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RESUMO  

O objetivo deste projeto é estudar meios de construir e aprimorar o subsistema de Powertrain 

do carro F12 do projeto Fórmula SAE da equipe V8 da Faculdade de Engenharia de Sorocaba 

(FACENS).  

O Powertrain é o subsistema de um veículo automotor, responsável pela geração e transmissão 

de energia, que gera um movimento. Em sua constituição, estão previstos o motor e seus 

componentes, como sistema de admissão e escape, e sistema de injeção e ignição.  

Neste projeto, a ideia é, primeiramente, apresentar o projeto o Powertrain do projeto Fórmula 

SAE 2012, no qual foram utilizados conhecimentos e ferramentas de engenharia. Em seguida, 

serão analisados os resultados obtidos, com base na teoria aplicada, para que se obtenha o 

melhor rendimento possível dos componentes do Powertrain.   

 

1. INTRODUÇÃO  

O projeto segue uma ordem necessária, que começa com: Dados aquisitados (Histograma de 
pista), definição dos targets de potencia e torque, escolha do motor, escolha do combustível, 
definição de injetores de combustível, definição dos coletores (Intake e Exhaust), Throttle body 
(corpo de borboleta), linhas de combustíveis, arrefecimento e Muffler.  
Como o projeto teve participação na competição em 2012, foi possível diagnosticar e definir 

melhoria para a competição de 2013, iniciando assim uma fase importante de otimização sendo 

necessário passar item por item novamente do Projeto de Powertrain. 

 

 

Figura 1 Carro F12 do projeto Formula SAE 

 

2. OBJETIVOS  

O objetivo principal deste projeto é aperfeiçoar o subsistema Powertrain do projeto de Formula 

SAE 2012 para o ano de 2013, para se obter o seu melhor desempenho possível, respeitando os 

limites de durabilidade, massa e de regra exigido pela competição Fórmula SAE.  



FACENS - Faculdade de Engenharia de Sorocaba 
Iniciação Científica - Projeto Powertrain 

Lucio Fernando Moreira – RA: 101359  
Professor Orientador – Ronaldo Santos 
 

 

3. METODOLOGIA  

Para a realização desse Projeto de Iniciação Científica, serão aplicados conhecimentos teóricos 

e práticos, obtidos durante a graduação na faculdade.  

Serão utilizados softwares específicos como o de desenvolvimento de motor, Lotus Engineering; 

para análises de fluídos, Ansys SFX, e para modelagem dos componentes, Pro Engineer Creo 1.0.  

Além disso, a proposta é aplicar os conhecimentos teóricos no desenvolvimento de um Sistema 

de Admissão compatível com o melhor desempenho do subsistema, desenvolvimento de um 

corpo de borboleta com um conceito pioneiro nas competições de Formula SAE no Brasil; e um 

Sistema de Escape, que possibilite a menor perda de energia em seu interior; um Abafador, que 

suprima o nível de ruído exigido pela regra da competição, e definir o combustível mais 

adequado para a competição.  

 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

Primeiramente foi realizado um histograma de pista, que consiste em um gráfico demonstrando 

os picos de velocidade, como a máxima e a mínima. Sendo possível definir targets de regime de 

funcionamento do motor, como a rotação que é preferível para a potência máxima e a rotação 

para o torque máximo. 

 

Figura 2: Histograma de pista aquisitados na pista onde é realizado a competição 
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Com o estudo sobre o histograma apresentado, soma-se fatores favoráveis a escolha de um 

motor. Tais fatores depende da regra da competição, como limite de cilindrada, quatro tempos 

e ciclo Otto e uso de motor de partida. 

Com isso e ainda observando fatores externos como, manutenção e disponibilidade de peças, é 

possível selecionar alguns modelos provável para o projeto. 

Conhecendo o motor e sabendo os targets de funcionamento é possível iniciar estudos sobre o 

sistema de alimentação, admissão (Intake) e escapes (exhaust). Assim sendo a escolha do 

combustível é necessário para prosseguir com devidos cálculos e analises. Os combustíveis 

permitido por regra são Gasolina (E-22) e Etanol (E100). 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foram definidos os targets para pico de potência e torque através do histograma de pista, sendo 

os resultados para pico de potência e torque, respectivamente: 10000 RPM e 7000 RPM.  

Motor Com os resultados obtidos pelo estudo no histograma, somado com uma matriz de 

decisão, foi decidido que o melhor motor par ao projeto foi o da motocicleta CBR 600RR. 

O combustível será o Etanol (E100), afim de sua melhor condição antidetonante, permitindo 

melhor performance do motor, algo que será devidamente apresentado. 

 
 
Bibliografia  
 
BELL, A. Graham. Performance Tuning in Theory and Practice: Four Stroke. England: Haynes, 

1981  

BELL, A. Graham. Modern Engine Tuning. . England: Haynes, 1981  

BELL, Corky. Maximum Boost: Design, Testing and Installing Turbocharger Systems. EUA: 

Bentley, 1997  

HEYWOOD, B. John: Internal Combustion Engine Fundamentals. Me-Graw Hills Series in 

Mechanical Engineering. EUA: I. Title, 1988 

 


