do 

projeto de pedaleiras no “veículo Quati”, pois nortearam uma linha de planejamento 

para a elaboração deste trabalho. 
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3 QFD – QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT, DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO 

QUALIDADE 

 

Neste capítulo será apresentado o conceito e aplicação do QFD. Com base 

neste conhecimento, pode-se elaborar uma matriz do QDF para o projeto das 

pedaleiras no “veículo Quati”.  

Akao (1996) apresenta que a matriz da qualidade é responsável para 

confrontar as necessidades dos clientes contra os requisitos técnicos e de 

determinar qual aspecto do projeto deve-se focar em desenvolver com melhor 

qualidade. 

 Akao (1996) define que Matriz da Qualidade 

 

[...] tem a finalidade de executar o projeto da qualidade, sistematizando as 
qualidades verdadeiras exigidas pelos clientes, por meio de expressões 
linguísticas, mostrando a correlação entre assas expressões e as 
características da qualidade, e convertendo as qualidades exigidas pelos 
clientes em características substitutivas. (AKAO, 1996, p. 44). 

 

Akao (1996) cita que alguns critérios pré-estabelecidos são de suma 

importância na criação da Matriz da Qualidade, tais como: seleção do publico alvo, 

mercado em que se aplica, identificação do que está sendo exigido para o produto, 

estudar as qualidades negativas para que posteriormente se transformem em 

qualidades positivas, saber que não se pode agradar a todos os requisitos 

solicitados pelo cliente, pois consequentemente o custo do produto aumentará, e 

entre outros. 

Lin Chin et al definem matriz da Qualidade como 

[…] uma forma de comunicar sistematicamente informação relacionada com 
a qualidade e de explicitar ordenadamente trabalho relacionado com a 
obtenção da qualidade; tem como objetivo alcançar o enfoque da garantia 
da qualidade durante o desenvolvimento do produto e é subdividido em 
Desdobramento da Qualidade (QD) e Desdobramento da Função Qualidade 
no sentido restrito (QFDr) (Lin Chin et al, 1995, p. 24). 

 



20 
 

 O estilo de montagem da casa da qualidade é apresentado conforme figura 1, 

retirando à sala do planejamento estratégico a figura 1 demonstra a casa da 

qualidade utilizada para as pedaleiras do “projeto Quati”.   

 

FIGURA 1 - CASA DA QUALIDADE 

 

FONTE: ADAPTADO DE TAPKE, 2009. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES DO QFD 

 

Com base nos conhecimentos adquiridos para a utilização do QFD, foi 

elaborada uma casa da qualidade, visando à voz do cliente e os requisitos do projeto 

Quati. O QFD se encontra disponível para consulta no apêndice C, e através do 

mesmo, conclui-se que os parâmetros de projeto mais relevantes ao cliente, e que 

se deve dar maior atenção durante a execução são, em ordem crescente: 

 Número de componentes; 

 Custo de fabricação (mão de obra); 

 Padronização de peças; 
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 Custo das peças (molas e elementos de fixação); 

 Vida útil. 

Com a utilização desta ferramenta, pode-se verificar e aperfeiçoar os itens 

que se apresentam como uma correlação negativa, para que no processo de criação 

do protótipo tais itens sejam menos desconfortáveis ao futuro comprador do produto. 

Percebe-se que o custo é o principal fator do projeto, pois apresentou 3 dos 5 itens 

dos parâmetros mais relevantes ao projeto.  
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4 SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

Neste capítulo são apresentadas três propostas, as quais possuem 

características de material e processos de fabricação diferentes do conjunto 

acelerador, freio e embreagem.   

1) Construção com pedaleira suspensa. Demonstra-se na figura 2 o estilo de 

fabricação citado.  

 

FIGURA 2 - PEDALEIRA SUSPENSA 

 

FONTE: o próprio autor. 
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2) Construção de pedaleiras de freio e embreagem igual a figura 2, porem 

com acelerador no volante. Demonstra-se na figura 3 o estilo de fabricação citado. 

 

FIGURA 3 - ACELERADOR NO VOLANTE 

 

FONTE: ACELERADOR NO VOLANTE, 2018. Disponível em: 

http://www.kivi.com.br/produtos/acelerador_de_aro_sob_o_volante_k5_easy-fit. 

 

3)Conjunto com pedaleiras fixa no chão do veículo. Demonstra-se na figura 

4 o estilo de fabricação citado. 

 

FIGURA 4 - PEDALEIRAS FIXAS NO CHÃO DO VEÍCULO 

 

FONTE: PEDALEIRAS FIXAS, 2018. Disponível em: 

https://www.vwheritage.com/ac798162008-billet-pedal-assembly-vw-spare. 

http://www.kivi.com.br/produtos/acelerador_de_aro_sob_o_volante_k5_easy-fit
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4.1 CONSIDERAÇÕES DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

Através do Benchmarking realizado, podem-se retirar algumas ideias de 

formas e modelos como visto nas soluções apresentadas. Possibilitando assim o 

início da criação tridimensional (3D) no projeto.     
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5 MATRIZ DE DECISÃO  

 

Neste capítulo são correlacionadas as propostas apresentadas com os 

requisitos de projeto intitulado “Veículo Quati” e escolhido qual melhor atende. 

Segundo Blecke (1978), a tomada de decisões cabe a um grupo 

relativamente pequeno de pessoas, realizada através de relatórios e estudos. Assim, 

torna-se vital que as informações obtidas através destes estudos estejam com o 

máximo de veracidade, para que ocorra uma tomada de decisão adequada.  

Serão apresentados na Matriz de Decisão os critérios do projeto com seus 

devidos pesos, sendo pontuados de 1 a 5, com 1 sendo pouco relevante e 5 para 

muito relevante. Cinco materiais serão analisados e apenas um será o escolhido 

para a fabricação das pedaleiras. A matriz é apresentada conforme tabela 1: 

 

TABELA 1 - MATRIZ DE DECISÃO  

 

FONTE: o próprio autor. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES DA MATRIZ DE DECISÃO 

 

Com os valores obtidos na tabela de Matriz de Decisão, conclui-se que o 

material que melhor atende o projeto é o aço-carbono 1020, por apresentar menor 

custo e maior facilidade de fabricação e manutenção, assim atingindo o objetivo do 

“veículo Quati”. 
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo será apresentado, através de 10 subcapítulos, a 

fundamentação teórica do trabalho, no qual através de teorias, conceitos, equações, 

normas e ferramentas de engenharia é estabelecida toda a base do trabalho. 

 

6.1 ANÁLISES ESTÁTICAS 

 

Hibbeler (2011) relata que o estudo da mecânica dos corpos rígidos divide-

se em duas áreas, sendo elas a estática e a dinâmica, onde a estática trata do 

equilíbrio dos corpos, tanto em repouso quanto em movimento com velocidade 

constante, já a dinâmica aplica o conceito de aceleração dos corpos.  

Será tratado apenas o conceito de análise estática por se melhor adequar a 

elaboração do projeto das pedaleiras. Demonstra-se a seguir a aplicação da estática 

no projeto. 

 

6.1.1 Flexão 

Segundo Carvalho (s/d) a flexão ocorre quando uma barra é submetida a 

uma força F, atuando perpendicularmente ao seu eixo, produzindo uma flexão na 

barra, conforme figura 6. 

 

FIGURA 5 - FLEXÃO 

 

FONTE: CARVALHO, Cid Henrique Otoni de - Resistência dos Materiais I. 
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A equação 1 a seguir pode ser usada no cálculo da tensão de flexão. 

                                                       
   

 
                                                 (eq. 1) 

Onde: 

σmáx = tensão normal máxima [MPa]; 

M = momento interno resultante [N.mm]; 

c = distância perpendicular entre o eixo neutro e o ponto mais afastado do eixo[mm]; 

I = momento de inércia da área da seção transversal [mm4]. 

 

O momento de inércia depende da seção transversal do componente, e pode 

ser calculado conforme a tabela 2. 

TABELA 2 - CÁLCULO DE MOMENTO DE INÉRCIA 

 

FONTE: MSPC, 2018. DISPONÍVEL EM: http://www.ebah.com.br/content/abaaafzpqae/apostila-

completa-resistc3aancia-dos-materiais-1?part=5 
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6.1.2 Cisalhamento 

 

 Segundo Beer et al (2015) informa que as tensões de cisalhamento são 

comumente encontradas em parafusos, pinos e rebites utilizados para conectar 

vários elementos estruturais. 

   Luiz Gustavo (s/d) relata que o cisalhamento ocorre quando um componente 

é submetido a uma força F, atuando transversalmente ao seu eixo central, 

produzindo um cisalhamento (corte), como esquematiza a figura 7 a seguir. 

 

FIGURA 6 - CISALHAMENTO 

 

FONTE: Apostila de Resistência dos Materiais, Prof. Luiz Gustavo (s/d). 

 

a) Calcula-se o cisalhamento simples pela equação 2: 

  

                                                            
 

 
                                                   (eq. 2) 

 

Onde: 

σc = Tensão de cisalhamento [MPa]; 

F = Força aplicada ao corpo [N]; 

A = Área da seção transversal do corpo [mm2]. 
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b) Cálculo da tensão admissível pela equação 3. 

 

                                        
    

   
                                        (eq. 3) 

 

Onde:  

                                    ; 

                                          

C.S= Coeficiente de segurança. 

 
c) Calcula-se a tensão de cisalhamento específica pela equação 4: 

 

                                           
 

      
                                    (eq. 4) 

 

Onde: 

    = Tensão de cisalhamento ou tensão máxima [MPa]; 

N= Força transferida [N]; 

n= Número de parafusos; 

  = Número de seção de corte; 

A= Àrea da seção de corte de cada parafuso [mm²]. 

 

d) Calcula-se a tração na chapa pela equação 5: 

 

                                                    
 

           
                              (eq. 5) 

 

 

Onde: 

     = Tensão de tração máxima na chapa em tração [MPa]; 

N= Força aplicada [N]; 

b= Largura da chapa [mm]; 
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n= Número de parafusos na seção com mais parafusos; 

D= Diâmetro do furo [mm]; 

t= Espessura da chapa [mm]. 

 

Obs: D= (       

Onde: 

  Diâmetro do furo [mm]; 

 = Folga [mm]. 

 

e) Calcula-se a tensão nos apoios dos parafusos pela equação 6: 

                                               
 

     
                                         (eq. 6) 

Onde: 

     = Tensão máxima em compressão [Mpa]; 

n= Número de parafusos; 

 = Diâmetro dos parafusos [mm]; 

N= Força aplicada [N]; 

t= Espessura da chapa [mm].  

 

6.2 COEFICIENTE DE SEGURANÇA 

 

Chiaverini (1986) explica que na construção de um determinado componente 

metálico, existem fatores que são inexistentes quando o material é analisado em 

laboratório, que são eles: a deterioração em serviço que é ocasionada pela ação do 

meio ambiente, as variações na distribuição das tensões adotadas e variações na 

construção.   

 Por esses motivos Chiaverini (1986) relata que 

 

[...] ao projetar-se uma estrutura ou um componente mecânico, depois de 
conhecidas as tensões às quais as peças estão sujeitas, lança-se mão de 
um “fator” chamado de “fator de segurança”, ou “coeficiente de segurança” 
pelo qual é dividida a resistência adotada para o material escolhido.[...] Os 
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fatores variam grandemente em função do tipo de carga, do tipo de material 
e das condições de serviço. Para materiais dúcteis que se deforma antes de 
romper, os seus valores variam de 1,5 a 4. Para materiais frágeis que 
rompem bruscamente, sem qualquer aparente deformação prévia, os 
coeficientes de segurança podem atingir valores de 5 a 8. (CHIAVERINI, 
1986, p. 86 e 87).  
 

 Gustavo (s/d) apresenta um quadro referente a escolha do coeficiente, que 

pode ser visto no quadro 1. 

  

QUADRO 1 - COEFICIENTE DE SEGURANÇA 

 

FONTE: Apostila de Resistência dos Materiais, Prof. Luiz Gustavo (s/d). 

 

6.2.1 Considerações do coeficiente de segurança 

 

Pode-se então dizer que o fator de segurança é empregado para prevenir 

incertezas quanto as propriedades dos materiais, portanto fator indispensável na 

elaboração de um projeto mecânico. Neste trabalho o coeficiente utilizado será o de 

valor 5. 

 

6.3 DIAGRAMA DE CORPO LIVRE 

 

Segundo Budynas e Nisbett (2015), o principal motivo para realizar um 

estudo do diagrama de corpo livre, é pelo fato de que quando estudado partes 

separadas de uma determinada peça complexa, podem-se então reunir as soluções 

destas pequenas partes e analisar o componente por completo.   

Budynas e Nisbett (2015) demonstram alguns propósitos do diagrama de 

corpo livre, que são eles: 

“O diagrama estabelece as direções dos eixos de referência, provê 
um local para registrar as dimensões do subsistema e das 
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magnitudes e direções das forças conhecidas e ajuda a supor as 
direções das forças desconhecidas. 
O diagrama simplifica o raciocínio, pois fornece um local para 
armazenar um pensamento enquanto se prossegue para o próximo. 
O diagrama provê um meio de comunicar suas ideias claramente, 
sem ambiguidade, a outras pessoas. 
A construção cuidadosa e completa do diagrama esclarece ideias 
mal definidas trazendo à tona vários pontos nem sempre evidentes 
no enunciado ou na geometria do problema completo. Portanto, ele 
ajuda a compreender todas as facetas do problema. 
O diagrama auxilia no planejamento de uma abordagem lógica do 
problema e no estabelecimento das relações matemáticas. 
O diagrama ajuda a registrar o progresso na solução e a ilustrar os 
métodos usados. 
O diagrama possibilita que outras pessoas acompanhem seu 
raciocínio, mostrando todas as forças.” (BUDYNAS E NISBETT, 
2015, p. 84). 
 
 

Budynas e Nisbett (2015) demonstram conforme figura 8 como as forças 

atuam no contorno do corpo em estudo. 

 

FIGURA 7 - DIAGRAMA DE CORPO LIVRE 

 

FONTE: BUDYNAS e NISBEET, 2005, p. 117. 

 

6.3.1 Considerações do diagrama de corpo livre 

 

Com base na fundamentação teórica apresentada, foi realizado o estudo do 

diagrama de corpo livre no projeto das pedaleiras do “veículo Quati”, onde é possível 

verificar através das figuras 8 e 9 o diagrama de corpo livre do conjunto.  
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FIGURA 8 - DIAGRAMA DE CORPO LIVRE DOS PEDAIS DE ACELERADOR E 
EMBREAGEM 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

Onde: 

FA =  Força de aplicação do motorista; 

FaX= Força de aplicação em X do motorista; 

FaY= Força de aplicação em Y do motorista; 

FbY= Força resultante do peso do pedal em Y; 

FbX= Força resultante do pedal em X (quando acionado); 

FcX= Força resultante da tração no cabo; 

FD =  Força resultante da mola; 

FdX= Força resultante em X da mola; 

FdY= Força resultante em Y da mola. 
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FIGURA 9 - DIAGRAMA DE CORPO LIVRE DO PEDAL DO FREIO 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

Onde: 

FA =  Força de aplicação do motorista; 

FaX= Força de aplicação em X do motorista; 

FaY= Força de aplicação em Y do motorista; 

FB =  Força resultante do cilindro mestre; 

FcX= Força resultante em X (quando acionado); 

FcY= Força resultante do peso do pedal em Y. 

 

Pode-se visualizar melhor pela figura 10 as forças existentes. 
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FIGURA 10 - DIAGRAMA DE FORÇAS 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Com a obtenção destes dados pode-se iniciar o cálculos no conjunto dos 

pedais. 

 

6.4 SELEÇÃO DE MATERIAS 

 

Segundo Budynas e Nisbett (2015), ressalta-se que a seleção correta de 

material para a fabricação de um determinado componente, parte da união das 

ideias entre geometria desejada e material a ser empregado.  

Budynas e Nisbett afirmam que  

 

[...] uma técnica básica é listar todas as propriedades importantes de 
materiais associadas ao projeto, como resistência, rigidez e custo. Isso 
pode ser priorizado usando-se um peso dependendo de quais propriedades 
são mais importantes em relação a outras. (BUDYNAS e NISBETT, 2015, p. 
71).  
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É apresentado no anexo B o quadro que indica as famílias e classes dos 

materiais. 

     

Como o projeto será realizado com a utilização do aço-carbono 1020, são 

apresentadas na figura 11 algumas características mecânicas do material. Foram 

adicionadas nos anexos H e I outras tabelas referentes ao aço-carbono 1020. 

 

FIGURA 11 - CARACTERÍSTICAS DO AÇO-CARBONO 1020 

 

FONTE: Ensaio Tração, 2018, disponível em: 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABa_QAL/ensaio-tracao-relatorio.  

 

 

 O conjunto de pedaleiras utiliza peças produzidas em Nylon, onde se utilizou 

o Nylon de categoria 6 por seu menor valor e que atende as características dos 

esforços existentes.   

 A figura 12 apresenta as características mecânicas no Nylon. 

 

 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABa_QAL/ensaio-tracao-relatorio
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FIGURA 12 - CARACTERÍSTICAS NO NYLON 

 

FONTE: CARACTERÍSTICAS DO NYLON, 2018. Adaptado de http://colpolimeros.com/ficha-tecnica-

Nylon-6/ 

 

O conjunto de pedaleiras utiliza para sua fixação na chapa corta fogo e no 

eixo central parafusos M10 NA x160 mm, que conforme a norma DIN 931 

regulamenta que o parafuso possua uma indicação de suas características 

mecânicas na sua superfície, que no caso dos utilizados para o projeto é 8.8. A 

representação do significado desta indicação pode ser observada na figura 13. 

 

FIGURA 13 - CARACTERÍSTICAS INDICADAS 

 

FONTE: CARACTERÍSTICA MECÂNICA DO PARAFUSO 8.8, 2018. Disponível em: 

http://mundomecanico.com.br/classes-de-resistencia-de-parafusos/. 

Testes 

http://colpolimeros.com/ficha-tecnica-nylon-6/
http://colpolimeros.com/ficha-tecnica-nylon-6/
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 Esta dimensão de parafuso foi utilizada devido o cálculo de diâmetro mínimo 

apresentado no capítulo 8. 

  

6.4.1 Considerações da seleção de materiais 

 

Com base na matriz de decisão realizada no capítulo 5 e no melhor custo-

benefício apresentado pelo material Aço-carbono 1020, este foi estabelecido como 

principal material de fabricação das pedaleiras. Com a apresentação de suas 

características técnicas apresentadas neste subcapítulo, pode-se dar continuidade 

ao estudo do conjunto por completo. Outros componentes como: molas, porcas e 

arruelas de pressão foram selecionadas utilizando os valores das forças 

estabelecidos nos cálculos do capítulo 8 e adaptados os itens tabelados onde suas 

especificações técnicas são apresentadas via tabelas de fornecedores. Sendo assim 

não será necessária a apresentação de cálculos dos mesmos. As tabelas dos itens 

tabelados se encontram disponíveis para consulta nos anexos D, E e F.  

 

6.5 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO 

 

 Norton (2013) afirma que os parafusos e porcas presentes em um projeto 

podem apresentar pouca relevância, porem é o contrário, pois a seleção incorreta 

destes componentes pode ocasionar a falha do projeto.  

    

6.5.1 Parafusos 

 

Norton (2013) relata que “em termos gerais, a rosca é uma hélice que faz 

com que o parafuso avance sobre o material ou porca quando rotacionado. As 

roscas podem ser externas (parafuso atarraxam-te) ou internas (porcas ou furo 

rosqueado)”. (NORTON, 2013, p.862). 

Norton (2013) completa dizendo que existem dois sistemas de padrão para a 

as roscas, o UNS (Unified National Standard) Norma Nacional Unificada que foi 

padronizado nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá após a Segunda Guerra 

Mundial, e o padrão europeu definido pela ISO (International Organization for 
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Standardization) Organização Internacional para Padronização, que utiliza as 

dimensões métricas. 

As principais dimensões de roscas ISO podem ser vistas no anexo S.  

A figura 10 demonstra alguns exemplos de utilização. 

 

FIGURA 14 - EXEMPLOS DE EMPREGOS DE PARAFUSOS 

 

FONTE: Portal Metálica – Parafusos, 2018, disponível em: http://wwwo.metalica.com.br/artigos-

tecnicos/parafusos. 

 

6.5.1.1 Dimensionamento dos parafusos 

 

Segundo Antunes e Freire (1998), o dimensionamento é, na realidade, a 

seleção dos elementos a serem utilizados no conjunto, levando em consideração 

que os elementos são normalizados e comerciais. 

No quadro 2 a seguir, apresenta a classificação dos parafusos segundo a 

classe SAE, e seus respectivos dados da classe ABNT, diâmetro nominal, tensão de 

escoamento e material. 

 

QUADRO 2 - CLASSIFICAÇÃO DOS AÇOS 

 

FONTE: ANTUNES e FREIRE. Elementos de Máquinas, 1998, p. 30. 

http://wwwo.metalica.com.br/artigos-tecnicos/parafusos
http://wwwo.metalica.com.br/artigos-tecnicos/parafusos
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Antunes e Freire (1998) relatam que os parafusos podem ser solicitados no 

sentido transversal, gerando esforços cisalhantes.  Nestes casos devem-se tomar 

algumas precauções, tais como: 

Fazer um ajuste com pequena interferência entre o furo de passagem e 
o diâmetro nominal do parafuso, evitando que o parafuso sofra flexão 
pelo deslocamento das peças unidas; 
O corpo do parafuso não deve possuir rosca na região de interface entre 
as peças, evitando que o esforço seja carregado numa região de 
concentração de tensões. (Antunes e Freire, 1998, p. 27). 

 

As equações 7, 8 e 9 determinam o diâmetro mínimo admissível do 

parafuso: 

                                               
    

   
                                         (eq. 7) 

 

Onde: 

 max = Tensão máxima [MPa]; 

 Rup = Tensão de ruptura no material escolhido [MPa]; 

C.S = Coeficiente de segurança. 

   

                                                      
 

      
                                  (eq. 8) 

 

Onde:  

 max = Tensão máxima [MPa]; 

N = Força [N]; 

n = Número de parafusos; 

Ns = Número de seções de corte nos parafusos; 
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A = Àrea [mm²]; 

 

                                          
    

 
                                                 (eq. 9) 

 

Onde: 

A = Àrea [mm²]; 

d = Diâmetro nominal do parafuso [mm]; 

 = Razão de um círculo em relação a sua circunferência e diâmetro [3,1416]. 

 

 Para a apresentação do torque (N.m) nos parafusos, é apresentado no anexo 

C as orientações das forças de aplicação.  

 

6.5.2 Porcas  

 

 Segundo Norton (2013), as porcas são os elementos que estarão em muitos 

dos casos realizando o travamento dos parafusos a um determinado componente.  

São apresentados no anexo E alguns estilos de porcas. 

Sendo um componente comercial e tabelado, utiliza características de 

tabelas comerciais. 

 

6.5.3 Arruelas 

 

Norton (2013) apresenta outro componente muito conhecido no travamento 

de um conjunto, que são as arruelas de pressão ou chamados de arruelas de 

travamento, que são projetadas em geral para ser utilizadas em conjunto com uma 

porca. 

São apresentados no anexo D alguns modelos de arruelas. 

Sendo um componente comercial e tabelado, utiliza características de 

tabelas comerciais. 
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6.6 MOLAS 

 

 Segundo Budynas e Nisbett (2015) a propriedade que possibilita um 

material retornar a sua configuração original depois de ser deformado é conhecido 

como elasticidade, propriedade esta que se encontra na configuração de uma mola.  

Budynas e Nisbett (2015, p.502) afirmam que “em geral, as molas são 

classificados como molas de fio de arame, molas planas ou molas de formato 

especial, e há variações dentro dessas divisões”.                                                                                

Segundo Budynas e Nisbett (2015), em geral, os pontos críticos de uma 

mola se apresentam sobre as tensões de aplicação de forças, o estilo de curvatura, 

material de fabricação, frequência crítica de trabalho, fadiga entre outros.  

 

6.6.1 Mola helicoidal de torção 

 

Neste subcapítulo será apresentado o conceito e aplicações das molas 

helicoidais de torção, modelo de mola escolhido através da pesquisa de 

benchmarking realizada, onde se pode notar que diversos modelos de automóveis 

empregam este tipo de mola em sua construção. 

Budynas e Nisbett (2016) informam que as extremidades destas molas 

conectam uma força a uma distância do eixo de bobinamento, para aplicar um 

torque. Este tipo de mola pode ser encontrado desde os prendedores de roupas até 

componentes de grande importância de uma máquina. 

A figura 15 demonstram alguns modelos de mola helicoidal de torção. 

 

FIGURA 15 - EXEMPLOS DE MOLAS HELICOIDAIS DE TORÇÃO 

 

FONTE: BUDYNAS e NISBETT, 2016, p. 535. 
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6.6.2 Considerações de molas  

 

Com os valores encontrados nos cálculos, se estabeleceu qual tipo de mola 

é a que mais se enquadra ao projeto das pedaleiras, realizando com segurança o 

retorno dos pedais o seu posição de zero movimento, sem que haja fadiga ou 

cisalhamento do material.  

 

6.7 PROCESSO DE SOLDAGEM 

 

Segundo Budynas e Nisbett (2015), com o passar dos tempos alguns meios 

de realizar a união de dois componentes se destacaram, tais como o rebite, o 

parafuso e a solda. O rebite perdeu força devido a dois desenvolvimentos, o primeiro 

foi o de parafusos de aço de alta resistência, cuja pré-carga podia ser controlada e o 

segundo com a melhoria de soldagem e custos de processos reduzidos.  

Segundo Guerra (1996), o processo de soldagem pode ser separado por 

três grupos, os quais são a Soldagem, Brasagem e a Solda Branda, além dos 

adesivos. O autor define o processo de Soldagem como sendo o processo mais 

destacado, devido o seu largo emprego e grande volume de utilização. 

Guerra (1996) explica que a união é realizada, 

 

[...] ou através da fusão dos mesmos em íntimo contato; ou pela fusão de 
ambos e adição de outro material fundido; ou ainda, simplesmente, por 
contato destes materiais, nas fases sólida ou semi-sólida. [...]. A grande 
área de atuação da mesma são os metais e suas ligas, devido à sua grande 
versatilidade e economia, além das excelentes propriedades mecânicas que 
as uniões assim obtidas apresentam. (GUERRA, 1996, p. 2). 

 

 Marques (1991) descreve o aumento da soldagem como método de união 

permanente de peças, devido à velocidade do processo, a segurança e a economia 

de material utilizado. Ressalta que a utilização de rebites e parafusos como forma de 

elemento de fixação torna ainda mais pesada o componente.  

Norton (2013) relata que 

 

[...] existem cinco tipos de juntas: topo, tê, canto, sobreposta e aresta. A 
escolha do tipo de junta será, até certo ponto, ditada pela geometria 
desejada da soldagem, [...]. Outros três tipos de solda podem ser usados: 
solda de chanfro, de filete e de tampão ou ponto. (NORTON, 2013, p. 931). 
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Norton (2013) apresenta os tipos de solda conforme figura 16. 

 

FIGURA 16 - TIPOS DE CORDÃO DE SOLDA 

 

FONTE: NORTON, 2013, p. 932. 

 

6.7.1 Simbologia de solda 

 

Segundo Marques (1991), define que a simbologia de soldagem consiste em 

uma série de sinais, símbolos e números posicionados de maneira que seja 

transmitida a informação de maneira clara e objetiva. 

Budynas e Nisbett relatam que 

 

 [...] as soldas devem ser precisamente especificadas nos projetos de 

trabalho, o que é feito utilizando o símbolo de soldagem [...], como 
padronizado pela Sociedade Americana de Soldagem (AWS). A flecha 
desse símbolo aponta para a junção a ser soldada. O corpo do símbolo 
contém tantos elementos quanto se supõe que seja necessário. (BUDYNAS 
e NISBETT, 2015, p.460). 
 
 

Budynas e Nisbett (2016) relatam que a utilização dos símbolos de solda é 

aplicada em todos os desenhos técnicos que apresentam o processo de solda em 

algum componente mencionado nos desenhos. 

É apresentado na figura 17 um dos símbolos mais utilizados na soldagem. 
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FIGURA 17 - SÍMBOLO DE SOLDA 

 

FONTE: NORTON, 2013, p. 934.  

 

 Segundo Norton (2013, p. 934) explica que “a seta pode apontar para cima ou 

para baixo. Os símbolos são lidos da direita para a esquerda, independente de para 

onde esteja apontando a seta”. 

 

6.7.2 Processo de soldagem (MIG / MAG) 

 

Segundo Guerra (1996), o processo de soldagem MIG/MAG se baseia na 

formação do arco elétrico entre a peça e o eletrodo maciço consumível, que é 

continuamente alimentado, formando assim um local de união protegido pela mistura 

dos gases, inerente (MIG) ou oxidante (MAG).  

Guerra (1996) define que este tipo de processo de soldagem vem sendo 

aplicado cada vez mais nas linhas automáticas de produção, pois informa que se o 

equipamento estiver adequadamente ajustado pode soldar em todas as posições, 

tendo ótima estabilidade de arco e produzir pouca escória.  

Guerra (1996) descreve que a flexibilidade deste processo se alia aos 

seguintes fatores: 

O metal de solda é depositado com baixo conteúdo de hidrogênio, 
elemento o qual é um dos responsáveis pela Trinca Induzida por 
Hidrogênio nos aços; 
Maior taxa de deposição e fator de operação, quando comparado 
com eletrodo revestido; 
Conveniência para robotização. (GUERRA, 1996, p. 194). 
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Sendo este o processo de solda mais adequado para a fabricação das 

pedaleiras, foi indicado através dos desenhos técnicos à aplicação deste processo. 

 

6.7.3 Cálculo do cordão de solda 

 

 Equação das juntas sobrepostas. Em juntas sobrepostas, como pode ser 

observado na figura 18, utiliza-se a equação 10. 

 

FIGURA 18 - JUNTAS SOBREPOSTAS 

 

FONTE: SHIGLEY, 2005, p. 453. 

 

                       
        

   
 

                                                                                   (eq. 10) 

 

Onde:  

  = Tensão de tração ou cisalhamento [MPa]; 

F = Força aplicada [N]; 

h = Garganta de solda [mm]; 

l = Comprimento de solda [mm]. 

 

Cálculo da flexão em juntas soldadas. Em juntas sob flexão conforme a figura 19, 

utiliza-se as equações 11 e 12. 
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FIGURA 19 - JUNTA SOLDADA SOB FLEXÃO 

 

FONTE: SHIGLEY, 2005, p. 459. 

 

                               
 

 
 

 

 

 

                                   (eq. 11) 

                                      
   

 
 

                                    (eq. 12) 

 

Onde:  

τ = Tensão nominal de garganta [MPa]; 

F = Força aplicada [N]; 

A = Área da garganta [mm2]; 

M = Momento [N.mm]; 

c = Distância do ponto analisado até o centro de gravidade [mm]; 

I = Momento de inércia do grupo de solda [mm4]. 

 

 

Para o cálculo do momento de inércia (I), utiliza-se a equação 13: 

 

                                                                       (eq. 13) 
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Onde: 

I= Momento de inércia do grupo de solda [mm4]; 

h = Garganta de solda [mm]; 

Iu = Momento polar de inércia unitário [mm4]. 

 

Para o cálculo da tensão de cisalhamento máxima (σ) utilizar a equação 14: 
 

   √(
 

 
)       

                                    

(eq. 14) 

 

TABELA 3 - PROPRIEDADES DE FLEXÃO DE SOLDAS DE FILETE (a) 

 

FONTE: SHIGLEY, 2005, p. 459. 
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TABELA 4 - PROPRIEDADES DE FLEXÃO DE SOLDAS DE FILETE (b) 

 

FONTE: SHIGLEY, 2005, p. 460. 

 

Com a apresentação destas equações, podem-se realizar os cálculos 

existentes sobre o cordão de solda nas pedaleiras, como pode ser observado no 

capítulo 8. 

 

6.8 ERGONOMIA 

 

Segundo Iida (2005), o conceito de ergonomia surgiu logo após a segunda 

guerra mundial, através de trabalhos interdisciplinares realizados por diversos 

profissionais, tais como engenheiros, fisiologistas e psicólogos. 

Iida (2005) relata que sua definição se apresenta de diversas maneiras, 

como definidas através da (Society of Ergonomics) Sociedade de Ergonomia 

(www.ergonomics.org.uk), ou da Associação Brasileira de Ergonomia 

(www.abergo.org.br), entre outros, mas em geral se define como a interação entre o 

homem, trabalho e ambiente no sistema homem-máquina-ambiente. 

Iida (2005) cita que o estudo da ergonomia com o passar dos anos vem 

sendo aplicado cada vez mais tanto no âmbito educacional quanto no industrial, sua 

http://www.ergonomics.org.uk/
http://www.abergo.org.br/
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aplicação é estabelecida através de normas que ainda não são obrigatórias, porém, 

quando seguidas, garantem ao trabalhador uma melhor qualidade de vida. 

Filho (2003) apresenta outro ponto fundamental da ergonomia, que é 

conhecido como a ergonomia do objeto ou produto, que visa não apenas a relação 

do homem com a máquina, mas vai além, busca fazer que o produto fabricado 

atenda a necessidade do cliente. 

 Neste conceito Filho (2003) sugere que para a aplicação da ergonomia em 

veículos, alguns parâmetros devem ser estudados tais como: 

 

Adequação das relações ergonômicas entre as condições ideais de postura 
do condutor versus as condições ideais de dirigibilidade-operacionalidade 
em termos de visibilidade e dos envoltórios de alcances físicos, do conforto, 
dos equipamentos e instrumentos de comando e do controle (transmissão e 
recebimento) de informações. Adequação do arranjo espacial do posto, com 
o dimensionamento correto dos seus componentes de maneira a garantir as 
relações anteriores. (FILHO, 2003, p. 124). 

  

6.8.1 Normas 

 

Iida (2005) relata que a (ISO) iniciou na década de 1980 a elaboração de 

normas relacionadas à ergonomia, onde foram estabelecidas 30 normas. 

Outra apresentação de normas sobre a dirigibilidade é apresentada através 

da norma ABNT NBR 14970-1, que trata dos requisitos de dirigibilidade, esta norma 

tem o foco nas pessoas com mobilidade reduzida, mas já apresenta as dimensões 

básicas de um veículo.   

  

6.8.2 Aplicações das normas  

 

Para apresentar uma linha de postura ótima na condução de um veículo, 

Tilley (2005) apresenta algumas figuras que possibilitam a visualização de ângulos e 

medidas ideais das pedaleiras automotivas, conforme disponível nos anexos J, K e 

L.  

Tilley (2005) informa que todos os ângulos são praticamente iguais para 

todos os carros, somente muda o ângulo com o chão, para carros de corrida, sedãs, 

caminhões, caminhonetes, ônibus e equipamentos industriais. 

Podem-se verificar através da figura 20 diversos ângulos e forças 

considerados pelo autor.  
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FIGURA 20 - ÂNGULOS E FORÇAS NAS PEDALEIRAS 

 

FONTE: TILLEY, 2005, p. 75. 

 

Tilley (2005) destaca algumas considerações de conforto para as pedaleiras: 

 
Um ângulo relaxado para o tornozelo é de 100°, considerando um ângulo de 
6-6,5° para o calçado. Esse é um bom ângulo para apoiar o pé esquerdo ou 
para usar o pé direito no acelerador, sob uma velocidade normal. 
O ângulo ideal dos joelhos para conseguir pressão máxima sobre os pedais 
é 110-120°, pois o ângulo dos joelhos diminui quando a perna é erguida 
para frear. Além disso, o pé pode formar um ângulo de 85°, se necessário. 
O ângulo apresentado entre o assento e o encosto é de 95°. O osso 
superior da perna apresentado é 3°, assim o osso da perna e a coluna 
vertebral formam ângulo de 98°(o ângulo ótimo é de 95-100°). (TILLEY, 
2005, p. 74). 
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6.8.3 Forças necessárias 

 

 Tilley (2005) apresenta que para a obtenção das forças máximas, é utilizado 

2/3 da força máxima de uma mulher pequena e baixa conforme anexo E, este valor 

de 2/3 é estabelecido para que não haja a fadiga do usuário. Estabelecendo as 

forças conforme esta categoria de pessoa, considera-se então que as demais 

pessoas executarão tranquilamente o acionamento dos pedais. É demonstrado no 

quadro 3 e 4 os esforços máximos das pedaleiras. 

 

QUADRO 3 - FORÇAS NO PEDAL DE FREIO 

FREIO 

Folga: 30 mm 

Deslocamento do pedal (o dobro para o uso com botas): 13-64 mm 

Altura acima do acelerador: 30 mm para freios hidráulicos; 91 mm para 

acionamento comum. 

Resistência: 44,5-222,4 N 

FONTE: TILLEY, 2005, p. 73 

 

QUADRO 4 - FORÇAS NOS PEDAIS DE ACELERADOR E EMBREAGEM 

ACELERADOR E EMBREAGEM 

Folga: 5° 

Deslocamento do pedal: 20° 

Resistência: 17,8-44,5 N 

FONTE: TILLEY, 2005, p. 73. 

 

6.8.4 Considerações da ergonomia 

 

 Com base nas medidas e ângulos apresentados pelo autor, o presente 

trabalho se referenciou para que a ergonomia do futuro usuário do “Veículo Quati” 

seja a melhor possível, tanto a construção do projeto teste quanto o protótipo final 

utilizaram desta teoria. 
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6.9 ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS (FEA) 

 

Norton (2013) informa que a análise por elementos finitos (FEA) é um 

conceito que aplicado a uma ferramenta computacional, tem por objetivo auxiliar 

projetistas, engenheiros, estudantes entre outros, a realizar a modelagem correta de 

um determinado componente, para posteriormente realizar a aplicação das forças a 

fim de conferir os resultados das simulações realizadas.  

Norton (2013) indica sobre o constante avanço da utilização da FEA no meio 

acadêmico e profissional, devido a grande disponibilidade de softwares comerciais, 

compatibilidade de aplicar arquivos em CAD computer aided design (desenho 

auxiliado por computador) e a fácil utilização destes softwares na criação de formas 

e modelos, porém carregam uma enorme quantidade de equações e fórmulas 

complexas, cujo objetivo é obter uma simulação que mais se aproxime da realidade.      

Com a aplicação destes softwares Norton (2013) informa algumas vantagens 

que se podem obter, tais como: 

 Reduzir bruscamente o tempo de criação de um produto: 

Realizando o processo de simulação com as devidas aplicações de forças e 

condições de contorno semelhantes ao real, podem-se realizar diversas simulações 

como, por exemplo, a simulação de tempo de vida, que é a aplicação infinita de 

ciclos de forças. Obtendo assim a redução do tempo na etapa de testes. 

 Reduzir o custo final do produto: 

Com o processo de simulação será visualizado os pontos que o material tem 

maior concentração de tensão, e apenas nestes locais será realizado, por exemplo, 

um reforço estrutural, deixando os demais locais com apenas a quantidade mínima 

de material, reduzindo assim a quantidade de material aplicada a um determinado 

produto e retirando o conceito de superdimensionamento de produto. 

Como citado anteriormente, os fatores de grande ganho são o tempo e 

dinheiro, fatores considerados em qualquer empresa de suma importância, sendo 

assim será apresentado os principais fatores que norteiam a (FEA).  
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6.9.1 Tipos de elementos 

 

Norton (2013) afirma que “os elementos podem ser de uma, duas ou três 

dimensões, chamados de 1-D, 2-D e 3-D, respectivamente. Esses grupos 

dimensionais definem quantos graus de liberdade (GDL) cada nó de um elemento 

tem”.  

Na figura 21 são apresentadas as formas dos elementos: 

 

FIGURA 21 - ALGUNS ELEMENTOS COMUNS 

 

FONTE: NORTON, 2013, p. 486. 

 

6.9.2 Malha 

 

Norton (2013) relata que a geração de malha se diferencia muito de software 

para software, alguns oferecem apenas malhas 3-D com elementos tetraédricos que 

é utilizado apenas para peças de geometria simples, já outros oferecem uma 

combinação de malhas com hexaedros de 8 nós com elementos prismáticos de 6 

nós, podendo obter uma melhor análise de um componente com geometrias 

complexas. 

Norton (2013) explica que a densidade da malha é um dos pontos 

fundamentais de uma análise, onde tudo dependerá da complexidade da peça que 

será analisada, e qual será sua utilização de trabalho. O refinamento de malha, ou 

seja, torná-la em tamanhos menores é necessário apenas nas regiões em que o 



55 
 

material sofre maior esforço, desta forma será possível visualizar com mais exatidão 

o local de concentração de tensão na peça. 

Demonstra-se na figura 22 o refinamento de malha. 

 

 

FIGURA 22 - REFINO DE MALHA 

 

FONTE: NORTON, 2013, p. 491. 

 

Norton (2013) explica que existe uma técnica chamada de “fator de 

convergência”, que é grandemente utilizada para checar se o refinamento da malha 

aplicado é o ideal na situação proposta. 

 Segundo Norton (2013) a utilização do fator de convergência consiste na 

aplicação de uma malha simples “grossa” e uma quantidade X de força no 

componente a ser estudado, realiza-se a primeira análise das regiões apresentaram 

os níveis de tensões mais elevados, o próximo passo é fazer um novo refinamento 

de malha nestes locais que apresentaram tensões elevadas, pode ser notado que a 

cada refinamento de malha os valores de tensões apresentadas nos locais críticos 

vão se alternado cada vez menos, a pouca variação das tensões entre um 

refinamento e outro é o sinal que a malha está convergindo e está pronta para a 

próxima faze da simulação. 
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Na figura 23 é demonstrado como o fator de convergência pode ser 

visualizado. 

 

FIGURA 23 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE MALHA E COMPARAÇÃO DE 
DEFLEXÕES 

 

FONTE: NORTON, 2013, p. 491. 

 

Como analisado anteriormente, não é necessário que a malha seja tão 

reduzida, mas sim que a quantidade de tensões entre uma análise e outra seja 

pequena.  

 

6.9.3 Condições de contorno e resultado da análise 

 

Segundo Norton (2013), informa que as condições de contorno (CC) são 

aplicações de forças e restrições no componente em estudo, que irá representar de 

maneira mais realista a situação que o componente se comporta em seu 

funcionamento real.  

Norton (2013) relata que 

 

No mínimo, restrições em número suficiente devem ser aplicadas para 

remover qualquer grau de liberdade cinemático e manter a peça em 
equilíbrio estático. Além disso, as conexões físicas de um componente com 
relação ao seu vizinho, como em uma montagem, devem ser modeladas as 
mais próximas possíveis. As CC não devem restringir nem permitir 
deformações que na verdade não ocorreriam. Uma restrição física não 
apresentará rigidez infinita, mas quando se especifica que um nó não pode 
se mover em um modelo FEA, ele está realmente fixo e se torna 
infinitamente rígido. Isso tende a exagerar o efeito da restrição física. Se 
poucas CC são imposta, o sistema estará sub-restrito (underconstrained) e 
o processamento poderá falhar. Se muitas CC são imposta, o sistema 
estará super-restrito (overconstrained) e será excessivamente rígido. 
(Norton, 2013, p. 492). 
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Sobre o conceito de aplicação de cargas, Norton (2013) informa que existem 

tantas dificuldades quanto às de realizar as condições de contorno corretamente, 

pois nos problemas de solução analítica aplica-se a carga apenas em um ponto, 

tornando uma solução errônea, pois as cargas na realidade são aplicadas de forma 

distribuída. 

 A figura 24 demonstra um exemplo de aplicação da FEA, nesta análise 

pode ser vista a quantidade de deformação na estrutura, as áreas em vermelho 

apresentam as regiões com maior deformação quando comparado a sua posição 

original, as cores abaixo do vermelho representam de forma decrescente as regiões 

com deformações na estrutura. Se esta taxa de deformação estiver acima do 

esperado, faz-se então a necessidade de realizar a remodelagem da estrutura. 

 

FIGURA 24 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA FEA 

 

Fonte: Bajatutor, 2018, disponível em: https://bajatutor.net/wp-

content/uploads/2014/03/2.png.  

 

https://bajatutor.net/wp-content/uploads/2014/03/2.png
https://bajatutor.net/wp-content/uploads/2014/03/2.png
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Norton (2013) finaliza dizendo que “muitos aplicativos de FEA fornecem uma 

grande variedade de modelos de carregamento. Eles irão distribuir um carregamento 

específico, com magnitude e direção, sobre qualquer porção do modelo desejada”. 

 

6.9.4 Considerações da FEA 

 

Sendo assim Norton (2013) orienta que a FEA é e será cada vez mais uma 

ferramenta de grande ajuda na utilização na engenharia, pois permite a solução de 

problemas em componentes cuja geometria seja complexa, contudo como qualquer 

ferramenta, ela exige uma boa experiência para usá-la adequadamente, pois quando 

usada erroneamente poderá causar resultados desastrosos ou simplesmente 

confundir ainda mais o responsável pelo projeto. 

Pode ser observado no apêndice E as análises obtidas através do software 

SolidWorks, onde são apresentadas as aplicações das forças críticas existentes no 

conjunto de pedaleiras. 

 

6.10 ENSAIOS  

 

Segundo Chiaverini (1986) explica que a definição das características de 

qualquer material é definida através de ensaios, mais conhecido na área mecânica 

como “ensaios mecânicos”, que têm por objetivo determinar as propriedades 

mecânicas do material em estudo. 

Chiaverini (1986) relata que através dos ensaios pode-se verificar a 

comparação das propriedades encontradas no material com os demais materiais 

disponíveis, constatar a influência das condições de fabricação, tratamento e 

utilização dos materiais, para em fim determinar qual material será o de melhor 

escolha para o projeto. 

 Souza (1982) explica que 

 

[...] alguns ensaios permitem obter dados ou elementos numéricos que 
podem ser utilizados no cálculo das tensões de trabalho e no projeto de 
uma peça. Outros, porém, fornecem apenas resultados comparativos ou 
qualitativos do material e servem somente para auxiliar ou completar o 
estudo ou o projeto. (SOUZA, 1982, p. 2). 
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6.10.1 Normas 

 

Chiaverini (1986) alerta que “por outro lado, para que os resultados obtidos 

sejam comparáveis, é preciso que o ensaio seja realizado de acordo com 

determinadas „normas‟ sobre „corpos de prova padronizados‟”. 

Souza (1982) relata que quando se fala em realização de ensaios 

mecânicos, o que mais se utiliza são as normas referentes ao método de ensaio e 

as especificações dos materiais. 

Segundo Souza (1982), as normas mais utilizadas pertencem às seguintes 

associações: 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
ASTM (American Society for Testing and Materials) Sociedade Americana 
de Testes e Materiais; 
DIN (Deutsches Institut für Normung) Instituto Alemão de Normalização; 
AFNOR (Association française pour la normalisation) Associação Francesa 
de Normalização; 
BSI (British Standards Institution) Instituição Britânica de Normas; 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Sociedade Americana 
de Engenheiros Mecânicos; 
ISO (International Organization for Standardization) Organização 
Internacional para Padronização; 
JIS (Japanese Industrial Standards) Padrões Industriais Japoneses; 
SAE (Society of Automotive Engineers) Sociedade de engenheiros 
automotivos; 
COOPANT Comissão Panamericana de Normas particulares de indústrias 
ou companhias governamentais. (SOUZA, 1982, p. 88). 

 

 

Souza (1982) relata que fora estas normas existem diversas normas 

particulares de indústrias ou companhias governamentais. 

Souza (1982) apresenta o Decreto n° 81.621, de 03 de maio de 1978, que 

estabelece o uso em do Sistema Internacional de Unidades (SI) em todo o território 

brasileiro, que apresenta sete unidades base: metro (m), quilograma (Kg), segundo 

(s), ampère (A), mol (mol), candeia (cd) e kelvin (K). 

As unidades mais usadas em ensaios mecânicos, segundo Souza (1982), 

são: 

Área (mm² ou cm², submúltiplos do m²); força (newton, N); pressão (N/mm²); 
tensão (pascal, Pa, ou o múltiplo megapascal, Mpa); energia (joule, J); 
pressão interna (bar)  , força sob área (Kgf), todas elas dentro do SI. 
(SOUZA, 1982, p. 4). 
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6.10.2 Ensaio de Tração 

 

Garcia et al (2000) relata que o ensaio “consiste na aplicação de carga de 

tração uniaxial crescente em um corpo-de-prova específico até a ruptura. Mede-se a 

variação no comprimento (l) como função da carga (P)”. (GARCIA et al, 2000, p.12).  

Garcia et al (200) explica que o ensaio de tração é amplamente utilizado nas 

indústrias de componentes mecânicos, devido a sua grande vantagem de fornecer 

dados quantitativos das características mecânicas dos materiais. Entre as principais 

de destacam 

 

Limite de resistência à tração (     
Limite de escoamento (     
Módulo de elasticidade (    
Módulo de resiliência (     
Módulo de tenacidade (     
Ductilidade 
Coeficiente de encruamento (    

                                                                                          Coeficiente de resistência      
                                                 (GARCIA et al, 2000, p.12). 
 

    
Este ensaio será aplicado para ter controle das especificações da matéria-

prima utilizada na construção das pedaleiras, confrontando assim as especificações 

técnicas do material e estabelecendo uma zona de conforto para a utilização do 

material escolhido. 

Garcia et al (2000) relata que no Brasil a norma que norteia este ensaio é a 

ABNT NBR-6152, onde definem os corpos de prova, aplicações das cargas entre 

outras.   

A figura 25 apresenta uma representação de corpo de prova padrão 

normatizado e as principais equações que norteiam o ensaio de tração. 
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FIGURA 25 - CORPO DE PROVA 

 

FONTE: CORPO DE PROVA, 2018, disponível em: https://estudo-

help.com.br/order/?rid=96a82ae3f39e032c  

 

 

A tensão convencional (    é dada através da equação 15. 

                                                             
 

 
                                                 (eq. 15) 

 

Onde:                  

                     ; 

 A                                   

 

6.10.3 Ensaios não destrutivos 

 

Garcia et al (2000) informam que existem componentes que tem a 

necessidade de passar por ensaios sem serem destruídos, que é o caso das 

aeronaves, tubulações de petróleo entre outras. Para estes tipos de casos são 

apresentados os ensaios não destrutivos, onde diversos equipamentos são 

empregados a fim de apontar se existe alguma alteração na estrutura original do 

componente ou não, para então devolver este componente ao seu local de 

funcionalidade original. 
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6.10.3.1 Visual de solda 

 

Garcia et al (2000) informam o ensaio consiste na observação do 

componente, verificando as falhas visíveis a olho nu, interrompendo que a peça 

prossiga para a próxima etapa. A experiência do operador é fundamental para que 

este ensaio seja aplicado adequadamente.   

O ensaio será feito com a análise dos cordões de solda do projeto final, 

analisado se as características apresentadas nos desenhos estão conforme.  

 

6.10.3.2 Líquido penetrante 

 

Garcia et al (2000) relatam que este ensaio se baseia na penetração de 

líquidos em trincas e rachaduras superficiais pela ação do fenômeno da 

capilaridade, que é a propriedade dos fluidos em entrar em cavidades extremamente 

finas. Portanto, trincas superficiais antes difíceis de enxergar a olho nu poderão ser 

verificadas com facilidade através deste ensaio.  

Garcia et al (2000) relatam que o ensaio segue a seguinte sequência: 

1) Limpeza e desengraxamento da peça, seguidos de secagem; 

2) Aplicação do líquido penetrante, por imersão ou aspersão; 

3) Limpeza superficial, com retirada do excesso de líquido penetrante, 

cuidando-se para que não seja removido o líquido que penetrou nas 

eventuais trincas; 

4) Aplicação de um pó revelador (ou líquido volátil) que absorve o líquido 

penetrante, revelando o local das trincas e rachaduras; 

5) Observação das trincas; 

6) Limpeza e secagem final para remoção dos resíduos dos líquidos 

utilizados no ensaio. 

 

Garcia et al (2000) indicam que: 

O líquido penetrante é geralmente de cor viva, como o vermelho, e o pó 
revelador é de cor branca. O líquido penetrante pode ser fluorescente, o que 
exige, porém, a chamada luz negra na observação das trincas. Essa 
fluorescência permite a observação com maior sensibilidade do que no caso 
anterior. O equipamento de ensaio pode ser portátil ou então estacionário 
[...]. (GARCIA et al, 1999, p. 208). 
 

 



63 
 

A figura 26 apresenta as etapas do ensaio de líquidos penetrantes. 

 

FIGURA 26 - ETAPAS DO ENSAIO 

 

FONTE: GARCIA et al, 2000, p.209. 

 

Os ensaios de líquidos penetrantes e visual de solda serão feitos para a 

análise dos cordões de solda no projeto final, analisando se as características 

apresentadas estão conforme o ideal para o projeto.  
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7 PRÉ-PROTÓTIPO 

Neste capítulo é apresentada a construção do pré-protótipo. 

 

7.1 SOLUÇÃO ENCONTRADA 

 

Se baseando do conceito da ergonomia apresentada, foi necessário realizar 

um pré-protótipo para se verificar alguns pontos duvidosos, tais como: ângulo dos 

pedais com a chapa corta fogo, posição do batente dos pedais, espaçamento 

disponível para as molas, distâncias entre as molas e outros.  

Esta construção foi fundamental, pois possibilitou o início do estudo do 

diagrama de corpo livre, critério fundamental para o início dos cálculos e 

desenvolvimento dos desenhos técnicos. 

A construção deste pré-protótipo foi iniciada com materiais comprados no 

comércio de aparas “ferro velho” Dragão, localizado na cidade de Curitiba PR, pelo 

valor de 80 reais.  

Na figura 27 são apresentados os materiais comprados. 

 

FIGURA 27 - MATERIAIS PARA O MODELO 

 

FONTE: o próprio autor. 
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Foram necessários outros itens para finalizar o pré-projeto, que foram 

cedidos pela empresa Engrenan, localizada na cidade de Araucária/PR. Seguem os 

itens cedidos. 

 1 barra de Nylon com diâmetro de 26 mm e comprimento de 150 mm; 

 1  chapa de aço 1020, com largura de 50 mm, comprimento de 50 mm e 

espessura  de 3 mm; 

 1 cantoneira em aço 1020, com  20 mm de altura em ambas as hastes, 500 

mm de comprimento e 3 mm de espessura. 

A montagem inicial do conjunto ocorreu na empresa Engrenan, e foi 

finalizada na Universidade Tuiuti do Paraná com o auxílio do funcionário Marcos 

Antônio Hohman e do professor Rodolfo Enrique Perdomo. A utilização das 

máquinas e ferramentas oferecidas pela Universidade foram fundamentais para que 

o projeto não agregasse mais custo. É apresentada na figura 28 a construção dos 

espaçadores de Nylon, e na figura 29 a montagem inicial do projeto teste. 

 

FIGURA 28 - CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇADORES 

 

FONTE: o próprio autor. 
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FIGURA 29 - MONTAGEM INICIAL DO CONJUNTO 

 

FONTE: o próprio autor. 

Para se obter os espaçamentos do conjunto, foi realizada uma média com as 

medidas apresentadas no benchmarking disponível no apêndice A. Podem-se 

visualizar na figura 30 as dobras para atender estes valores médios.  
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FIGURA 30 - DOBRAS REALIZADAS 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

A partir do benchmarking disponível no apêndice B realizado sobre as capas 

de pedais, foi adquirido o conjunto para maior ergonomia na Autopeças Alvorada, 

pelo critério de baixo valor apresentado. É exibido na figura 31 o conjunto de capas 

de pedal adquirido. 

FIGURA 31 - CAPAS DE PEDAL 

 

FONTE: o próprio autor. 

Para a finalização do pré-projeto, foi realizado um corte de 30° nas hastes 

dos pedais para atender ao ângulo de ergonomia apresentado. As soldas realizadas 

para fechamento do corte de 30° e para a junção dos pedais na haste foram 

realizadas com a máquina de eletrodo revestido.  
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Após, foi realizada a pintura do conjunto e acoplado as capas dos pedais, 

conforme figura 32. 

 

FIGURA 32 - PRÉ-PROJETO FINALIZADO 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

A figura 33 apresenta o pré-projeto no “Veículo Quati”.  
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FIGURA 33 - PRÉ-PROJETO NA POSIÇÃO FINAL 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

   Finalizando assim com um modelo que atende tanto as dimensões médias 

quanto os ângulos de ergonomia. 
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8 CÁLCULOS  

 

 Neste subcapítulo são apresentados todos os cálculos existentes no conjunto 

de pedaleiras para o “veículo Quati”. Não foi considerada a força do cabo devido o 

“projeto Quati” não estar finalizado. Será novamente apresentado nas figuras 34 e 

35 os diagramas de corpo livre, pois orientam a elaboração dos cálculos. 

 

FIGURA 34 - DIAGRAMA DE CORPO LIVRE DOS PEDAIS DE ACELERADOR E 
EMBREAGEM 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

Onde: 

FA =  Força de aplicação do motorista; 

FaX= Força de aplicação em X do motorista; 

FaY= Força de aplicação em Y do motorista; 

FbY= Força resultante do peso do pedal em Y; 

FbX= Força resultante do pedal em X (quando acionado); 

FcX= Força resultante da tração no cabo; 

FD =  Força resultante da mola; 

FdX= Força resultante em X da mola; 

FdY= Força resultante em Y da mola. 
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FIGURA 35 - DIAGRAMA DE CORPO LIVRE DO PEDAL DO FREIO 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

Onde: 

FA =  Força de aplicação do motorista; 

FaX= Força de aplicação em X do motorista; 

FaY= Força de aplicação em Y do motorista; 

FB =  Força resultante do cilindro mestre; 

FcX= Força resultante em X (quando acionado); 

FcY= Força resultante do peso do pedal em Y. 

 

8.1 DECOMPOSIÇÃO DE FORÇAS 

 

 Para a decomposição das forças que o motorista exerce em X e Y utilizam-se 

as equações 17 e 18. 

 

                                                                                                             (eq. 16) 

                     

                                                          192,6 N 
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                                                                                                             (eq. 17) 

                                                                                                                          

              

  

Para a verificação das decomposições de força, utiliza-se a equação 19 para 

validação da força e a equação 20 para a validação do ângulo. 

 

                                                     √                                                  (eq. 18) 

   √              

                                                      222.398 N  

 

                                                             = 
   

   
                                                  (eq. 19) 

    = 
       

       
 

    = 1,732                                                                                                                          

      

 

8.2 FLEXÃO 

 

a) Cálculo da tensão máxima na flexão:  

 

                                                     
       

     
                              (eq. 1)      

                                         

b) Cálculos dos momentos fletores e dos esforços cortantes no pedal do freio: 

* A realização destes cálculos foi realizada na pedaleira de freio na condição de final 

de curso do pedal, o estudo foi realizado apenas nesta pedaleira por apresentar o 

maior esforço empregado, já as pedaleiras de acelerador e embreagem se aplicam 

apenas o movimento de alavanca.  

* Foi transferida a força de aplicação do motorista em X para a horizontal para 

melhor entendimento, conforme figura 36. 
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FIGURA 36 - DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA E APOIOS EXISTENTES 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Ra+Rb-Fx =0                                                                                                    (eq. 20)      

                                                                                                                 

  

        

               

              

 

         

                         

           

 

                   

     749 N 

 

 Com os resultados obtidos pode-se realizar os cálculos do momento fletor e 

esforço cortante na pedaleira. 

 

Mc= 0 

Ma= -192,6 . 0,210 = -40,446 N.m 

Mb= 0 
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Vc esquerda= 0 N 

Vc direita= -192,6 N 

Va esquerda= -192,6 N 

Va direita= 749 N 

Vb esquerda= 749 N 

Vb direita= 0 N 

 

 Com os resultados obtidos podem-se realizar os gráficos de momento fletor e 

esforço cortante, como pode ser visto na figura 37. 

 

FIGURA 37 - DIAGRAMA DO MOMENTO FLETOR E ESFORÇO CORTANTE 

 

FONTE: o próprio autor. 
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 Com os resultados obtidos, pode-se verificar o momento fletor máximo e o 

esforço cortante máximo: 

 Mmáx= -40,446 N.m; 

 Vmáx= 749 N. 

 

c) Cálculos dos momentos fletores e dos esforços cortantes no parafuso M10 x 

160mm: 

* Para a realização do cálculo no parafuso, verificou-se a quantidade de força 

atuante em cada pedaleira a partir do peso individual de cada componente. 

 

FIGURA 38 - DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA E APOIOS EXISTENTES 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

                                                                            (eq. 21)      
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Com os resultados obtidos podem-se realizar os cálculos do momento fletor e 

esforço cortante no parafuso. 

 

Ma= 0 N 

Mb = 7,175 . 0,015 = 0,1076 N.m 

Mc= (7,175 . 0,053) – (4,9 . 0,038) = 0,1941 N.m 

Md= (7,175 . 0,105) – (4,9 . 0,09) – (4,12 . 0,052) = 0,0982 N.m  

Me direita= 0 N 

 

Va esquerda = 0 N 

Va direita = 7,175 N 

Vb esquerda = 7,175 N 

Vb direita = 7,175 – 4,9 = 2,275 N 

Vc esquerda = 2,275 N 

Vc direita = 2,275 – 4,12 = -1,845 N 

Vd esquerda = -1,845 N 

Vd direita = -1,845 – 4,7= -6,545 N 

Ve esquerda = -6,645 N 

Ve direita = 0 N 

 

Com os resultados obtidos podem-se realizar os gráficos de momento fletor 

e esforço cortante, como pode ser visto na figura 39. 
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FIGURA 39 - DIAGRAMA DO MOMENTO FLETOR E ESFORÇO CORTANTE 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

Com os resultados obtidos, pode-se verificar o momento fletor máximo e o esforço 

cortante máximo: 

 Mmáx= 0,1941 N.m; 

 Vmáx= 7,175 N. 
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8.3 CISALHAMENTO 

 

a) Cálculo da tensão admissível pela equação 3. 

 

                                        
    

 
                                    (eq. 3) 

 

            

 

b) Calcula-se a tensão de cisalhamento que ocorre entre a chapa corta fogo e a 

base do conjunto de pedaleiras pela equação 4: 

 

                                        
               

           
                                (eq. 4) 

               

 

c) Calcula-se a tração que ocorre entre a chapa corta fogo e a base do conjunto de 

pedaleiras pela equação 5: 

 

                                            
              

                    
                      (eq. 5) 

             

 

d) Calcula-se a tensão nos apoios dos parafusos da base do conjunto de pedaleiras 

pela equação 6: 

 

                                        
              

          
                                  (eq. 6) 

                

 



79 
 

8.4 CÁLCULO DO DIÂMETRO MÍNIMO ADMISSÍVEL 

 

                                                            
   

 
                                         (eq. 7) 

                     

                                

                             

                                                    
                

     
                        (eq. 8) 

                                            A= 77,43 mm² 

                                                    
    

 
                                         (eq. 9) 

d= 9,9 mm 

d≅10 mm 

 

 Com o resultado destes cálculos, pode-se concluir que é necessário a 

utilização mínima de 4 parafusos de 10 mm no conjunto. Sendo o parafuso escolhido 

o de M10 x160 mm conforme anexo F. Será adicionado no projeto uma porca M10 e 

uma arruela de pressão conforme anexos E e D. 

 

8.5 CÁLCULOS DO CORDÃO DE SOLDA 

 

a) Cálculo da tensão sobre as juntas sobrepostas:  

                       

 

 

                                    
              

          
                                         (eq. 10) 
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b) Flexão em juntas soldadas: 

 

                               
        

       
 

 

 

                                          

                                   (eq. 11) 

  

c) Cálculo da tensão nominal da garganta de solda: 

                                                           
                  

         

  38,84 MPa 

 

                                         

(eq.12) 

 

d) Cálculo do momento de inércia: 

 

                                                   
         

  
  

                                              

                                               1841     

 

  (eq. 13)                                               

e) Cálculo da tensão de cisalhamento máxima: 

 

                                              √(
     

 
)            

 

                                             

                                (eq. 14) 
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9 ENSAIOS  

 

 Neste capítulo serão apresentados os ensaios mecânicos mencionados no 

capítulo 6.10. Diferentemente da norma ABNT NBR-6152, não se utilizou um corpo 

de prova padrão por falta de experiência do autor em produzi-lo como material 

disponível, foram realizados o ensaio com a barra chata 1” 3/16”, onde foi possível 

obter resultados satisfatórios para a comparação. 

 

9.1 ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

O ensaio foi realizado na Universidade Tuiuti do Paraná, e tem como objetivo 

a comparação dos valores tabelados de limite de escoamento e limite de resistência 

apresentados no anexo H com os valores encontrados no presente ensaio. 

Validando ou não a utilização do material para a construção das pedaleiras. 

O material utilizado para o ensaio é a barra chata de aço 1020 com 25 mm de 

largura por 5 mm de altura e comprimento de 200 mm, conforme apresentado na 

figura 40. 

FIGURA 40 - CORPO DE PROVA 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

A máquina utilizada para o ensaio foi a EMIC, que se encontra disponível na 

Universidade Tuiuti do Paraná, conforme pode ser observado na figura 41. 
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FIGURA 41 - MÁQUINA DE ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

 FONTE: o próprio autor. 

 

Com o auxílio do manual de instruções presente no computador da máquina, 

pode-se realizar toda a calibragem da máquina, deixando-a pronta para a realização 

do ensaio. 

A velocidade da tração da máquina foi regulada para 11 mm/ minuto, 

conforme estipulado no manual. A área de contato entre a barra chata e as garras 

de tração foi regulada de forma a prender o máximo de comprimento possível do 

material, tendo assim uma maior área de contato que evitará o escorregamento 

durante a realização do ensaio. 

A seguir é demonstrado através da figura 42 o início do ensaio. 
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FIGURA 42 - INÍCIO DO ENSAIO 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

  Na sequência do ensaio, o local que haverá a ruptura começa a apresentar e 

logo em seguida ocorre a ruptura do material, como pode ser visto na figura 43.  
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FIGURA 43 - RUPTURA DO MATERIAL 

 

FONTE: o próprio autor.. 

 

Pode-se notar que a ruptura do material ocorreu aproximadamente no centro 

do corpo de prova, fato que demonstra que o posicionamento do corpo de prova 

estava correto, pois pelo contrário o corpo de prova romperia perto das garras 

fixadoras. 
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9.2 ANÁLISE E VALIDAÇÃO DO CORPO DE PROVA 

 

Para a realização da análise deste ensaio utilizou-se dos dados que o 

computador da máquina EMIC disponibilizou, onde pode ser observado na figura 44. 

 

FIGURA 44 - GRÁFICO DE TENSÃO X DEFORMAÇÃO 

 

FONTE: o próprio autor. 

   

Foi gerada uma tabela com os principais dados do ensaio, como pode ser 

observado na tabela 5 e validado com a figura 45 onde apresenta o corpo de prova 

com a mesma deformação do gráfico do ensaio. 
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TABELA 5 - DADOS OBTIDOS 

 FORÇA 

MÁXIMA (N) 

ALONGAMENTO 

(mm) 

LIMITE DE 

ESCOAMENTO 

42.700 6,33 

LIMITE DE 

RÊSISTÊNCIA A 

TRAÇÃO 

58.796 37,32 

FONTE: o próprio autor. 

 

FIGURA 45 - VALIDAÇÃO DO DESLOCAMENTO APRESENTADO 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Com as forças apresentadas no ensaio, podem-se realizar os cálculos de 

comparação com o aço 1020 tabelado, como pode ser observado na equação 15. 

a) Cálculo da tensão no limite de escoamento: 

           
 

 
                                                 (eq. 15) 

 

Onde:                                                 

                     ; 

 A                                    
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b) Cálculo da tensão no limite de resistência a tração: 

           
 

 
                                                 (eq. 15) 

Onde:                                                           

                     ; 

 A                                    

           
       

       
 

 

                      

 

 

 Com a obtenção dos valores, pode-se realizar uma comparação entre o aço 

tabelado e o aço ensaiado, como pode ser visto na tabela 6. 

 

TABELA 6 - COMPARAÇÃO DAS TENSÕES 

 TABELADO ENCONTRADO 

LIMITE DE 

ESCOAMENTO (MPa) 

350 341,6 

LIMITE DE RESITÊNCIA 

À TRAÇÃO (MPa) 

420 470,37 

FONTE: o próprio autor. 
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Conclui-se que como os valores encontrados estão semelhantes ao 

tabelado, pode-se realizar a utilização do aço selecionado para a construção do 

conjunto de pedaleiras para o “veículo Quati”. 

 

 

9.2.1 Ensaio visual de solda 

 

 O ensaio foi realizado no dia 12/06/2018 na Universidade Tuiuti do Paraná, 

com o auxilio do funcionário Marcos Antônio Hohman, que disponibilizou os EPI‟s e 

fez as instruções da utilização dos maquinários disponíveis do laboratório da 

engenharia mecânica. 

 Foram selecionados os materiais que representaram o conjunto da pedaleira 

do freio, conforme figura 46. 

 

FIGURA 46 - MATERIAIS SELECIONADOS PARA ENSAIOS 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Estes materiais são os mesmos identificados para a construção do conjunto 

de pedaleiras para o “Veículo Quati”. Em seguida foi realizada a solda na máquina 

MIG, onde pode ser observado na figura 47. 
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FIGURA 47 - ENSAIO VISUAL DE SOLDA 

A)  B)  

C)  

A= solda com ângulo; 

B= solda em tê lado esquerdo; 

C= solda em tê lado direito. 

FONTE: o próprio autor. 

 

A solda com ângulo apresentou nas bordas dos cordões de solda uma 

pequena descontinuidade de aplicação do material, isso se dá devido à velocidade 

de aplicação do cordão de solda, fato que ocorre com menos frequência quando 

aplicado por um operador experiente. 
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A solda em “tê” apresentou um ótimo resultado do lado esquerdo do pedal, 

já do lado direito apresentou uma pequena variação de quantidade de solda 

depositada e apresentando imperfeições visíveis no cordão de solda, este erro no 

cordão de solda se dá devido a pouca experiência do autor na utilização da máquina 

MIG.  

Com a aquisição do conjunto das pedaleiras em uma empresa terceirizada, 

espera-se que os cordões de solda estejam em excelentes condições. 

 

9.2.2 Ensaio por líquidos penetrantes  

 

 O ensaio foi realizado na Universidade Tuiuti do Paraná, com o auxilio do 

funcionário Marcos Antônio Hohman, o qual disponibilizou todo o material para a 

realização do ensaio. 

 Podem ser observados na figura 48 os materiais utilizados neste ensaio. 

 

FIGURA 48 - MATERIAIS UTILIZADOS 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

Para a realização deste ensaio, utilizou-se o mesmo material visto no ensaio 

visual de solda, que representa as soldas existentes no projeto.  



91 
 

Inicialmente foi realizada a limpeza com uma escova de aço e o produto 

removedor de sujeira na superfície a ser ensaiada. Em seguida foi aplicado o 

penetrante que ficou 15 minutos agindo, após o tempo estipulado foi removido o 

excesso com algodão. Por último foi aplicado o revelador em que ficou por 20 

minutos para a observação final do ensaio. 

 A figura 49 apresenta os resultados dos ensaios. 

FIGURA 49 - RESULTADO DO ENSAIO 

A) 

 

B)  

 

 

C)  

A= resultado da solda em ângulo; 

B= resultado da solda em tê lado 

esquerdo; 

C= resultado da solda em tê lado 

direito. 

FONTE: o próprio autor. 
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Após o tempo de ação do revelador pode-se realizar as análises dos pontos 

que apresentaram alguma imperfeição, como pode ser observado na figura 50. 

 

FIGURA 50 - ANÁLISES DO ENSAIO 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

A= análise da solda em ângulo; 

B= análise da solda em tê lado 

esquerdo; 

C= análise da solda em tê lado direito. 

FONTE: o próprio autor. 
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Como observado na figura 50 às imperfeições se apresentaram em grande 

parte nas bordas da solda, no topo da solda se apresentaram apenas pequenas 

ranhuras, mas que não comprometem a solda. Sendo assim, com a utilização 

correta da solda MIG no projeto, as pedaleiras apresentaram toda a segurança 

conforme os cálculos de solda. 
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10 FMEA – ANÁLISE DO MODO DE FALHA E SEUS EFEITOS  

 

Neste capítulo será apresentado o conceito da FMEA, onde através da 

bibliografia apresentada pode-se realizar o estudo do FMEA para a aplicação nas 

pedaleiras do “veículo Quati”. 

Segundo Andery e Helman (1995), apontam que o método de FMEA 

(Análise do Modo de Falha e seus Efeitos) realiza a análise de projeto empregada a 

produtos ou processos tanto na área industrial quanto administrativa. Usando um 

raciocínio dedutivo busca identificar todos os potenciais modos de falha, definindo 

suas consequências e orientando a aplicação de medidas corretivas.  

  Andery e Helman (1995) afirmam que “uma vez completa, a FMEA acaba 

sendo uma referência para análise de outros produtos ou processos similares. Isso 

permite diminuir os custos do trabalho [...].” (Andery e Helman, 1995, p. 26). 

  Segundo Akao (1996), explica que a FMEA se inicia identificando as 

funções do componente, e em seguida limitam-se os modos de falha que 

impossibilitam o exercício dessas funções. Mesmo que ainda não esteja fabricado o 

produto, até certo ponto é possível prever as falhas e causas deste componente.  

Akao (1996) completa dizendo que 

 

[...] é importante salientar que será tarde tomar qualquer providência após o 
objeto estar fabricado. A FMEA consiste em, ainda na faze de projeto 
conceitual ou de projeto detalhado, fazer o levantamento de maior número 
possível de falhas previsíveis e tomar todas as providências em relação a 
elas. (AKAO, 1996, p. 138).  
 
 

 10.1 CONSIDERAÇÕES DO FMEA 

  

Com base nos estudos dos autores apresentados, foi realizada uma FMEA 

dos diversos componentes que o sistema de pedaleiras possui e influencia. Segue 

apresentado para consulta no apêndice D o estudo do FMEA DESIGN. 

Os desenhos técnicos com as dimensões gerais do conjunto, onde incluem 

as demonstrações das ações recomendadas do FMEA DESIGN se encontram 

disponíveis para consulta no apêndice F. 
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11 PROTÓTIPO 

 

 Neste capítulo será apresentada a aplicação das melhorias apontadas, 

construção e montagem do protótipo, realização dos testes e os resultados obtidos 

no protótipo final das pedaleiras para o “veículo Quati”. 

 

11.1 CONSTRUÇÃO 

 

 Para a construção do protótipo, utilizou-se com base o pré-projeto já 

apresentado no capítulo 7. Algumas sugestões de melhorias foram apresentadas 

pelos professores da Universidade Tuiuti do Paraná, que são elas: 

 Redução das abas laterais do conjunto; 

 Mudança do estilo de molas; 

 Mudança do batente; 

 Ajuste da pedaleira do freio, para ser compatível com o burro de freio; 

 Adição de acoplamento auxiliar para o burro de freio. 

A redução das abas laterais do conjunto foi necessário devido à 

possibilidade do usuário bater a perna e se machucar, com esta mudança o 

espaçamento disponível para as molas de tração ficou prejudicado, sendo aplicada a 

utilização das molas de torção.  

Com a retirada das hastes frontais o projeto necessitou de um novo 

posicionamento do batente, o qual teve que ser alterado para a posição frontal do 

conjunto, tornando projeto mais compacto.  

A pedaleira de freio teve que ser alterada devido à solicitação do cliente que 

optou em utilizar apenas o cilindro mestre no “Veículo Quati”, dispensando assim a 

utilização do servo freio no sistema de freio do veículo.  

Para proporcionar uma melhor área de contato entre o pedal de freio e o 

cilindro mestre, foi construído um componente de Nylon que se encaixa no cilindro 

mestre e auxilia que o pedal fique em constante atuação. 

Utilizando dos desenhos técnicos apresentados no apêndice F, realizou-se a 

construção do protótipo. 

Foram adquiridos os materiais nos fornecedores que apresentaram menor 

valor, conforme anexos M, N, O e P. 
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 Os materiais serão apresentados em dois grupos, os comprados e os cedidos 

pela Universidade Tuiuti do Paraná. 

 Materiais comprados: 

 Ferro chato: 25 mm x 5 mm, 1 barra de 6 metros; 

 Chapa de ferro: N 14 SAE 1008: 500 mm x 1500 mm; 

 Parafuso: 10x160 MA 8.8; 

 Porca M-10; 

 Arruela de Pressão; 

 Capas de pedal. 

 

Materiais cedidos: 

 Tubos de poliacetal: diâmetro de 30 mm x 66 mm;  

 Mola helicoedal de torção; 

 Spray para pintura. 

 

 Com a posse destes materiais, se iniciou a construção do conjunto pela base, 

em que com a utilização das máquinas de corte e dobra da Universidade Tuiuti do 

Paraná se realizou a fabricação. Pode ser observada na figura 51 a construção da 

base. 

FIGURA 51 - CONTRUÇÃO DA BASE 

 

FONTE: o próprio autor. 
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 Com a fabricação da base, montou-se o conjunto para se observar o 

problema citado pelos professores, o qual pode ser observado na figura 52 o teste 

do espaço ocupado. 

FIGURA 52 - VERIFICAÇÃO DO ESPAÇO DISPONÍVEL 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

Pode-se observar o problema relatado pelos professores, impossibilitando 

assim a presença das hastes longas no projeto. Iniciou-se um estudo de qual seria o 

melhor ajuste para que a componente base possui-se todas as características 

necessárias para a operação. 

Realizou-se o corte parcial da base, em que a nova posição do batente é na 

parte frontal do conjunto e as molas de tração foram substituídas por molas de 

torção. O eixo principal e as pedaleiras não tiveram alteração e seguem conforme os 

desenhos técnicos apresentados no apêndice F. Pode-se observar na figura 53 o 

conjunto de pedaleiras ajustado e pronto para testes. 
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FIGURA 53 - CONJUTO COM AJUSTES REALIZADOS 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

11.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

 Neste subcapítulo será apresentado o passo a passo para a fabricação e 

montagem do conjunto de pedaleiras. São utilizados os desenhos apresentados no 

apêndice F para auxílio desta sequência de fabricação e montagem. 

a) Fabricação: 

 1°) Realizar o corte da chapa preta n° 14 com as cotas representadas nos 

desenhos 4 e 5. 

 2°) Realizar as dobras  e os furos da base conforme desenho 4. 

3°) Realizar a solda entre a base e o batente conforme desenho 3. 
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 4°) Realizar os cortes das barras chatas conforme as cotas representadas nos 

desenhos 7,8,9,11,12,13,15 e 16. 

 5°) Realizar as dobras e as furações conforme desenho  7,11 e 15. 

 6°) Realizar as soldas conforme desenhos 6,10 e 14. 

 7°) Realizar o corte do tubo cilíndrico conforme desenho 15. 

8°) Realizar a solda do tubo cilíndrico dentro do furo superior de cada pedal, 

deixando-o centralizado no meio do pedal, isso o fará apresentar 5 mm para cada 

lado. 

9°) Usinar os espaçadores conforme desenhos 17,18 e 19. 

b) Montagem: 

 1°) Introduzir o gancho da mola mão esquerda na pedaleira de embreagem e 

o gancho da mola mão direita na pedaleira do acelerador.  

2°) Introduzir os espaçadores de 15 mm no centro das molas. 

 3°) Introduzir uma arruela de pressão no parafuso M10x160mm. 

4°) Introduzir o começo do parafuso M10x160 mm no lado esquerdo da base.

 5°) O parafuso terá que chegar até o outro furo, mas neste percurso adicione 

sequencialmente: o espaçador de 15 mm com a mola esquerda, o pedal da 

embreagem, o espaçador de 23 mm, o pedal de freio, o espaçador de 37 mm, o 

pedal do acelerador e o espaçador de 15 mm com a mola direita. 

 6°) Introduzir o parafuso M10x160 mm no outro furo,  adicionar uma arruela 

de pressão e uma porca M10, apertar conforme o torque especificado no anexo C. 

 7°) Puxar a outra extremidade das molas até elas entrarem nos furos de 5 mm 

da base. 

 8°) Realizar a pintura do conjunto com a cor desejada. 

 9°) Instalar as capas de pedal.  
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11.3 TESTES 

 

 A realização de testes do protótipo foi feita diretamente no local em que o 

conjunto será posicionado para aplicação no “veículo Quati”. Realizou-se a furação 

da chapa corta fogo e instalação do conjunto no “veículo Quati”, como pode ser 

observado nas figuras 54 e 55. 

 

FIGURA 54 - CONJUNTO MONTADO 

 

 FONTE: o próprio autor. 

 

FIGURA 55 - VISTA LATERAL DO CONJUNTO MONTADO 

 

FONTE: o próprio autor. 
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Realizou-se a medição das principais dimensões do conjunto, onde as 

medidas estão em milímetros (mm), conforme figura 56. 

 

FIGURA 56 - PRINCIPAIS DIMENSÕES 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Com a instalação do conjunto no “veículo Quati” pode-se realizar os seguintes 

testes: 

 Verificação da ergonomia; 

 Checagem da aplicação de força no Cilindro de freio; 

 Verificação do posicionamento dos cabos; 
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 Verificação dos esforços realizados pelo condutor. 

Podem-se observar nas figuras 57 e 58 as verificações do acionamento e 

posição de descanso do pé do usuário, validando os conceitos de ergonomia 

apresentada. 

 

FIGURA 57 - ACIONAMENTO 

 

FONTE: o próprio autor. 
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FIGURA 58 - POSIÇÃO DE DESCANSO 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Com a realização destes testes, pode-se finalizar o projeto e seguir 

para a apresentação dos resultados obtidos.  
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12 CUSTOS 

   

12.1 CUSTO DOS MATERIAIS 

 

Com os materiais definidos através do estudo do projeto teste, foram 

realizados orçamentos para apresentar quanto será gasto em material no projeto. 

Em algumas ocasiões, o fornecedor não disponibiliza de quantidades pequenas de 

produtos, oferecendo o produto por quilo ou por centena, nestes casos foi realizada 

uma média de quantos quilos ou unidades serão utilizados para a montagem de 1 

conjunto de pedaleiras, e apresentado o seu valor total por conjunto.     

O projeto final será realizado com a compra destes componentes, pois 

apresentaram baixo custo e alta compatibilidade ao projeto. Os orçamentos estão 

disponíveis para consulta nos anexos M, N, O e P. 

O custo médio para a fabricação de 1 conjunto de pedaleiras pode ser 

observado na tabela 7. 

 

  TABELA 7 - CUSTO MÉDIO DOS COMPONENTES 

PRODUTO DIMENSÃO QUANTIDADE PREÇO UNID. R$ 

Nylon 120 mm x 25 mm 1 3,72 

Porca M 10 SEXT 1 0,25 

Arruela de 

pressão 

DIN 10.00 mm 2 0,13 

Parafuso M 10 1 5,90 

Mola 9 mm x 88 mm 3 12,76 

Chapa preta n° 14 500 mm x 150 mm 1 8,65 

Barra chata             

1” x 3/16” 

1500 mm 1 5,50 

Capas de pedal Padrão Uno/ Elba 1 5,70 

FONTE: o próprio autor. 
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Com os materiais apresentados, pode-se obter o valor total das peças conforme 

apresentado abaixo. 

 R$: 68,26 para a fabricação de 1 conjunto. 

 

12.2 CUSTO DA MÃO DE OBRA 

 

O custo da mão de obra é apresentado através de orçamentos realizados 

em tornearias mecânicas da região de Curitiba/PR e Araucária/PR, onde através dos 

desenhos das peças e do conjunto foram apresentados os orçamentos.  

Foi solicitado que a empresa fornecesse o orçamento de fabricação, 

conforme anexo Q, de 1 conjunto, e da fabricação de 30 conjuntos/ mês, devido a 

possível produção de mais modelos do “Veículo Quati”.   

O custo médio apresentado foi: 

 R$: 300,00 para um conjunto; 

 R$: 230,00 para produção 30/mês. 

 

12.3 CUSTO TOTAL 

 

Para a estimativa de custo total, é necessário fazer a somatória dos valores 

apresentados dos itens mais o valor da mão de obra, como pode ser observado 

abaixo. 

 R$: 368,26 para um conjunto; 

 R$: 298,26 para produção 30/mês. 
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13 CONCLUSÃO 

 

Com a escolha do tipo de material, estilo de formas e utilizando o máximo de 

simplicidade e facilidade de construção, pode-se construir um protótipo eficiente que 

atendeu a exigência do cliente. 

Os atingimentos dos objetivos só foram possíveis graças à utilização de 

algumas ferramentas, tais como: benchmarking, QFD, FMEA, matriz de decisão, 

cálculos e ensaios realizados. 

O benchmarking teve papel fundamental no projeto, pois norteou todas as 

medidas que uma pedaleira deve possuir e quais os tipos de formas mais utilizadas 

no mercado, auxiliando assim os dimensionamentos do projeto. 

O QFD apresentou quais são os itens mais relevantes para o cliente e 

alertou que as correlações negativas destes itens deveriam ser analisadas e 

aperfeiçoadas para que o projeto atingisse o resultado esperado. 

A FMEA DESIGN demonstrou quais são as partes de cada subconjunto que 

estão mais propicias ao erro humano ou a falha de uma máquina, relatando ao 

projetista quais são as ações recomendadas que se deva atribuir ao projeto, para 

que a falha seja reduzida ou até seja nula. As indicações nos desenhos técnicos tem 

fundamental importância, pois orientará o operador a realizar as seguintes 

correções. 

A matriz de decisão direcionou a escolha dos materiais mais ideais ao 

projeto do “veículo Quati”, apresentando os possíveis materiais de escolha ao 

projeto e confrontando com as especificações técnicas que o “veículo Quati” 

estabeleceu. 

Outro fator de grande importância para o projeto foi à elaboração dos 

cálculos, onde se demonstrou via equações as forças existentes no conjunto de 

pedaleiras. 

Os ensaios mecânicos validaram a utilização dos materiais que foram 

empregados neste projeto, pois na realização do ensaio de tração demonstrou com 

o auxilio de equações que o material utilizado estava apto para ser usado.  

O protótipo apresentou um ótimo resultado quando realizado os testes, 

atendendo todos os requisitos solicitados pelo cliente quanto à ergonomia, 

segurança e desempenho. 
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Embora o presente trabalho tenha se restringido a apenas um estilo de 

pedaleiras, é importante que em uma possível continuação deste trabalho, seja dada 

a continuidade do estudo dos materiais e métodos de fabricação que envolve o 

presente conjunto de pedaleiras.  

Com as grandes dificuldades que se apresentaram no decorrer deste 

trabalho vieram as grandes lições aprendidas, onde nem o tempo pode apagar.  

Com orgulho o autor finaliza este trabalho. 

 

13.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

Várias dificuldades se apresentaram no decorrer do trabalho, pois como se 

optou por criar um novo conjunto, suas formas e dimensões apresentaram várias 

incógnitas, tais como: como atender o ângulo entre a chapa corta fogo e o pedal, 

qual estilo de mola utilizar, qual material seria mais adequado para a construção das 

buchas, entre outras. 

A grande dificuldade de realizar um trabalho individual é a de que apenas 

uma ideia é estudada e executada, mas com o auxilio dos professores e com suas 

devidas correções pode-se projetar e prototipar o conjunto de pedaleiras 

apresentado. 

 

13.2 MELHORIAS PROPOSTAS 

 

Para se ter um projeto mais eficiente, as seguintes melhorias são 

apresentadas: 

Utilização de máquina 3-D: a construção das pedaleiras em máquina 3-D é 

uma melhoria apresentada, pois com a utilização dos softwares atuais já se pode 

estipular via simulação o quanto cada material pode resistir. Ficando apenas os 

parafusos e molas para serem comprados. Sendo assim, reduzindo bruscamente o 

tempo de elaboração da construção do conjunto. 

Realização de ensaio de fadiga e vida útil do conjunto: com a realização do 

ensaio de fadiga pode-se verificar qual é o tempo de vida útil das molas e buchas, 

que são os componentes mais vulneráveis deste projeto. 
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Realização do estudo com outros materiais de possível fabricação do 

conjunto. 
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APÊNDICE A – BENCHMARKING A - PEDALEIRAS 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

FOTO MARCA GARANTIA MODELO MATERIAL

SUZUKI 3 ANOS VITARA

FREIO E 

EMBREAGEM         

( AÇO + CAPA DE 

BORRACHA)   

ACELERADOR        

( PP) 

A= 70 mm   B= 70 mm          

C= 100 mm  D= 140 mm        

E= 80 mm   F= 60 mm          

G= 50 mm   H= 50 mm           

I= 45mm  J= 50 mm  K=50mm  

L= 45mm              M= 120mm  

N= 80mm

JAC MOTORS 6 ANOS T4HL

FREIO E 

EMBREAGEM         

( AÇO + CAPA DE 

BORRACHA)   

ACELERADOR        

( PP) 

A= 65 mm   B= 65 mm          

C= 85 mm  D= 120 mm         

E= 100 mm   F= 75 mm        

G= 45 mm   H= 45 mm           

I= 40mm  J= 60 mm  K=60mm  

L= 40mm             M= 95mm  

N= 80mm

JAC MOTORS 6 ANOS V260

FREIO E 

EMBREAGEM         

( AÇO + CAPA DE 

BORRACHA)   

ACELERADOR           

( PP) 

A= 65 mm   B= 65 mm          

C= 85 mm  D= 130 mm         

E= 120 mm   F= 90 mm        

G= 45 mm   H= 45 mm           

I= 40mm  J= 60 mm  K=60mm  

L= 40mm                M= 185mm  

N= 60mm

TROLER 3 ANOS T4

FREIO ; 

ACELERADOR E 

EMBREAGEM 

(AÇO + CAPA DE 

BORRACHA)

A= 60 mm   B= 60 mm           

C= 120 mm  D= 140 mm                                                                 

E= 135 mm   F= 85 mm           

G= 45 mm   H= 45 mm           

I= 45mm    J= 50 mm  

K=50mm  L= 45mm     M= 

120mm        N= 85mm

SUZUKI 3 ANOS JIMNY

FREIO E 

EMBREAGEM         

( AÇO + CAPA DE 

BORRACHA)   

ACELERADOR        

( AÇO)

A= 70 mm   B= 70 mm          

C= 100 mm  D= 125 mm                                      

E= 100 mm   F= 65 mm        

G= 50 mm   H= 50 mm           

I= 40mm             J= 50 mm  

K=50mm                               L= 

20mm M= 65mm  N= 55mm

JEEP 2 ANOS RENEGADE

FREIO (AÇO e 

POLIPROPILENO 

(PP))  

ACELERADOR 

(PP)

B= 82 mm  C= 120 mm         

E= 100 mm   F= 65 mm                                       

H= 90 mm   I= 45mm  

K=120mm  L= 45mm             

N= 90 mm

JEEP 2 ANOS CHEROKEE

FREIO (AÇO)         

ACELERADOR 

(PP)

B= 75 mm  C= 135 mm    E= 

120 mm   F= 65 mm                                               

H= 100 mm   I= 45mm  

K=130mm  L= 45mm                

N= 95 mm

HYUNDAI 3 ANOS TUCSON

FREIO ( AÇO + 

CAPA DE 

BORRACHA)         

ACELERADOR 

(PP)

B= 80 mm  C= 110 mm          

E= 120 mm   F= 90 mm                                               

H= 95 mm   I= 40mm  

K=110mm  L= 40mm             

N= 90 mm

RENAULT 3 ANOS DUSTER

FREIO ( AÇO + 

CAPA DE 

BORRACHA)         

ACELERADOR 

(PP)

B= 80 mm  C= 120 mm    E= 

120 mm   F= 50 mm                                             

H= 90 mm   I= 45mm  

K=100mm  L= 45mm  N= 90 mm

MITSUBISHI 3 ANOS L200

FREIO ( AÇO + 

CAPA DE 

BORRACHA)         

ACELERADOR 

(AÇO + CAPA DE 

BORRACHA)

B= 60 mm  C= 110 mm    E= 

100 mm   F= 60 mm                                            

H= 120 mm   I= 40mm  

K=120mm  L= 40mm  N= 90 

mm

MITSUBICH 3 ANOS ASX

FREIO ( AÇO + 

CAPA DE 

BORRACHA)         

ACELERADOR 

(PP)

B= 60 mm  C= 110 mm          

E= 100 mm   F= 60 mm                                               

H= 120 mm   I= 40mm  

K=120mm  L= 40mm              

N= 90 mm

HONDA 3 ANOS HR-V

FREIO ( AÇO + 

CAPA DE 

BORRACHA)         

ACELERADOR 

(PP)

B= 55 mm  C= 100 mm            

E= 130 mm   F= 50 mm                                                

H= 100 mm   I= 40mm  

K=100mm  L= 40mm              

N= 85 mm

 BENCHMARKING
DIMENSÕES

CARROS AUTOMÁTICOS

ONDE:                                                                                                                                                                                                                                                                           

A= COMPRIMENTO DO PEDAL DA EMBREAGEM;                                                                                                        

B= COMPRIMENTO DO PEDAL DO FREIO;                                                                                                                                    

C= COMPRIMENTO DO PEDAL DO ACELERADOR;                                                                                                                    

D= ALTURA DO PEDAL DE EMBREAGEM EM RELAÇÃO AO SOLO;                                                                                         

E= ALTURA DO PEDAL DE FREIO EM RELAÇÃO AO SOLO;                                                                                                 

F= ALTURA DO PEDAL DO ACELERADOR EM RELAÇÃO AO SOLO;                                                                              

G= LARGURA INFERIOR DO PEDAL DA EMBREAGEM;                                                                                                         

H= LARGURA INFERIOR DO PEDAL DE FREIO;                                                                                                                        

I= LARGURA INFERIOR DO PEDAL DO ACELERADOR;                                                                                                           

J= LARGURA SUPERIOR DO PEDAL DE EMBREAGEM;                                                                                                             

K= LARGURA SUPERIOR DO PEDAL DO FREIO;                                                                                                                           

L= LARGURA SUPERIOR DO PEDAL DO ACELERADOR;                                                                                                 

M= ESPAÇAMENTO ENTRE O PEDAL DE EMBREAGEM E FREIO;                                                                                      

N= ESPAÇAMENTO ENTRE O PEDAL DE FREIO E ACELERADOR.  

CARROS MANUAIS
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APÊNDICE B – BENCHMARKING B - CAPAS DE PEDAL 

  

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO MARCA MODELO MATERIAL                     PREÇO R$

Mercado livre / Asx 

peças 

FIAT UNO / 

PALIO
POLÍMERO 5

mercado livre / giga 

auto peças

FIAT UNO / 

PALIO
POLÍMERO 12,99

Mercado livre / 

carrera peças

FIAT UNO / 

PALIO
POLÍMERO 13,9

Auto peças Alvorada
FIAT UNO / 

PALIO
POLÍMERO 5,7

BENCHMARKING PARA AS CAPAS DE PEDAL
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APÊNDICE C – QDF – CASA DA QUALIDADE 

 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

5 forte
3 moderado
1 fraco
0 nenhuma

Fortemente pos i tivo
Fortemente negativa
Nenhuma

⇧ ⇩ ⇩ ⇧ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇧ ⇧ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇧ ⇧
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 d

e
 p

ro
je
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

1 5 1 0 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0,08

2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0,08

3 5 3 5 5 5 5 0 0 3 5 0 5 0 0 0,02

4 Tempo de montagem 5 0 1 0 5 0 5 0 5 5 3 3 0 0 0,02

5 3 0 5 5 5 0 5 3 0 3 0 0 0 5 0,06

7 5 5 5 5 5 3 3 5 3 0 0 0 5 0 0,06

8 3 5 5 5 0 0 5 5 5 3 0 0 5 5 0,07

9 5 0 3 0 0 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0,01

12 5 5 5 5 5 0 5 5 3 3 3 5 5 5 0,20

13 5 5 5 5 5 5 0 5 0 3 5 5 5 3 0,02

14 Custo de mão de obra 5 0 0 0 5 0 3 0 5 5 3 3 0 5 0,08

16 3 5 5 5 5 1 3 5 0 0 5 0 5 0 0,06

17 Desempenho 0 5 5 5 5 1 5 3 0 0 0 3 5 0 0,09

18 Garantia 3 5 5 1 5 1 5 5 0 3 3 0 5 5 0,09

19 Quebra do componente 5 5 5 5 5 1 3 5 0 0 0 0 5 5 0,06
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APÊNDICE D – FMEA DESIGN 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 

Aprovado: Sim Página Nº: 01

Mitigação da falha (4) (5) (9) (10)

N

º

Nome do 

componente / 

processo / 

operação ou 

principal 

função

Função

Potencial 

Modo de 

Falha

 Potencial 

Efeito da 

Falha

Potencial Causa 

da Falha

Verificação do 

Projeto

Ocorrência 

(Pó)

Severidade 

(S)

Detecção 

(Pd)

Número de 

Prioridade de 

Risco (RPN.)

Ação Recomendada
Respon

sável
Prazo

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 15 16 17

inoperante
dimensionamento  

inadequado 
tolerância de projeto 2 10 1 20 FELIPE 19/06/2018

vibração

mal encaixado / 

dimensionamento 

inadequado dos furos

especificações de 

montagem
2 5 7 70 FELIPE 19/06/2018

solda do batente 

incorreta 
instável

dimensionamento 

inadequado de solda

especificação de 

fabricação
3 10 7 210 ESPECIFICAÇÃO DE SOLDA CONFORME DESENHO 3 FELIPE 19/06/2018

inoperante
dimensionamento 

inadequado de furos
tolerância de projeto 2 10 1 20 FELIPE 19/06/2018

vibração
dimensionamento 

inadequado de furos
tolerâncias de projeto 3 5 8 120

ESPECIFICAÇÃO DE DIMENSÃO DE FUROS CONFORME 

DESENHO 4
FELIPE 19/06/2018

inoperante
dimensionamento 

inadequado
tolerâncias de projeto 3 5 3 45 FELIPE 19/06/2018

vibração

mal encaixado / 

dimensionamento 

inadequado dos pedais  

tolerâncias de projeto 5 2 7 70
ESPECIFICAÇÃO DE FABRICAÇÃO CONFORME 

DESENHO 7, 11 e 15.
FELIPE 19/06/2018

rebarba superfície cortante
processo de fabricação 

inadequado
sequência de fabricação 5 10 2 100 CONFORME ESPECIFICADO EM TODOS OS DESENHOS FELIPE 19/06/2018

quebra do 

componente
inoperante

erro de especificação de 

produto

especificação de 

produto
2 10 2 40 FELIPE 19/06/2018

soltar-se inoperante
erro no local de solda do 

batente

 especificação de 

fabricação
3 10 8 240

ESPECIFICAÇÃO DE DIMENCIONAMENTO CONFORME 

DESENHO 3
FELIPE 19/06/2018

soltar-se inoperante
erro na sequência de 

montagem
sequência de montagem 3 8 8 192

ESPECIFICAÇÃO DE MONTAGEM CONFORME DESENHO 

2
FELIPE 19/06/2018

quebra do 

componente
inoperante

especificação incorreta de 

material

especificação de 

material
2 10 2 40 FELIPE 19/06/2018

rompimento inoperante
especificação incorreta de 

material / montagem

especificação de 

material / montagem
7 10 1 70 FELIPE 19/06/2018

frouxo instável
especificação incorreta de  

montagem

especificação de 

montagem
6 7 2 84

ESPECIFICAÇÃO DE MONTAGEM CONFORME DESENHO 

3
FELIPE 19/06/2018

inoperante
especificação incorreta de  

montagem

especificação de 

montagem
2 10 4 80

ESPECIFICAÇÃO DE MONTAGEM CONFORME DESENHO 

3
FELIPE 19/06/2018

instável
especificação incorreta de  

montagem

especificação de 

montagem
2 7 5 70 FELIPE 19/06/2018

deformar-se instável
erro na fabricação correta 

da chapa corta fogo

dimensionamento da 

chapa correto / reforço 

adequado na chapa

5 7 8 280
SUGESTÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL CONFORME 

DESENHO 21
FELIPE 19/06/2018

frouxo vibração

erro na montagem do 

componente na chapa 

corta fogo

especificação de 

montagem
3 5 4 60 FELIPE 19/06/2018

romper inoperante
erro na fabricação correta 

da chapa corta fogo

dimensionamento da 

chapa correto / reforço 

adequado na chapa

1 10 1 10 FELIPE 19/06/2018

6

c
h

a
p

a
 
c

o
r
t
a

 
f
o

g
o

estrutura 

responsável pela 

união entre o 

conjunto de 

pedaleiras e o 

veículo

5

C
A

B
O

S

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 
F

I
X

A
Ç

Ã
O

 

"
p

a
r
a

f
u

s
o

s
 
e

 

p
o

r
c

a
s

"

mecanismo de 

transmição de 

força  dos pedais 

acelerador e 

embreagem para 

seus devidos 

acoplamentos 

fora de cotas

Ação / Resultados

Design FMEA

3

Executado: Felipe Toledo de Almeida

comunicação do 

condutor com a 

linha do acelerador, 

freio e embreagem

Efeitos da falha

suporte dos pedais

Nome do Subconjunto: BASE / PEDAIS / MOLAS / ELEMENTOS DE FIXAÇÃO / CABOS / CHAPA CORTA FOGO

obstruído

Cliente: Universidade Tuiuti do Paraná

elemento de união 

com o burro de 

freio / chapa corta 

fogo

2

M
O

L
A

S
 

elemento de 

retorno dos pedais 

a sua posição 

normal

fixar componentes 4

P
E

D
A

I
S

furos fora das 

tolerâncias de 

projeto

B
A

S
E

 

1

Descrição do componente

Líder do projeto: Felipe Toledo de Almeida Data: 10/06/2018 FMEA Nº: 01

Avaliação da situação atualCaracterização da Falha

fora de cotas 

Nº do Produto / Processo:  1

Projeto: DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PEDALEIRAS PARA  APLICAÇÃO NO VEÍCULO QUATI

suporte das molas 

de tração

furos fora das 

tolerâncias de 

projeto

inoperante
dimensionamento 

inadequado dos furos

especificação de 

fabricação
5 20/06/20184 8 160

ESPECIFICAÇÃO DE DIMENSÃO DE FUROS CONFORME 

DESENHO 5, 7,  11 e 15.
FELIPE
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APÊNDICE E – ESTUDO DA FEA 

 

 A realização desta simulação foi de fundamental importância ao projeto das 

pedaleiras ao “veículo Quati”, pois apresenta como a pedaleira de freio irá se 

comportar quando aplicada à força máxima de 223 N na área total do pedal de freio, 

para trazer uma situação mais crítica à simulação, foi realizado o travamento da 

peça que simula o servo freio. 
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    Informações do modelo 

 

 

Nome do modelo: Pedal e servo freio 

Configuração atual: Valor predeterminado 

Corpos sólidos 

Nome e referência do 

documento 
Tratado como Propriedades volumétricas 

Caminho/Data do 

documento modificado 

Ressalto-extrusão1 

 

Corpo sólido 

Massa:0.247735 kg 

Volume:3.13589e-005 m^3 

Densidade:7900 kg/m^3 

Peso:2.42781 N 

 

C:\Users\felipe\Deskto

p\TCC\benchmarking\

DESENHOS\projeto 

teste\eixo do servo 

freio.SLDPRT 

Apr 16 16:59:46 2018 

Rosca2 

 

Corpo sólido 

Massa:0.100588 kg 

Volume:1.2734e-005 m^3 

Densidade:7899.13 

kg/m^3 

Peso:0.98576 N 

 

C:\Users\felipe\Deskto

p\TCC\benchmarking\

DESENHOS\projeto 

teste\eixo 

principal.SLDPRT 

Apr 16 11:59:30 2018 
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Corte-extrusão1 

 

Corpo sólido 

Massa:0.0339518 kg 

Volume:4.2977e-006 m^3 

Densidade:7900 kg/m^3 

Peso:0.332728 N 

 

C:\Users\felipe\Deskto

p\TCC\benchmarking\

DESENHOS\projeto 

teste\espaçador mais 

fino.SLDPRT 

Apr 16 12:00:17 2018 

Corte-extrusão1 

 

Corpo sólido 

Massa:0.0339518 kg 

Volume:4.2977e-006 m^3 

Densidade:7900 kg/m^3 

Peso:0.332728 N 

 

C:\Users\felipe\Deskto

p\TCC\benchmarking\

DESENHOS\projeto 

teste\espaçador mais 

fino.SLDPRT 

Apr 16 12:00:17 2018 

Ressalto-extrusão1 

 

Corpo sólido 

Massa:0.0133482 kg 

Volume:1.68965e-006 m^3 

Densidade:7900 kg/m^3 

Peso:0.130813 N 

 

C:\Users\felipe\Deskto

p\TCC\benchmarking\

DESENHOS\projeto 

teste\parafuso do 

freio.SLDPRT 

Apr 16 16:54:06 2018 

Filete6 

 

Corpo sólido 

Massa:0.0756708 kg 

Volume:9.57858e-006 m^3 

Densidade:7900 kg/m^3 

Peso:0.741574 N 

 

C:\Users\ felipe 

\Desktop\TCC\benchm

arking\DESENHOS\proj

eto teste\pedal de 

embreagem e 

freio.SLDPRT 

Apr 16 12:02:12 2018 

Corte-extrusão2 

 

Corpo sólido 

Massa:0.223471 kg 

Volume:2.82875e-005 m^3 

Densidade:7900 kg/m^3 

Peso:2.19002 N 

 

C:\Users\ felipe 

\Desktop\TCC\benchm

arking\DESENHOS\proj

eto teste\pedal do 

freio part 1.SLDPRT 

Apr 16 19:46:38 2018 
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Corte-extrusão1 

 

Corpo sólido 

Massa:0.110386 kg 

Volume:1.39729e-005 m^3 

Densidade:7900 kg/m^3 

Peso:1.08178 N 

 

C:\Users\ felipe 

\Desktop\TCC\benchm

arking\DESENHOS\proj

eto teste\pedal do 

freio part 2.SLDPRT 

Apr 16 12:05:05 2018 

 

 

Propriedades do estudo 

 

Nome do estudo Análise estática 1 

Tipo de análise Análise estática 

Tipo de malha Malha mista 

Efeito térmico:  Ativada 

Opção térmica Incluir cargas de temperatura 

Temperatura de deformação zero 298 Kelvin 

Inclui efeitos da pressão de fluidos do 
SOLIDWORKS Flow Simulation 

Desativada 

Tipo de Solver FFEPlus 

Efeito no plano:  Desativada 

Mola suave:  Desativada 

Atenuação inercial:  Desativada 

Opções de união incompatíveis Automático 

Grande deslocamento Desativada 

Calcular forças de corpo livre Ativada 

Atrito Desativada 

Usar método adaptável:  Desativada 

Pasta de resultados Documento do SOLIDWORKS 
(c:\users\felipe\appdata\local\temp) 
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Unidades 

 

Sistema de unidades: SI (MKS) 

Comprimento/Deslocamento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidade angular Rad/s 

Pressão/Tensão N/m^2 
 

 

Propriedades do material 

 

Referência do modelo Propriedades Componentes 

 

Nome: AISI 1020 
Tipo de modelo: Isotrópico linear 

elástico 
Critério de falha 

predeterminado: 
Tensão de von 
Mises máxima 

Limite de 
escoamento: 

3.51571e+008 
N/m^2 

Resistência à 
tração: 

4.20507e+008 
N/m^2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.29   

Massa específica: 7900 kg/m^3 
Módulo de 

cisalhamento: 
7.7e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
expansão térmica: 

1.5e-005 /Kelvin 

 

Corpo sólido 1(Corte-
extrusão7)(chapa da 
base-1), 
Corpo sólido 1(Ressalto-
extrusão1)(eixo do servo 
freio-1), 
Corpo sólido 
1(Rosca2)(eixo principal-
1), 
Corpo sólido 1(Corte-
extrusão1)(espaçador 
mais fino-1), 
Corpo sólido 1(Corte-
extrusão1)(espaçador 
mais fino-2), 
Corpo sólido 1(Ressalto-
extrusão1)(parafuso do 
freio-1), 
Corpo sólido 
1(Filete6)(pedal de 
embreagem e freio-1), 
Corpo sólido 1(Corte-
extrusão2)(pedal do freio 
part 1-1), 
Corpo sólido 1(Corte-
extrusão1)(pedal do freio 
part 2-1) 

Dados da curva:N/A 
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Acessórios de fixação e Cargas 

 

Nome do 
acessório de 

fixação 

Imagem de acessório de 
fixação 

Detalhes de acessório de fixação 

Fixo-1 

 

Entidades: 1 face(s) 
Tipo: Geometria fixa 

 

Forças resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Força de reação(N) -0.0329895 219.948 36.6385 222.979 

Momento de 

reação(N.m) 
0 0 0 1e-033 

  

 

Nome da 
carga 

Carregar imagem Detalhes de carga 

Força-1 

 

Entidades: 1 face(s) 
Tipo: Aplicar força normal 

Valor: 223 N 
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Informações de contato 

 

Contato Imagem do contato Propriedades de contato 

Contato global 

 

Tipo: Unido 
Componentes: 1 

component
e(s) 

Opções: Malha 
compatível 
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Informações de malha 

 

Tipo de malha Malha mista 

Gerador de malhas usado:  Malha padrão 

Transição automática:  Desativada 

Incluir loops de malha automáticos:  Desativada 

Pontos Jacobianos 4 Pontos 

Verificação Jacobiana para cascas Ativada 

Tamanho do elemento 6.21433 mm 

Tolerância 0.310717 mm 

Plotagem de qualidade de malha Alta 

Refazer malha de peças falhas com malha 
incompatível 

Desativada 

 

Informações de malha – Detalhes 

 

Total de nós 24487 

Total de elementos 13337 

Tempo para conclusão da malha 
(hh;mm;ss):  

00:00:58 

Nome do computador:  FELIPE-PC 
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Forças resultantes 

Forças de reação 

Conjunto de 

seleção 
Unidades Soma X 

Soma Y Soma Z Resultante 

Modelo 

inteiro 

N -0.0329895 219.948 36.6385 222.979 

Momentos de reação 

Conjunto de 

seleção 
Unidades Soma X 

Soma Y Soma Z Resultante 

Modelo 

inteiro 

N.m 0 0 0 1e-033 
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Resultados do estudo 

 

Nome Tipo Mín. Máx. 

Tensão1 VON: tensão de 

von Mises 

3.007e-002N/m^2 

Nó: 1219 

1.154e+008N/m^2 

Nó: 17866 

 

Montagem1-Análise estática 1-Tensão-Tensão1 

 

Nome Tipo Mín. Máx. 

Deslocamento1 URES:   Deslocamento 

resultante 

0.000e+000mm 

Nó: 25 

1.231e+000mm 

Nó: 15585 
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Montagem1-Análise estática 1-Deslocamento-Deslocamento1 

 

Nome Tipo Mín. Máx. 

Deformação1 ESTRN : Deformação equivalente 1.441e-013 

Elemento: 62 

3.968e-004 

Elemento: 9734 
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Montagem1-Análise estática 1-Deformação-Deformação1 

 

Nome Tipo 

Deslocamento1{1} Forma deformada 
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Montagem1-Análise estática 1-Deslocamento-Deslocamento1{1} 

 

 

 

Conclusão da análise 

 

As aplicações de contornos foram realizadas através do travamento da peça 

que demonstra o eixo do cilindro mestre, e aplicação de força máxima em toda área 

de contado do pedal do freio. 

A malha utilizada é uma de médio refino, onde entre um refino e outro as 

tensões não se alteraram significativamente.   

 Conclui-se que o material em estudo apresenta características mecânicas 

suficientes para ser empregado no projeto das pedaleiras do “veículo Quati”, pois 

tanto o valor de deslocamento máximo quanto a tensão máxima estão de acordo 

com o coeficiente de segurança aplicado. 
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APÊNDICE F – DESENHOS TÉCNICOS 

 

VISTA ISOMÉTRICA (DESENHO 1) 

VISTA EXPLODIDA (DESENHO 2) 

CONJUNTO MONTADO (DESENHO 3) 

BASE (DESENHO 4) 

BATENTE (DESENHO 5) 

PEDAL DO ACELERADOR COMPLETO (DESENHO 6) 

PEDAL DO ACELERADOR PARTE SUPERIOR (DESENHO 7) 

PEDAL DO ACELERADOR PARTE INFERIOR (DESENHO 8) 

PEDAL DO ACELERADOR (DESENHO 9) 

PEDAL DO FREIO COMPLETO (DESENHO 10) 

PEDAL DO FREIO PARTE SUPERIOR (DESENHO 11) 

PEDAL DO FREIO PARTE INFERIOR (DESENHO 12) 

PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM (DESENHO 13) 

PEDAL DA EMBREAGEM COMPLETO (DESENHO 14) 

PEDAL DA EMBREAGEM SUPERIOR (DESENHO 15) 

PEDAL DA EMBREAGEM INFERIOR (DESENHO 16) 

ESPAÇADOR 10 mm (DESENHO 17) 

ESPAÇADOR 37 mm (DESENHO 18) 

ESPAÇADOR 23 mm (DESENHO 19) 

BUCHA (DESENHO 20) 

SUGESTÃO DE REFORÇO NA CHAPA CORTA FOGO (DESENHO 21) 
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ANEXO A – DIMENSÕES DE PARAFUSOS 

 

FONTE: BUDYNAS e NISBEET, 2016, p. 1051. 
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ANEXO B - CLASSES DOS MATERIAIS 

 

       (continua...) 
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          (continuação) 

 

FONTE: BUDYNAS e NISBETT, 2016, p. 72 e 73. 
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ANEXO C – TABELAS DO TORQUE RECOMENDADO 

 

 

FONTE: Tabela de torques para parafusos. Disponível em:  

https://pt.scribd.com/doc/161132021/Tabela-Torque-de-Parafuso. Acesso em: 22 maio 2018. 

 

https://pt.scribd.com/doc/161132021/Tabela-Torque-de-Parafuso
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ANEXO D – TABELA DE ARRUELAS 

 

 

 

FONTE: TABELA DE ARRUELAS. Disponível em:  

http://www.crbimportadora.com.br/arruelas/arruelas/arruela-de-pressao-media-125-a#joomimg. 

Acesso em: 24 maio 2018. 

 

 

http://www.crbimportadora.com.br/arruelas/arruelas/arruela-de-pressao-media-125-a#joomimg
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ANEXO E – TABELA DE PORCAS 

 

FONTE: TABELA DE PORCAS. Disponível em: http://asfix.com.br/Catalogo/Porca%20Sextavada.pdf. 

Acesso em: 23 maio 2018. 

 

 

http://asfix.com.br/Catalogo/Porca%20Sextavada.pdf
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ANEXO F – TABELA DE PARAFUSOS 

 

 

 

FONTE: TABELA DE PARAFUSOS. Disponível em:  https://www.dalapar.com.br/produto/parafuso-

sextavado-rosca-parcial-classe-5-8mm/. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

 

 

https://www.dalapar.com.br/produto/parafuso-sextavado-rosca-parcial-classe-5-8mm/
https://www.dalapar.com.br/produto/parafuso-sextavado-rosca-parcial-classe-5-8mm/
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ANEXO G – PROPRIEDADES DO AÇO 1020 

 

FONTE: SHINGLEY, 2016, p. 1007. 
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ANEXO H – PROPRIEDADES DO AÇO 1020 

 

FONTE: CALLISTER, 2016, p. 821. 
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ANEXO I – PROPRIEDADES DO AÇO 1020 

 

 

FONTE: SHINGLEY, 2016, p. 1042. 
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ANEXO J - DIMENSÕES E ÂNGULOS DA ERGONOMIA 

   

 

FONTE: TILLEY, 2005, p. 74. 
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ANEXO K - DIMENSÕES E ÂNGULOS DA ERGONOMIA 

 

 

FONTE: TILLEY, 2005, p. 75. 
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ANEXO L - DIMENSÕES E ÂNGULOS DA ERGONOMIA 

 

 

FONTE: TILLEY, 2005, p. 72. 
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ANEXO M - ORÇAMENTO DE MATERIAIS 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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ANEXO N - ORÇAMENTO DE MATERIAIS 

 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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ANEXO O - ORÇAMENTO DE MATERIAIS 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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ANEXO P - ORÇAMENTO DE MATERIAIS 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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ANEXO Q - ORÇAMENTO DE FABRICAÇÃO 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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ANEXO R – ORÇAMENTO DAS CAPAS DE PEDAL 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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ANEXO S - DIMENSÕES DE ROSCAS DE PARAFUSOS MÉTRICOS PADRÃO ISO 

 

FONTE: NORTON, 2013, p. 865. 

 

 

 

 


