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RESUMO

Este projeto tem como objetivo unir às faculdades de 
engenharia e design, visando à troca de conhecimento 
de ambas as áreas de um modo horizontal, aplicando 
seus estudos e conceitos dentro dos projetos a serem 
executados, voltando seus resultados para pesquisa 
de novos materiais, ensaios mecânicos, modelagem, 
aplicação da forma e função entre outros, gerando 
possíveis textos científicos para a universidade, alem de 
uma excelente qualidade em seu produto final.

Palavras-chaves: Design Baja, Design e Engenharia, 
Design Automotivo, Baja.

abstract

This project has the objective to unify the universities of 
engineering and design, aiming a knowledge exchange 
from both areas in a horizontal way, applying its studies 
and concepts in the projects, turning its results to the 
research of new materials, mechanical tests, molding,  
application of form and function, and others, possibly 
generating scientific papers to the university, and an 
excellent quality in its final product.

Keywords: Design Baja, Design and Engineering, Auto-
motive Design, Baja.
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Pode-se observar que nos últimos anos, a competitividade no 
desenvolvimento de produtos tem se tornado cada vez mais 
acirrada devido à disponibilidade de novas tecnologias e recur-
sos científicos. Esta realidade contribui para que profissionais de 
diferentes áreas trabalhem de maneira integrada, fazendo uso 
da criatividade e das inovações no desenvolvimento de novos 
produtos.

Contudo, pode-se observar que áreas tais como a engenharia, 
por vezes, se afasta da perspectiva do usuário, o que acaba por 
interferir negativamente na qualidade do produto. Sendo assim, 
no viés da interdisciplinaridade, os conceitos práticos e teóricos 
do design podem contribuir para o desenvolvimento dos produ-
tos. Uma vez que se promove, dentre outros aspectos, a partir 
do contexto, o atendimento das necessidades dos usuários. 

A engenharia e o design vêm caminhando cada vez mais próx-
imos, e quando conciliados os embasamentos práticos e teóri-
cos destas duas grandes áreas, as mesmas tendem a contribuir 
para um alto nível de projeto.

Uma universidade que possui as duas áreas de conhecimento 
dentro do mesmo campus abre possibilidades para que ocorra 
a integração destas. Quando se tem a colaboração de outros 
setores, a chance do projeto a ser desenvolvido e obter sucesso 
é maior. 

De acordo com Brefe (2008, p. 183):

1. introdução
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“Tudo indica que a lacuna cultural entre designers indus-
triais e engenheiros, mais do que todas as dimensões do 
framework, é talvez a maior barreira a se transpor, mas 
também é a que, uma vez transposta, trará os melhores 
resultados. E esta barreira só será transposta realmente 
quando for tratada preventivamente no nível da educação, 
a exemplo das experiências de alguns países. Isto significa 
levar o design industrial para os Departamentos de En-
genharia, na graduação e na pós-graduação, mais do que 
levar a engenharia aos Departamentos de Design, embora 
também importante. Este parece ser um excelente objeto 
de pesquisa e de iniciativas práticas.”

De modo a vencer barreiras culturais em busca de maior inte-
gração entre as áreas, os alunos de Design e Engenharia enx-
ergaram uma oportunidade de unir esses dois campos para 
agregar maior conhecimento e valor no desenvolvimento de um 
veículo off-road.

Sendo assim, este projeto tem como objetivo unir os conheci-
mentos das faculdades de engenharia e design, visando à troca 
de conhecimento de ambas as áreas de um modo horizontal. 
Vislumbra-se, assim, a aplicação de ambos os conhecimentos 
no desenvolvimento de projetos por meio de pesquisas acerca 
de novos materiais, ensaios mecânicos, modelagem, aplicação 
da forma e função, entre outros. 
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2. referencial
teórico
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O conceito de interdisciplinaridade se associa à proposta de 
solução de problemas baseada na fusão ou integração. Inte-
gração dos saberes de diferentes disciplinas científicas objetivan-
do a geração de conhecimento prático, acessível e aplicável há 
vários contextos (Gastaldo, 2005).  Para Fazenda (1998), a inter-
disciplinaridade atua tanto na produção de novos conhecimen-
tos em resposta às demandas sociais, por meio da integração 
entre diferentes ramos das ciências, como na difusão do con-
hecimento voltado ao favorecimento do aluno à integração de 
aprendizagem por meio de ligações complementares entre as 
disciplinas. 

No decorrer das últimas décadas, a universidade brasileira, em 
uma tentativa contrária a fragmentação do saber preconizado 
pela onda do positivismo, tem buscado se abrir para propos-
tas e estratégias metodológicas que possibilitem a integração 
de diferentes áreas, principalmente por meio de cursos de 
pós-graduação (PEREIRA, NASCIMENTO, 2016). Essa realidade 
é impulsionada por mudanças na conjuntura mundial, a qual 
têm estimulado reflexões sobre o papel da universidade no perfil 
profissional do aluno bem como na sua produção científica 
acadêmica (PELEIAS et al., 2011). 

Dentro das práxis do Design, o conceito da interdisciplinaridade 
reforça o caráter abrangente de seu exercício, uma vez que se 
trata de um campo propício para o trabalho conjunto com out-
ras áreas do conhecimento. Nesse caso, como destaca Fontoura 
(2011), a interdisciplinaridade vem ao encontro das exigências 
da atividade do designer, pois esta implica em diversas consider-
ações que abrangem condicionantes técnicas, psicológicas, 

sociológicas, artísticas, semióticas, ergonómicas, entre outras. 
Esses conhecimentos, quando trabalhados de maneira coesa 
e integrada, possibilitam o desenvolvimento de projetos e ativi-
dades que podem se caracterizar pela geração de conhecimen-
to que servirá de base para o desenvolvimento de produtos e 
estratégias que sejam adequados e satisfatórios ao contexto das 
necessidades dos diferentes usuários. 

Dentro das áreas nas quais o Design pode agregar seus conheci-
mentos, a engenharia, nos últimos anos, tem se mostrado aberta 
para novas concepções que foquem, principalmente, o desen-
volvimento de projetos. Isso, porque, o desenvolvimento de 
produtos “é reconhecidamente uma atividade estratégica para 
a transformação de conhecimento em riqueza na atualidade, 
sendo altamente desejável integrar o design (...) à engenharia, de 
forma a projetar produtos que tenham tanto boa performance 
técnica quanto boa performance de interface” (BREFE, 2008, p. 
175). 

Essa integração tem ampliado as discussões sobre a interdisci-
plinaridade dessas áreas do conhecimento dentro das univer-
sidades, à exemplo do que ocorre em outros países. Na Uni-
versidade Estadual Paulista (UNESP), especialmente no campus 
de Bauru, essa integração tem se mostrado assertiva dentro do 
desenvolvimento de um projeto (de extensão) da área automo-
tiva na categoria off-road: o PAC Baja. O projeto objetiva a con-
strução de protótipos de baixo custo, os quais são avaliados em 
competições regionais e nacional. 

2.1 ENGENHARIAS E DESIGN:
A PERMEABILIDADE DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO
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3. metodologia

Vislumbrando a possibilidade de associação entre as duas 
áreas, Design e Engenharia, no ano de 2015, foi proposto 
um Projeto de Integração que levasse os conhecimentos do 
Design adquiridos em sala de aula para dentro da Equipe PAC 
Baja. A partir da formalização do projeto, o Design passou 
a influenciar as etapas de desenvolvimento dos protótipos, 
ganhando espaço, consequentemente, com a criação do 
Setor de Design. 
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4. competição baja sae

A competição BAJA SAE é um desafio lançado aos estudantes de engenharia pela SAE (Sociedade dos Engenheiros Automotivos). Os 
estudantes são desafiados a construir um protótipo de um veículo off-road de baixo custo, onde o mesmo é colocado a prova em uma 
competição. Durante a competição os estudantes têm que provar que seu projeto é resistente e apto para o enduro, uma prova de re-
sistência que dura 4 horas. Para tal, os estudantes têm que passar pelas avaliações estáticas e dinâmicas: 

4.1 Avaliações Estáticas:

4.1.1 Inspeção Técnica e de Segurança
É verificado se o projeto esta dentro do regulamento SAE Brasil, 
se atende aos requisitos mínimos de segurança, as premissas de 
projeto proveniente do regulamento juntamente ao projeto da 
equipe. 

4.1.2 Verificação de Motor
É avaliado as condições gerais do motor, principalmente quanto 
a originalidade do motor. Não é permitida nenhuma alteração 
física no mesmo, apenas na suas configurações.
Verifica-se também a segurança do motor, como os killswitchs, 
sistema que mata a alimentação do motor, que ao aciona-lo, o 
mesmo permite que o motor tenha seu funcionamento inter-
rompido. 

4.1.3 Apresentação de Projeto
Nesta etapa os juízes avaliam o projeto da equipe, onde cada 
setor apresenta seu banner de projeto para os mesmos. Os 
alunos devem apresentar inovações, pesquisas, analises estru-
tural e justificar o produto final através do projeto inserido no 
banner. A equipe tem 5 minutos para apresentar cada banner e 
os juízes 3 minutos de perguntas e respostas dos alunos sobre as 
duvidas levantadas.

Figura 1: Protótipo PB-Type durante avaliação
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4.2 Avaliações Dinâmicas:

4.2.1 Aceleração
Mede-se o tempo transcorrido para completar um percurso de 30m.

4.2.2 Velocidade Máxima
É medida a maior velocidade alcançada pelo protótipo em uma reta 
de 70m.

4.2.3 Tração
Nesta etapa é medida a força de tração do veiculo, onde troncos 
são amarrados em uma corrente e a mesma fixada no ponto de 
reboque traseiro do carro. Quando o carro se desloca para frente, os 
troncos são puxados pela força de tração do veiculo. A medida que 
o deslocamento aumenta, o numero de troncos também aumenta, 
elevando a carga tracionada. Quando o veiculo para de se descolo-
car por não ter mais tração para arrastar os troncos, a prova é encer-
rada.

4.2.4 Suspension and Traction
O veiculo é colocado a prova em um percurso totalmente acidenta-
do com buracos, costelas, troncos de arvores, pedras, terreno eleva-
do, curvas acentuadas entre outros obstáculos do gênero. É avaliado 
a capacidade de manobras, tração e resistência da suspensão do 
protótipo.

4.2.5 Enduro de Resistência
O carro deve suportar o máximo de voltas possíveis dentro de 4 
horas de enduro, em uma pista totalmente acidentada e em quais-
quer condiçõesclimáticas. Nesta pista constamtodos os acidentes da 
prova de suspension and traction além de rampas e piscinas d’agua. 
Nesta etapa ganha o carro que der o maior numero de voltas em um 
período de tempo e não por posição de chegada.

Figura 2: Avaliações dinâmicas

Figura 3: Protótipo sendo avaliado por comissário
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4.3 histórico

A competição Baja SAE foi criada em 1976, através do Dr. John F. 
Stevens na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, 
inspirado em uma competição que ocorre desde 1967 na Baja 
Califórnia (Baixa Califórnia), noroeste do México, no qual aven-
tureiros se reúnem no outono para cruzar um percurso de 1340 
km no deserto em veículos customizados para enfrentar todo 
tipo de terreno, estes veículos foram apelidados de bajas.

4.4 SAE: 
 
- SAE International

A SAE International é um órgão mundial sem fins lucrativos de 
cientistas, engenheiros e profissionais, que fomentam o conhe-
cimento da mobilidade, nas categorias terrestre, aeroespacial e 
ferroviário, em benefício da sociedade.
Em 1905, foi fundada a SAE International, nos Estados Unidos, 
onde contavam comgrandes nomes da indústria automotiva e 
da então recente indústria aeronáutica, destacando-se Henry 
Ford, Thomas Edison e Orville Wright,consolidando-se em mais 
de 100 anos de existência. Já são mais de 5 mil normas geradas 
e 85 mil sócios distribuídos em 93 países.

- SAE Brasil

Filiada a SAE International, a SAE Brasil foi fundada em 1991 e é 
uma sociedade sem fins lucrativos que congrega pessoas físicas 
(engenheiros, técnicos e executivos) com o intuito de repassar o 
conhecimento sobre tecnologias da mobilidade em suas diver-
sas formas, como: terrestre, marítima e aeroespacial.

Figura 5: Identidade VIsual SAE Brasil

Figura 4: Competição de 1986/87 - Local não informado. Disponivel em: 
<https://www.me.utexas.edu/~sae/picdatabase/gallery/1986-1987/Baja/slides/002(1986-87)
(Baja).html>. Acesso em: 22 de Setembro. 2016
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4.5 baja na unesp

O projeto Baja SAE encontra-se presente em 3 campus da Unesp.
O projeto Equipe PAC Baja, no campus de Bauru, fundada em 1995, 
Equipe TEC Ilha fundada em 2006, do campus de Ilha Solteira e 
Equipe Piratas do Vale, do campus de Guaratinguetá, fundada em 
1997. 

4.5.1 UNESP BAURU

- Histórico

O projeto teve inicio em 1995, participando da primeira competição 
Baja SAE do Brasil, onde a primeira equipe a representar o campus 
de Bauru foi a “Salamandra”. 
Em 1996, na 2ª Competição Baja SAE Brasil, a equipe Salamandra 
conquistou o 3º colocado geral, onde foi registrado no histórico das 
melhores equipes pela Revista “Engenharia Automotiva e Aeroespa-
cial” - SAE Brasil (ano 4 nº 18). 
A partir de então, o projeto passou por diversas mudanças e refor-
mulações, alem de dificuldades, e a partir de 2007, a equipe passou 
a chamar-se por Equipe PAC Baja.

- Equipe PAC Baja

Desde 2007, a equipe vem lutando para conseguir um projeto de 
excelente qualidade e uma equipe unida com uma estrutura consol-
idada. A partir de 2012 observou-se a necessidade de uma reestru-
turação administrativa e projetual. Começou-se então um árduo 
trabalho de criação de cargos e setores, tentando ao máximo ter 
uma equipe que mais se assemelha a uma empresa, trazendo assim 
maior responsabilidade e credibilidade ao projeto.

Figura 7: Equipe PAC Baja - Gestão 2015/2016 

Figura 6: Unesp Ilha Solteira, Unesp Bauru e Unesp Guaratinguetá em 2008
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4.5.2 organograma

Figura 7.1: Organograma da Equipe PAC Baja
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5. o projeto
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5.1 DESIGN:
OS PRIMEIROS PASSOS 
DENTRO DA EQUIPE

O trabalho do designer dentro da equipe começou em 2014, 
porém, nesta etapa ainda era somente um parceiro, desen-
volvendo muito pouco do que o design poderia oferecer de 
benefícios ao protótipo. Até que o setor fosse criado, houveram 
várias discussões e propostas sobre um possível novo setor 
dentro da equipe. Em um primeiro momento, o setor de design 
foi colocado como experimental, sendo um subsetor do setor 
de chassi e compósito. Após algum tempo, observou-se que 
o design poderia agregar seus conceitos em todos os setores 
distintos, foi, então, que no fi nal de fevereiro de 2015 foi criado o 
primeiro Setor de Design da Equipe PAC Baja. 

É responsabilidade do Setor de Design, até o presente momento, 
desenvolver:
 
 - Conceito do carro
 - Estudo de sketch do conceito em questão
 - Color&Trim
 - Carenagens e chapéu (teto)
 - Capa do CVT 
 - Painel de elétrica
 - Ergonomia
 - Desenvolvimento de artes gráfi cas
 - Diagramação de banners
 - Acabamento e fi nalização
 - Detailing
 - Pesquisa de materiais leves e resistentes
 - Pesquisa de novos materiais
 - Pesquisa de novos métodos de fabricação Figura 9: Sketch por Oto Arantes

Figura 8: Arte da carenagem para competição de 2015
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5.1.1 protótipo 2013/2014

O protótipo de 2013/2014 não houve inserção do designer em sua fase projetual e de construção, onde o trabalho realizado foi somente 
por parte estética, criando a arte que seria aplicada em sua carenagem e orientações sobre cores em componentes do veiculo na parte 
de suspensão e chassi. Porem, já havia iniciado uma pequena introdução de ergonomia por parte de um ex-membro da equipe em 2011, 
que teve seus resultados aplicados durante a construção da gaiola em 2013. 

Figura 10: Protótipo 2013 em sua ultima competição no ano de 2015
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5.1.2 protótipo 2015/2016:
PB-type

Para o desenvolvimento do protótipo modelo 2015/2016 – PB-
Type foram seguidos os seguintes critérios impostos pelo regula-
mento da SAE:

- Largura máxima de 1620 mm e 
comprimento irrestrito;
- O chassi deve obter espaço 
sufi ciente para o capacete de o 
condutor estar 152,4 mm de distancia 
de qualquer ponto do cockpit, exceto 
do banco do piloto e os suportes 
traseiros de segurança;
- Obter um espaço livre de 76,2 mm 
entre o revestimento da estrutura e 
o tórax, joelhos, ombros, cotovelos, 
mãos e braços do condutor;
- Possibilitar o transporte de um 
indivíduo de 1900 mm de altura, 
pesando até 113,4kg;
- Ter capacidade de ser conduzido 
com segurança sobre terreno com 
obstáculos;
- E somente uma confi guração de 
motor é permitido para todas as 
equipes, o motor Brigg&Stratton de 4 
tempos, monocilíndrico com
potencia de 10 HP. 

Figura 11: Protótipo PB-Type
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5.1.2 protótipo 2015/2016:

Para o desenvolvimento do protótipo modelo 2015/2016 – PB-
Type foram seguidos os seguintes critérios impostos pelo regula-

condutor estar 152,4 mm de distancia 
de qualquer ponto do cockpit, exceto 

- Obter um espaço livre de 76,2 mm 

o tórax, joelhos, ombros, cotovelos, 

equipes, o motor Brigg&Stratton de 4 

Figura 11: Protótipo PB-Type
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5.2 LINHA DO TEMPO DOS PROTÓTIPOS DESENVOLVIDOS

Abaixo, é possível observar uma linha do tempo dos protótipos desenvolvidos pelo Projeto Baja da UNESP - Bauru ao longo dos anos. 
É importante ressaltar que houve uma pesquisa sobre os protótipos mais antigos, e não foi possível encontrar registros fotográficos de 
todos os carros.
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5.3.1 BRIEFING

Foi proposto para o setor de design, desenvolver um carro para os entusiastas do mundo automotivo, um protótipo que chamaria 
atenção por seu design atrativo, por sua agressividade e imponência. Mas que também fosse algo moderno, clean e puro.Diante desse 
desafio, o time de design chegou a um conceito onde o design aplicado ao carro seria uma referencia a um superesportivo desenvolvido 
pela montadora Jaguar, o F-Type Project 7.

Além de ser um carro apreciado por todos os membros da Equipe, o Project 7 tem uma história ligada a UNESP de Bauru.  O conceito 
deste carro foi desenvolvido por César Pieri, ex-aluno formado no curso de Design de Produto na mesma instituição. Foi de comum acor-
do fazer uma homenagem ao César, sendo que o mesmo é uma inspiração para nós, pois todos os da equipe desejam chegar tão longe 
quanto Cesar Pieri chegou.

5.4 F-Type Project 7

O modelo escolhido como referência foi o F-Type Project 7, um carro de edição limitada da Jaguar, desenvolvido em aproximadamente 4 
meses, um desafio lançado aos designers e engenheiros para alinhar e desenvolver todo processo de fabricação e concepção do veiculo. 
O Project 7 teve seu nascimento de um modo curioso, onde o designer responsável pelo projeto teve uma idéia de um dia homenagear a 
montadora pelas 7 vitorias nas corridas de Le Mans, a qual tem duração de 24 horas.

O designer, Cesar Pieri, conta que esta idéia estava em sua mente a um bom tempo, porem, ele só havia desenvolvido sketches e guarda-
do em sua gaveta. Um dia, ele resolveu arriscar e colocou “acidentalmente” esses sketches dentro de uma apresentação para os diretores 
da Jaguar, inclusive para Ian Callum, diretor de design da montadora. Ao mostrar estes sketches no meio desta apresentação de projeto, 
a atenção foi voltada para o mesmo, onde, resumindo, Cesar teve a oportunidade de desenvolver o protótipo que mais tarde se tornaria 
uma edição limitada de 250 unidades.

5.3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO (PDP)
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Figura 12:Jaguar F-Type Project 7

Figura 13: Jaguar F-Type Project 7
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5.5 Cesar pieri

César é um ex-aluno formado em Design do Produto pela Unesp de 
Bauru. Já estudou Arquitetura, mas não concluiu o curso, mudando 
sua formação para projeto de produto. Trabalhou no Brasil, EUA e 
Áustria. Foi quando decidiu se especializar em design automotivo. 
Fez mestrado na Politécnica de Milão. Trabalhou em um estúdio que 
prestava serviços para a FIAT, onde teve a oportunidade de participar 
do projeto do Ducato. Também passou pelo projeto Qoros, um SUV 
chinês. Entre as oportunidades que surgiu devido ao seu talento, 
optou por trabalhar na Jaguar, onde teve a oportunidade de desen-
volver o Project 7.Atualmente é designer de super carros da Jaguar.

5.6 PB-Type

Após o conceito formado e aprovado, inicio-se a construção do 
protótipo. 
A sigla PB-Type é uma referência a Equipe PAC Baja, sendo assim, PB 
de PAC Baja e Type dos modelos Type da Jaguar, logo, PB-Type.
Após todo o briefing montado não ouve a necessidade de um painel 
semântico para a concepção do carro, pois já sabíamos que linha 
seguir. Foi, então, adotado para a pintura externa no protótipo um 
azul que fosse de fácil acesso tanto logístico quanto financeiro, es-
colhido assim o Azul Lugano, do Ford Escort 96. Para a faixa branca 
foi adotado o Branco Gelo da Volkswagen e na suspensão foi utiliza-
da a cor Ouro Imperial, da Chevrolet Caravan 77. 

O interior do carro foi revestido com EVA preto e o banco e volante 
receberam acabamento em corvim marrom, também da Caravan 
77. Estes detalhamentos foram uma escolha para remeter aos carros 
mais antigos da Jaguar, já que a mesma preza pelo passado no pre-
sente, e também por se tratar de um acabamento onde o mesmo 
agregaria valor estético ao projeto. Figura 14: Cesar Pieri
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sketches

Figura 15: Sketch por Renan Albano Figura 16: Sketch por Renan Albano

Figura 17: Sketch por Renan Albano, proposta aceita para 2016 Figura 18: Sketch por Renan Albano
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Figura 19: Sketch gentilmente cedido por Caio Martins
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6.1 tanque de gasolina

De acordo com o Regulamento BAJA SAE BRASIL (ANEXO X) é 
obrigatório o tanque de gasolina ter uma proteção ao seu redor, 
evitando o derramamento ou gotejamento de gasolina no motor 
ou cockpit. O regulamento especifica que:

 “Referente ao item 7.8.4
 A altura mínima de 38.1 mm para a proteção contra
 derramamento a ser aplicada ao tanque de combustível  
 se refere ponto mais alto do bocal de abastecimento.”

Diante desses requisitos foi desenvolvido uma adaptação em 
relação a proteção já existente, onde foi realizada a limpeza das 
peças, cortes e adaptações através de moldes com papel. Após 
isto a proteção foi feita com PSAI (poliestireno de Alto Impacto), 
onde sua colagem foi executada com cola Araudite Profissional 
e vitrificado internamente com Adesivo para Laminação, prote-
gendo o PSAI contra a gasolina, visto que esta reage em contato 
com o PSAI.  O processo é demonstrado nas fotos abaixo. 

6. construção

Figura 20: Tanque de gasolina sem preparo adequado

Figura 21: limpeza do tanque e preparo de superficie para correção
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Figura 22: Peça para barragem de liquido do tanque Figura 23: Colagem da proteção do tanque

Figura 24: Teste de vazamento de líquido Figura 25: Tanque finalizado 
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6.2 CHAPÉU (teto)

O chapéu, ou teto do carro é um elemento obrigatório pelo 
regulamento da competição. O mesmo foi desenvolvido pelo 
processo de modelagem 3D, usinagem de molde em madeira 
através de uma Router CNC e peça final retirada em PS através 
do processo de vacuumforming, como mostra as imagens 
abaixo.

Figura 27: Secção do molde após usinagem

Figura 28: Molde com secções coladoFigura 26: Usinagem do molde em mdf atraves de Router CNC
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Figura 29: Molde lixado Figura 30: Vacuum forming do molde

Figura 31: Rebarbas da peça sendo retiradas Figura 32: Peça finalizada 
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A CVT (Transmissão Continuamente Variável) necessita de uma 
proteção para que não entre barro e/ou objetos que possam 
danificar a mesma, sendo assim, foi desenvolvida uma proteção 
através do mesmo processo do chapéu, porem, após a retira-
da da peça em PS, foi feito uma laminação em fibra de vidro, 
pois a preocupação do setor de powertrain era que a capa em 
PS deforma-se com a temperatura atingida internamente pela 
CVT, que segundo a literatura podealcançar 75º C, somado ao 
ambiente externo da competição, esta temperatura poderia 
aumentar. Mediante estas preocupações foi retirada uma nova 
capa, onde a mesma contou com 3 camadas de laminação com 
tecido de fibra de vidro. Esta nova capa desenvolvida pelo Setor 
de Design trouxe um alivio de peso de 1,040kg sem a cinta de 
aço em relação a antiga capa desenvolvida pela equipe, onde 
a manufatura foi executada sem conhecimento prévio de lami-
nação em fibra.

Figura 33: Molde da capa do CVT sendo usinado em uma Rolland 

Figura 34: Secções do corpo da capa do CVT usinados na Router CNC

Figura 34: Usinagem de secções completa

6.3 CAPA PROTETORA DO CVT
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Figura 36: Vacuum forming do moldeFigura 35: Molde finalizado

Figura 37: Processo de laminação em fibra de vidro Figura 38: Capa protetora completa
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6.4 carenagens

A carenagem foi desenvolvida em chapas de PVC expandido, 
por se tratar de um material maleável, resistente aos nossos 
requisitos e de fácil acesso. O corte do material foi por meio de 
estilete e a geometria e desenho obtida através de instrumentos 
de medição.

Figura 40: Capa protetora de 2016 pesando 882,55 g (sem cinta de aço) Figura 41: Corte e ajuste de carenagens

Figura 39: Capa protetora de 2015 pesando 1885,41 g (sem cinta de aço)
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Figura 42: Carenagens com fundo para pintura Figura 42: Adesivação de fundo de carenagem

Figura 43: Marcação para pintura de faixas laterais Figura 44: Carenagens finalizadas com acabamento em verniz automotivo
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6.5 painel

Foi desenvolvido um painel de madeira de eucalipto, onde o 
mesmo tinha função estética e de alocação dos mostradores 
digitais da elétrica, para indicar velocidade, consumo de com-
bustível, rotação do motor e inclinação do veiculo.  

Figura 46: Painel finalizado com vitrificação em resina

Figura 47: Painel alojado no chassiFigura 45: Corte do painel em eucalypto de reflorestamento
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6.6 banco e volante

Foi realizada a customização do banco e do volante, ambos 
usaram o mesmo tipo de detalhamento, onde foi aplicado um 
corvim marrom, remetendo aos carros antigos da Jaguar.

Figura 48: Volante com revestimento em corvim marrom

Figura 49: Banco de 2015

Figura 50: Banco de 2016 com revestimento em corvim marrom
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6.7 Banners

Os banners de apresentação dos anos anteriores não contavam 
com uma boa elaboração gráfi ca e diagramação por falta de 
conhecimento técnico e criativo na área. Houve então, a con-
cepção de um novo banner, onde sua criação foi toda inspirada 
tambem no Jaguar Project 7, tema escolhido pela equipe.

Gestão 

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

- Projeto elaborado por alunos graduandos 
de uma Universidade de renome em 

âmbito nacional e internacional 
(Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”);

- Burocracia da Universidade pode atrasar 
em alguns processos;

- Obter reconhecimento da 
sociedade acadêmica - Falta de parceiros ou patrocinadores;

- É supervisionado por 
profissionais/professores super 

competentes e reconhecidos no ramo da 
Engenharia;

- A Equipe em geral não possui 
remuneração, portanto, funciona à base de 

voluntariado. Isso pode se tornar uma 
fraqueza quando os membros não sentem a 
mesma obrigação ou exigência vinda de um 

trabalho que é remunerado;

- Toda a infraestrutura que o 
Governo oferece para ações 
educacionais que buscam o 

avança da tecnologia em geral; 

- Impedimentos com relação ao 
departamento;

- Possui uma boa infraestrutura para a 
elaboração das pesquisas e avanços na 

área de Engenharia;

- A desorganização da equipe, que vem 
sendo solucinada, traz atrasos de 

cronograma e projeto;

- Parceiros em potenciais para 
esse ramo do mercado, 

especialmente, na região de 
Bauru; 

- Outros projetos Baja mais conhecido, 
podendo inviabilizar a captação de 

recursos;

- Equipe Integrada e em busca de avanços 
e bons resultados;

- A Estrutura corporativa da Equipe ainda é 
defasada;

-Grande espaço no mercado de 
trabalho para integrantes 
participantes do projeto;

- O não reconhecimento da instituição 
(Unesp) como um projeto digno;

-Anos de experiência no projeto 
(participação da 1ª Competição Baja SAE 

Nacional)

- Falta de documentação cultivada e 
repassada;

-Crescimento claro de espírito 
de equipe e de conhecimento 
sobre gestão e execução do 

projeto;

- O espírito de rivalidade entre projetos da 
mesma área, internos à Unesp;

- Integrantes competentes para realizar 
excelente projeto mecânico.

- Possibilidade de abandono ao decorrer da 
gestão;

- Parcerias com outros projetos 
internos do Campus de Bauru;

- Desapoio de alguns professores aos 
projetos desenvolvimentos pelo Baja; 

-Equipe solidária entre si com ótimo 
relacionamento ;

- Imagem e reputação defasadas diante ao 
Departamento; 

- Melhorar o relacionamento 
interpessoal, integrando-se à 

política e burocracia;

- Um dos poucos Projetos dentro da 
Universidade que tem como preferência o 

ingresso de calouros na Equipe; 

- Destaque intra-faculdades de 
bauru

- Capitão empenhado e aberto à 
mudanças e inovações dentro do Projeto;

- Aumento de visualização e 
crescimento ACADÊMICO.

Análise SWOT da Equipe, realizada em junho de 2014 

Parceria com a Interage – Empresa Junior da UNESP de Bauru 
para a realização do processo seletivo. 

Divisão atual da Equipe PAC Baja 

Exemplos de Workshops ministrados em 2014. 

Definição	  de	  
área	  

Estudo	  de	  
regulamento	  

Desmontagem	  
do	  subsistema	  

Estudo	  de	  
projeto	  
anterior	  

Apresentação	  
das	  impressões	  
e	  mini	  projeto	  

Esquema do processo de Job Rotation. Modelo de Certificado utilizado em ações pontuais dentro 
da equipe. 

Utilização de Microsoft Project para gestão de tarefas, 
responsabilidades e deadlines. 

Demonstração do progresso do projeto para a equipe 

Cliente: PAC BAJA Óculos Seg. Sapatos Seg. Luvas Protetor Outros

Data do Pedido: 06/10/2014 ( especificar )

Área: CVT

Setor: Powertrain

Tempo de Troca Líder: Bieber

SEQ. OBS

1

2

3

4

5

6

FOLHA DE TRABALHO 

CROQUI

Tempo Takt

Operador: Marcelo 

EPIs

Prazo de Entrega: 14/10/2014

CVT

TempoComo fazer

Membro: Luis e Gian

Angulação das rodas internas e 
externas à curva

Descrição da Operação

Verificar tunagem de Mola da movida e 
Molas de Flyweight

Testar no Carro

Plotar Gráficos dos resultados

Aquisição de dados de Backshifting, 
Straight e Redução

2 horas

realizar testes com a Cvt nova e antiga

WordEscrever os resultados 

Observações:

1 hora

2 hora

1 hora

1 hora

a partir dos gráficos primários verificar o que 
pode ser tunado e tirar novos gráficos

adequar e filtrar dados e gráficos no excel

Relação de esterçamento 

Posicionar sensores e realizar uma medição 
pra cada tunagem e fator com arduino

1 hora

Exemplo de Folha de Tarefas descrita e detalhada para execução correta e lousa com 
deadlines, aonde ficam fixadas as folhas de tarefa. 

Plataformas utilizadas pela equipe para troca de informações, documentos 
padronizados e tarefas a serem realizadas. 

5S aplicado na oficina para organização e aumento da 
produtividade. 

Oficina setorizada e organizada nos padrões de 
qualidade da equipe. 

Figura 51: Banner de Design de 2015

Figura 52: Banner de Gestão de 2014
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Figura 53: Banner de Design de 2016
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7. COMPETIÇÕES, RESULTADOS
E NOVOS APONTAMENTOS
7.1 - 22a Competição
Baja SAE BRASIl

7.1.1 ADVERSIDADES

Durante as avaliações estáticas da competição Nacional de 
2016, o protótipo teve alguns feedbacks negativos, onde, medi-
ante as adversidades apresentadas pelos juízes, foi preciso efetu-
ar as imediatas adequações solicitadas para a Equipe manter-se 
na competição.

Após o termino do Enduro e desmontagem geral do protótipo 
para analise e manutenção, pode-se observar que, a capa pro-
tetora do CVT não obteve a eficácia esperada, onde se notou 
que, internamente, a correia que passa pelas duas polias estava 
atingindo a capa alem de um link da suspensão ser adicionado 
apos projeto finalizado, obstruindo a entrada do duto de ar na 
capa. O motivo era o dimensionamento e design da mesma. 
Este problema encontrado não foi motivo de penalização por 
parte dos juízes, que não observaram a situação por se tratar 
de um fato ocorrido em uma parte fechada do sistema, porem, 
para a equipe e desempenho do veiculo isto poderia se tornar 
um problema maior. Sendo assim, foi estabelecido que ocor-
reria uma adaptação do molde da capa do CVT para produção 
de uma nova proteção, atendendo a todos os requisitos para as 
competições futuras.

Figura 54: Cinta de aço por fora da capa, onde a mesma deveria estar aloja-
da dentro da capa e link da suspensão obstruindo entrada do duto de ar.

7.1.2 capa do cvt
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7.1.3 TANQUE DE GASOLINA

Foi relatado pelos juízes de segurança, que na proteção que 
envolve o tanque de gasolina, estava ocorrendo um acumulo de 
combustível enquanto o motor era reabastecido. Diante deste 
quadro, foi preciso readequar a parte afetada do tanque de gaso-
lina, onde a correção foi feita com massa plástica.

7.1.4 ANTI SPLASH

A avaliação consiste em derramar água simulando a gasolina 
no antisplash para observar se o mesmo está permitindo que 
o combustível derramado não entre em contato com o motor. 
Ao realizar o teste do anti splash, foi observado que o mesmo 
não se adequava as normas da competição. Foi realizada a ma-
nutenção de forma grosseira, porém, eficaz para o momento.

Figura 55: Anti splash com placas instaladas durante a competição
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7.1.5 - 22a Competição Baja SAE BRASIl
resultados finais

Participou da 22ª Competição Nacional, um total de 74 Equipes, onde a Equipe PAC Baja obteve:

 - 26º melhor Relatório de Projeto
 - 11º melhor Projeto de Powertrain
 - 17º projeto de Design

Em contra partida, devido a complicações da suspensão e um contra tempo de fatores externos, onde, um enxame de abelhas acometeu 
o veiculo, impossibilitando o piloto de ter acesso ao mesmo por um período aproximado de uma hora, mediante recomendações de juiz 
e corpo de bombeiro.
Diante dessa situação, não foi possível completar as 4 horas de Enduro, etapa muito almejada pela Equipe. 
Esta situação trouxe uma frustração para a Equipe que havia depositado esperança e muita dedicação no projeto, porem, esta frustração 

se transformou, em pouco tempo, em motivação para acertar e superar os erros cometidos.

Figura 56: Equipe após termino da 22ª Competição
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7.2 Baja SAE BRASIL
ETAPA SUDESTE 2016

Aproximadamente a 5 anos sem participar da Etapa Sudeste, 
a Equipe PAC Baja decidiu inscrever-se e participar do evento. 
Porem, dessa vez, ocorreu alterações no protótipo e correções 
foram aplicadas, mediante o desfecho do Nacional de 2016. Na 
Etapa Sudeste é permitido somente à inscrição de 30 universi-
dades da região Sudeste do Brasil. 
As mudanças ocorridas para a Etapa 2016 foram tanto estéticas 
quanto funcionais, onde design e suspensão geraram o maior 
numero de alterações. Dentro do design, foram corrigidas as 
falhas anteriores:

7.2.1 CHAPÉU

O chapéu sofreu uma reformulação completa, permitindo, 
assim, que sua nova geometria e design fossem validados pelos 
juízes da competição, sem nenhuma necessidade de alteração 
antes ou depois do enduro. Nesta etapa, o PDP ocorreu através 
de chapelonas por corte a laser, onde o método adotado foi 
mais complexo e extenso, porem, necessário para sua con-
cepção mediante orçamento da equipe.

Figura 54: Sketches para proposta do novo chapéu

Figura 57: Chapelonas cortadas a laser
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Figura 58: Chapelonas coladas

Figura 60: Peça final em fibra de vidro com fundo para pintura

Figura 59: Laminação em fibra de fidro para retirar peça final em negativo

Figura 61: Chapéu finalizado
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7.2.2 capa do cvt

Após analise do molde da capa do CVT, chegou-se a um con-
senso que o melhor seria adaptar o molde já existente as nossas 
necessidades ao invés de se fabricar um novo, mediante quadro 
financeiro da Equipe. Foi utilizado massa plástica e pedaços de 
placa de PVC expandido para a adaptação. Após esse processo, 
o molde foi preparado para receber um vaccumforming onde a 
peça final seria em PSAI (Poliestireno de Alto Impacto). A escolha 
do PSAI deu-se pela suas propriedades mecânicas, que atendiam 
as necessidades do projeto, pois como mencionado anterior-
mente, a temperatura gerada pelo CVT pode atingir 75°C. Já a 
temperatura necessária para a deformação do PSAI é de 98°C, 
atendendo assim nossas necessidades. Este processo foi utiliza-
do tanto para a parte externa quanto interna da capa, porem, na 
parte interna optou-se por usar a peça já em PSAI como molde 
para laminação da parte interna em fibra de vidro, pois a preocu-
pação era de que a parte interna deforma-se, já que a mesma 
fica em constante contato com o motor.

Figura 63: Molde com geometria alterado

Figura 64: molde alterado sem curvaturas do seu projeto inicialFigura 62: Molde sendo readequado com massa plastica
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Figura 65: Alteração no projeto para melhorar o vacuum forming 

Figura 67: Laminação em fibra de vidro da parte interna da capa

Figura 66: Moldes após vacuum forming

Figura 68: Capa externa com acabamento 
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7.2.3 TANQUE DE GASOLINA

Após o feedback dos juízes na competição Nacional, a proteção 
que envolve o tanque de gasolina foi readequada com o uso de 
massa plástica através de modelagem manual, onde o processo 
foi efetivo para que os juízes aprovassem a utilização do tanque 
durante o evento.

7.2.4 anti splash

Este sofreu uma alteração tanto em sua função quanto em sua 
estética, esta ultima teve suas formas mais relacionadas com a 
referência adotadas para o protótipo e sua função seguindo a 
mesma linha, onde após analises dos juízes, o carro teve autor-
ização para prosseguir na competição. Figura 69: Sketch do novo anti splash

Figura 70: Produção do novo anti splash
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7.2.5 - baja sae brasil etapa sudeste
resultados finais

Os resultados obtidos da Etapa Regional superaram as expectativas, em contra partida do Nacional, 
foram alcançadas ótimas posições.

 - 1º Lugar em Apresentação de Gestão, maior nota da história nas competições – 9,50.
 - 7º Lugar na Colocação Geral, de um total de 30 Equipes.
 - 6º Lugar em Apresentação de Design, 7,52. A nota mais alta de projeto dentro da Equipe PAC  
         Baja, obtendo assim o 1º Lugar de Projeto dentro da Equipe.
 - 5º Lugar em Apresentação de Vendas e Marketing.
 - 7º Lugar em Apresentação Powertrain.  
 - 7º Lugar na primeira bateria do Enduro.
 - 9º Lugar na segunda bateria do Enduro.

Figura 71: Equipe após Etapa Sudeste 2016 - Gestão 2016/2017
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Figura 72: PB-type Exterior - Vista 3/4

8. pb-type
face lifit de apresentação do tcc



54

Figura 73: PB-type Interior
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Figura 74: PB-type Interior - Banco revestido em corvim e carenagem com revestimento em courino
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Figura 75: PB-type Exterior - Vista traseira
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9. CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS 
ERGONÔMICOS E DE USABILIDADE
Ao longo dos últimos anos, o campo do conhecimento da 
ergonomia tem evoluído em razão da sua capacidade de inte-
gração com outras áreas, reforçando avanços educacionais e 
de várias tecnologias. Sua aproximação com a área do Design 
contribuiu para o desenvolvimento de produtos mais assertivos 
devido, principalmente, a sua capacidade de compreensão acer-
ca do contexto dos usuários. 

Ressalta-se que, de acordo com Gomes Filho (2010), a ergono-
mia tem por objetivo adequar ou adaptar um determinado ob-
jeto ao usuário, assegurando-o segurança, conforto e eficácia 
de uso (ou operacionalidade). Para Iida (2005), a ergonomia se 
aplica em diversas etapas de um projeto, desde a sua definição 
até o produto final em uso, reforçando a preocupação com a 
qualidade ergonômica na metodologia de desenvolvimento de 
produtos.

Tendo em vista a gama de aplicabilidade da ergonomia nos 
protótipos desenvolvidos pela Equipe PAC Baja, buscou-se, em 
um primeiro momento, aplicar estudos e testes de ergonomia, 
com o objetivo de obter dados para a construção de uma nova 
gaiola para a próxima temporada de competições, no ano de 
2017. Para tal, o Setor de Design apresentou a Equipe, o LEI 
(Laboratório de Ergonomia e Interfaces), projeto coordenado 
pelo Prof. Dr. Luis Carlos Paschoarelli, livre-docente em De-
sign Ergonômico pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
e vice-coordenação do Prof. Dr. Fausto Orsi Medola. Até o mo-
mento, o LEI era desconhecido pelos discentes de engenharia.

Paschoarelli e Silva (2006) colocam que o design ergonômico 
deve “Caracterizar-se por um processo trans e multidisciplinar”, 
e “envolver, ao menos, os conhecimentos fisiológico, perceptivo 
e psicológico dos aspectos humanos na interface tecnológi-
ca”conhecimento este, que esta dentro da atuação e estudo do 
design, onde somado a interdisciplinaridade das áreas, propor-
cionou excelentes resultados para a Equipe PAC Baja e LEI, alem 
de ter gerado pesquisas e publicações em congresso, benefi-
ciando os dois projetos. 
Durante o período de coleta de dados, foram adotados tais pro-
cedimentos.

9.1 métodos

Foi definido um trajeto de 1,6 km, o qual apresentasse atributos 
semelhantes ao trajeto dispostos nas competições. A coleta de 
dados foi efetuada conforme o Código de Deontologia do Er-
gonomista Certificado, Norma ERGBR 1002 (ABERGO, 2003).

9.2 entrevistados

Foram selecionados 14 voluntários do gênero masculino e 
membros da Equipe Pac Baja da UNESP de Bauru, onde todos já 
tinham experiência na condução dos dois veículos avaliados, no 
caso o protótipo de 2013 e protótipo de 2015.
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9.3 materiais

Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Documento informando os procedimentos, materiais e objetivos 
da pesquisa e eventuais riscos, no qual o voluntário consente 
com sua participação no estudo.

Questionário de identificação:

Referente à identificação dos voluntários com dados pessoais, 
contendo informações como idade, altura, peso, presença de 
alguma lesão muscular, possibilidade de estar ou não sob trata-
mento médico.

Avaliação de desconforto:

Foi utilizado um questionário, adaptando os diagramas de Cor-
lett e Manenica (1980) e os do Nordic Muscular Skeletal Ques-
tionnaire (Kuorinka et al., 1987 apud: Phanthanosy, et al., 2011), 
de maneira que as divisões das regiões do corpo a serem assi-
naladas quanto ao desconforto fossem claramente identificadas, 
onde um diagrama corporal (Frente e Costas) dividido em 18 
partes, com cada uma das partes com escala correspondente 
com valores de 1 a 5, onde 1 demonstra nenhum desconforto e 
5 desconforto extremo.

Figura 76: Voluntario preenchendo avaliação de desconforto
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SAPO - Software para Avaliação Postural (SOUZA et al., 2011) para 
medir as angulações posturais a partir de registro fotográfico.

Sensores de Movimento e Eletromiografia de Superfície wire-
less (Sistema CAPTIV L7000, TEAergo, Nance, França) - Sistema 
(totalmente sem fio) para avaliação cinética (atividade elétrica 
muscular pela técnica de eletromiografia de superfície (EMG), a 
qual refere-se ao registro do sinal elétrico dos músculos durante 
a contração muscular) e cinemática (descrição dos movimentos, 
postura, ângulos articulares, velocidade e aceleração por sen-
sores de movimento (acelerômetros triaxiais), para avaliação dos 
movimentos corporais e postura.

Figura 78: SAPO - Software para Avaliação Postural 

Figura 77: Voluntario sendo fotografado para marcação de pontos 

Figura 79: Sensores de movimento
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Sistema GripVersatek (TEKSCAN) - Sistema utilizado para ma-
peamento da pressão na face palmar, sendo utilizado para ver-
ificar a influência do design de pegas e empunhaduras na dis-
tribuição de forças de contato nas mãos.

Escala de Diferencial Semântico - Protocolo que avalia a per-
cepção dos usuários sobre diversos aspectos do dispositivo. Tra-
ta-se de um instrumento de pesquisa de fácil aplicação e análise, 
sendo composto por dez pares de adjetivos opostos separados 
por uma escala de 7 pontos, na qual o sujeito aponta sua per-
cepção sobre cada um dos dez aspectos representados pelos 
pares de adjetivos. 

Os estudos de ergonomia na Equipe iniciaram-se em 2011, e 
o primeiro relato que se tem registro é o artigo cientifico “DE-
SCONFORTO PERCEBIDO EM CONDUTORES DE VEÍCULOS 
BAJA - Parâmetros para o design ergonômico do assento” de 
autoria do ex-membro Alex Yudi Ikeda, onde o mesmo realizou 
uma pesquisa com condutores deveículos Baja durante a com-
petição Nacional de 2011 da competição, onde os resultados 
apontados sugeriam que o design do banco deveria ser desen-
volvido com maior atenção, mediante as condições biomecâni-
cas encontradas.

Os resultados e apontamentos obtidos através dos testes de 
ergonomia mostraram-se altamente eficiente e será aplicado ao 
longo do desenvolvimento dos novos protótipos e produtos a 
serem projetados pela Equipe PAC Baja.

Também serão executados novos testes da mesma natureza, 
com a intenção de avaliar, comparar e validar os novos protóti-
pos, pois, a equipe tem, dentre outros, o objetivo de sempre 
buscar a inovação e qualidade para atender cada vez mais as 
necessidades de um publico alvo em potencia e fomentar a 
pesquisa dentro e fora da universidade, portanto, a intenção de 
continuar a parceria fundada com o LEI (Laboratório de Ergono-
mia e Interfaces) é iminente, pois a soma do conhecimento de 
ambas as partes, se mostra eficaz e imprescindível no desen-
volvimento de novos produtos, além do conhecimento científico 
adquirido. 

Figura 81: Voluntario com Sistema TEKSCAN

Figura 80: Voluntario com Sistema TEKSCAN para avaliação
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Figura 82: Resultado de comparação de eficiência entre protótipos

Ao observar-se os resultados de eficiência média dos veículos, pode-se concluir que o protótipo de 2013 obteve um resultado mais efe-
tivo do que o esperado. Este resultado é, possivelmente, reflexo de um projeto ja validado por competições anteriores, permitindo assim 
sua consolidação entre os membros da equipe, enquanto projeto de mecânica, uma vez que o veiculo de 2015 enfrentou dificuldades 
em sua primeira competição, o que acarretou em um enduro incompleto para a equipe.
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Figura 83: Tempo de percurso, comparação entre protótipos e voluntarios

Podemos observar que o veículo de 2015 teve sua média 13 segundos mais rápido que o projeto de 2013. Esse resultado se deu pelo fato 
do projeto ter obtido alguns melhoramentos em sua contrução como alivio de peso tando da parte da mecânica, como, caixa de re-
dução redimensionada, peças em alumínio, redimensionamento da gaiola, novos projetos de powertrain e suspensão bem como na área 
de design, onde o chapéu sofreu redimensionado, alivio de peso na nova capa do CVT.
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Figura 84: Comparação da satisfação dos usuarios em relação aos protótipos

É possivel observar que os projetos deixaram a desejar em alguns aspectos quanto foram positivos em outros, segundo a pesquisa aplica-
da aos voluntarios. 
Segurança: foi concluido que a segurança dos protótipos se manteve eficiente em ambos.
Entrar e sair: Houve pouca diferença entre os veículos, provando assim, a eficácia do novo projeto.
Acionamento volante: A relação de esterçamento é menor no novo carro, assim o piloto dá menos “voltas” no volante para atingir o 
máximo de esterçamento, porém, isso acarreta numa solicitação de força maior. Além disso, foi implementado uma quantidade significa-
tiva de torque auto-alinhante no sistema suspensão + direção por meio de sua geometria, fazendo com que em curvas o volante tenda a 
voltar ao estado de repouso, característica esta que não existia no protótipo 2013. Isso também gera uma força adicional do piloto, tendo 
ele que forçar o volante para manter o carro em curva.
Suporte postural: No projeto 2013, a gaiola era maior, aumentando a liberdade de se trabalhar com a ergonomia, diferente do carro 
2015, que por ser menor teve sua ergonomia limitada, o que nos permitiu observar que ainda é preciso melhorar este aspecto nos proje-
tos futuros.
Visibilidade: Através da integração entre design e engenharia foi possivel melhorar a vizualização do piloto, tendo em vista que no projeto 
anterior o painel e chapéu obstruiam a vizualização do piloto. No carro de 2015 essa obstrução foi resolvida com a diminuição do chapéu 
na area fronta e realocação do painel. 
Vibração: As molas dos amortecedores do protótipo 2013 são mais rigidas que as molas do protótipo 2015, fazendo assim com que o 
piloto sinta mais os acidentes do terreno. Já no protótipo de 2015, foi aplicado na suspensão dianteira um amortecedor a gás, possi-



Figura 85: Diferença de niveis de satisfação sobre usabilidade

bilitando alterar sua rigidez de acordo com a necessidade do momento, alterando assim o conforto do piloto, para mais ou para menos. 
Estabilidade: Enquanto o Fator de Amortecimento do novo amortecedor foi diminuído pensando em aumentar o conforto, a geometria 
de suspensão, barra estabilizadora e outros componentes foram projetados para se aumentar as características técnicas do veículo, au-
mentando sua performance, logo, atuando também na estabilidade do novo protótipo.
Alcances pedais e volante: Foi possivel dinimuir a distância do alcance dos pedais e volantes devido a gaiola de 2015 ser menor que a 
gaiola de 2013, porem, isso prejudicou a ergonomia da nova gaiola, questão a ser retrabalhada nos projetos futuros.
Desempenho: Foi realizado no protótipo 2015 um refinamento das curvas de potência e torque do motor, já no CVT houve um maior 
cuidado com o controle da temperatura de trabalho e refinamento de todas as curvas de redução para maior aproveitamento do torque. 
O redutor foi aplicado um retrabalho no valor da redução e diminuição dos valores de massa e inércia rotacional de todos os componen-
tes. No protótipo de 2013 era usado homocinéticas da Kombi, já no protótipo 2015 foram trocadas por uma mais leve, sem flanges adap-
tativas e de maior ângulo de trabalho. 
Acionamento pedais: No protótipo 2015, houve a troca do cilindro mestre do freio, aumentando o seu diâmetro, o que acarretou em um 
maior esforço para acionar os freios. Já no pedal de acionamento do acelerador, o mesmo ficou alto devido a posição do asento, tornan-
do-o mais rígido para acionar. Observa-se, mais uma vez, um caso de estudo maior em cima dessas questões para o próximo protótipo. 

Observa-se que o protótipo 2015 apresentou um nível de satisfação (57%) maior que o protótipo 2015 (56%), o que não apresenta uma 
diferença significativa. Estes índices, de acordo com Tullis e Albert (2008), indicam que os objetos de estudo não estão dentro dos pa-
drões ideais, uma vez que consideram que médias abaixo de 60% significam relativa precariedade.. 
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9.4 TRABALHOS CIENTÍFICOS GERADOS DA PARCERIA
ENTRE OS PROJETOS ATé O PRESENTE MOMENTO

1. ERGONOMIA NO BAJA:
ANÁLISE DO DESCONFORTO PERCEBIDO
EmileneZitkus (1); Ana Lya M. Ferrari (2); Thais D. Reis (3); Vanessa 
Usó (4); Fausto O. Medola (5); Luis C. Paschoarelli (6)
SUBMETIDO AO CONAERG 2016 – 1º CONGRESSO INTERNA-
CIONAL DE ERGONOMIA APLICADA

2. UMA RELAÇÃO ENTRE DESIGN E PERCEPÇÃO DE DESCON-
FORTO EM CARROS DE COMPETIÇÃO BAJA SAE
EmileneZitkus (1); D.Sc. Ana Lya M. Ferrari (2); Bach. Renato dos 
Santos Pinto (3); Bach. Thaís D. Reis (4); Bach. Vanessa Usó (5); 
Bach. Fausto O. Medola (6); D.Sc. Luis C. Paschoarelli (7); D.Sc.
SUBMETIDO À REVISTA ERGODESIGN & HCI

3. AVALIAÇÃO DA INFLUENCIA DE 2 DIFERENTES VEÍCULOS 
BAJA NA ATIVIDADE MUSCULAR E MOVIMENTOS DO PILOTO: 
UM ESTUDO DE CASO
Guilherme da Silva Bertolaccini (1); Sara R. Martins da Silva (2); 
Josieli Aparecida Marques Boiani (3); LaisFaganello (4); Rafael 
Kenji Nakajima (5); Idinei Francisco de Carvalho Filho (6); Ana 
Carolona Bianchi (7); Fausto Orsi Medola (8); Luis Carlos Pascho-
arelli (9).
SUBMETIDO AO CONAERG 2016 – 1º CONGRESSO INTERNA-
CIONAL DE ERGONOMIA APLICADA

4. PRESSÃO DE CONTATO NAS MÃOS DURANTE A DIREÇÃO 
DE VEÍCULOS BAJA
Danilo C. Silva (1); Gabriel Henrique Cruz Bonfim (2); Erica Perei-
ra das Neves (3);Guilherme da S. Bertolaccini (4), Fausto Orsi 
Medola (5); Luis Carlos Paschoarelli (6)
SUBMETIDO AO CONAERG 2016 – 1º CONGRESSO INTERNA-
CIONAL DE ERGONOMIA APLICADA

5. TESTE DE USABILIDADE EM VEÍCULOS OFF-ROAD: ESTUDO 
DE CASO COM BAJAS
Gabriel Henrique Cruz Bonfim (1); Erica Pereira das Neves (2); 
Beatriz MacariniMangialardo (3); Renato dos Santos Pinto (4); 
Fauto Orsi Medola(5); Luis Carlos Paschoarelli (6)
SUBMETIDO AO CONAERG 2016 – 1º CONGRESSO INTERNA-
CIONAL DE ERGONOMIA APLICADA
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10. Conclusão

Atualmente, a aplicabilidade de processos de produção e as 
tecnologias similares no desenvolvimento de produtos podem 
acarretar produtos semelhantes, que pouco se diferenciam. 
FASCIONI (2003, p.1) expõe que “a popularização das tecnolo-
gias microeletrônicas e dos processos de qualidade tem tornado 
os bens de consumo cada vez mais semelhantes e com capaci-
dades e funcionalidades análogas”. Considerando tal perspectiva, 
o design e sua característica interdisciplinar pode contribuir para 
a diferenciação desses produtos.

Isso nos leva a repensar o design do protótipo construído, pois a 
pesquisa de similares mostra que entre os outros modelos par-
ticipantes da competição existem semelhanças entre os veículos 
produzidos. Cabe, então, ao designer tornar este produto mais 
atrativo e funcional, destacando-se em áreas como ergonomia, 
materiais aplicados, novas tecnologias de fabricação, detalha-
mento dentre outros processos e métodos que a manufatura es-
pecializada de um designer é capaz de contribuir, fazendo assim, 
com que o protótipo desenvolvido pela Equipe PAC Bajades-
taque-se dos protótipos desenvolvidos pelos concorrentes.

Segundo LOBACH (2001), existem empresas que já haviam 
percebido a necessidade do design em sua linha de produção, 
e mostra casos de empresas como Rosenthal, Olympia, Opel e 
Krupp, que começaram a criar departamentos independentes de 
design subordinados diretamente à direção geral da empresa. De 
acordo com o autor, “o design industrial é o processo de con-
figuração e adaptação dos produtos de uso, fabricados indus-
trialmente, às necessidades físicas e psíquicas dos usuários, ou 
grupos de usuários” (LOBACH, 2001).

O Projeto de Extensão PAC Baja da UNESP Bauru, se assemelha 
a uma pequena empresa, onde existe uma hierarquia pareci-
da com grandes empresas, como podemos observar na figura 
7.1 (Organograma da Equipe PAC Baja) que em cada setor existem 
membros, esses membros respondem a um diretor, que por 
sua vez, responde ao gerente de projeto, consecutivamente 
respondendo ao capitão da equipe, este tem suas responsabili-
dades monitoradas pelo coordenador do projeto onde o mesmo 
tem a função de responder para a universidade tudo no que diz 
respeito ao projeto como um todo. Nas gestões anteriores, não 
houve tal hierarquização, logo, observava-se um desarranjo na 
equipe. Portanto julga-se necessário tal organização para o bom 
andamento das atividades desenvolvidas para atingir os objetivos 
com precisão e qualidade.

Expressar a experiência e realização tanto pessoal quanto profis-
sional de participar deste projeto se torna fácil em certos pontos 
e difícil em outros, pois, ao mesmo tempo em que se tem a sen-
sação de dever cumprido, sente-se também um pesar por deixar 
algo que foi construído com muito suor, amor e carinho. 

Foram tentativas e espera com muita paciência até chegar à 
oportunidade de fundar o Setor de Design dentro da Equipe PAC 
Baja, um sonho almejado desde 2013, sempre com um passo de 
cada vez, devagar e sempre. A vontade de trabalhar com carros 
sempre esteve presente, mas algumas limitações não permitiam 
que a vontade fala-se mais alto.

Por não sketchear tão bem, pensava que não podia trabalhar 
com design automotivo, o que foi uma grande desmotivação 
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durante alguns anos, até que em 2013 pude perceber que estava 
errado, e que podia usar o design diretamente no desenvolvi-
mento do produto, não somente desenhando, mas sim participan-
do da gestão do produto, da fabricação propriamente dita entre 
outras praticas do design. Foi então, que em 2014 pude dar os 
primeiros passos na Equipe, e a partir de 2015 mostrar o belo tra-
balho do design dentro de um projeto. Apaixonei-me novamente 
pela minha profissão, paixão esta que estava se perdendo dentro 
de mim. Apaixonado por carros, design e também engenharia 
desde pequeno, sinto-me realizado por dar vida a este projeto, 
por unir as áreas um pouco mais dentro do Campus da UNESP 
Bauru. 

Ainda há muito que fazer, mas a semente foi plantada, e espero 
com certeza ver estes frutos daqui alguns anos. A experiência 
que levo desta fase da minha vida, é com certeza inexplicável 
e imensamente grande. Sofri preconceito por ambas as partes, 
tanto engenharia quanto design, porem, isto só evidenciava o 
quanto era preciso tentar mais e mais. Foram sonhos e planos 
traçados, muitos destes alcançados, poucos ainda não, desafio 
que fica para as próximas gerações, mas a certeza de um bom 
trabalho foi realizado é evidente. Noites de sono foram trocadas 
por permanência na oficina, assim como festas, família e amigos, 
mas a compreensão e motivação destes últimos foram essenci-
ais para que tudo isto se torna-se realidade. Concluso que muito 
trabalho ainda há de ser desenvolvido, de maneira exploratória 
e investigativa, abrindo caminhos para novas pesquisas e in-
ovações.
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