Maratona DANAtureza
30 e 31 de julho de 2004
Campo de Provas da Cruz Alta, em Indaiatuba (SP)

Abertura
A Projeto de Comunicação organizou nos dias 30 e 31 de julho, no Campo de Provas da Cruz
Alta, da General Motors, em Indaiatuba (SP), a Maratona DANAtureza. A prova, realizada pela primeira
vez no Brasil, reuniu 11 equipes de seis universidades brasileiras, que tiveram o desafio de
desenvolver veículos que percorressem a
maior distância com o menor consumo de
combustível.
O evento foi patrocinado pela Dana, um
dos maiores fabricantes mundiais de
sistemas e componentes automotivos e pelo
Campo de Provas da Cruz Alta (CPCA), onde
são testados os carros da General Motors.
Participaram as equipes das faculdades
paulistas Unicamp (Universidade Estadual
de Campinas), FEI (Fundação Educacional
Inaciana), Universidade Presbiteriana
Mackenzie, FATEC (Faculdade de Tecnologia de
São Paulo) e a Faculdade de Design de Mauá. A
Ulbra (Universidade Luterana do Brasil)
representou o estado do Rio Grande do Sul. Os
carros foram construídos segundo o
regulamento registrado na CBA (Confederação
Brasileira de Automobilismo), que também foi
responsável pela supervisão oficial do evento.
A Maratona DANAtureza se inspirou na já
tradicional Shell Eco-Marathon, que acontece há
mais de 20 anos na Europa, mas com algumas
diferenças interessantes, entre elas; na prova
brasileira foram permitidos apenas motores
de ciclo Otto a gasolina e foi obrigatório que
o piloto fosse aluno da escola participante.
No primeiro dia da competição aconteceram
as avaliações técnicas dos modelos:
segurança, originalidade e design. A prova
prática, com duração de quatro horas foi
realizada no dia seguinte, onde todos tinham
três tentativas para completar o percurso de
17,2 quilômetros na Pista Circular do Campo
de Provas.

Nesta página as fotos mostram as equipes
sendo inspecionadas no primeiro dia da prova. A partir do alto, o veículo FEI X10, da FEI e o
Camelo, da Ulbra. A seguir, o FEI X-13, Lenda, o veículo da FATEC, o Zip, da Faculdade de Design de
Mauá, novamente o FEI X-13 e sua equipe sendo entrevistada e, ao final, todas as equipes reunidas
com os carros de competição à frente.

Carros
Os onze carros planejados e construídos pelas
seis faculdades que participaram da Maratona
DANAtureza, organizada pela Projeto de
Comunicação, tinham como premissa serem
capazes de percorrer uma distância prédeterminada gastando a menor quantidade de
combustível. Apesar de terem o mesmo objetivo,
os modelos eram bem diferentes entre si, tanto

nos materiais empregados na construção quanto no design e aerodinâmica.
O chassi do Eco-Mack, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Mackenzie, de
São Paulo (SP), ganhador da prova com a marca de 151,200 km com um litro de combustível, foi
construído com tubos de alumínio para ficar com o
menor peso possível. Seu peso final foi de 45 kg, dois
a menos que a piloto Alexandra Arbex, aluna do terceiro
ano e uma das seis componentes da equipe do
Mackenzie. As três rodas do veículo (duas de 24
polegadas de diâmetro na frente e uma de 26 atrás)
são de bicicleta, assim como o volante, que nada mais
é do que um guidão. O motor de 22 cm³ e 1,1 cv é de
roçadeira, um Honda GX 22, monocilíndrico. Os alunos

foram orientados no projeto e construção pelo
professor de Engenharia Mecânica José Pucci.
A Faculdade de Design de Mauá, da região
do Grande ABC (SP), competiu com duas
equipes, que desenvolveram os protótipos
Calango, em fibra de vidro, e Zip, em alumínio.
Segundo o orientador das equipes, professor
Leone Fragassi, além da economia de
combustível, os alunos da Mauá enfatizaram a
ergonomia, com pára-brisas com visão global,
bem ampla, e 70 cm de espaço interno.
Os alunos do curso de Mecânica de Precisão da
FATEC (Faculdade de Tecnologia de São Paulo-SP)
formaram a equipe Lenda. O carro, resultado final
do projeto, foi, segundo os estudantes, uma experiência que permitiu ultrapassar os limites da sala de
aula, vivenciando todo o processo de construção de
um veículo, trabalhando em equipe e cumprindo prazos, como em uma empresa.
Os carros da FEI (Fundação Educacional
Inaciana) já existiam antes mesmo da competição,
pois o desenvolvimento de veículos
supereconômicos faz par te das atividades
extracurriculares dos alunos de Engenharia Mecânica Automobilística da faculdade. Apesar disso,
o desempenho dos carros ainda não havia sido testado em provas de longa duração. Orientadas

pelo professor Ricardo Bock, eles puderam avaliar
na prática o trabalho desenvolvido há sete anos
nos galpões da faculdade.
O FEI X-10 começou a ser desenvolvido em
1997 e, nesta época o protótipo consistia em um
c h a s s i
rolante em
tubos de
aço
de
secção
retangular
e parede fina. Sua carroceria aerodinâmica é totalmente
simétrica e em forma de fuso. Antes da Maratona DANAtureza,
o veículo participou de várias exposições, e até mesmo do
projeto Objeto Brasil-Design nos 500 Anos, quando despertou
um grande interesse da mídia.
O FEI X-11 é uma evolução do FEI X-10, e além do design
diferente, conta com as rodas totalmente carenadas e um

sistema eletrônico de gerenciamento
do motor. Chama a atenção a
carroceria do protótipo, que teve o
modelo e o molde confeccionados na
FEI e finalizados na Chamonix,
tradicional fabricante de veículos forade-série.
O terceiro veículo da FEI, o FEI X-12, tem a carroceria
totalmente estrutural, o que dispensa o uso de um
chassi. As rodas orbitais foram o elemento de maior
impacto visual do modelo, que já havia sido uma das
atrações no Salão do Automóvel de 2002, quando gerou
grande curiosidade do público.
O FEI X-13 tem como diferencial do X-12 o sistema
de tração na roda traseira, convencional através de
corrente. Foi testada em uma nova carenagem na parte

traseira para melhorar o escoamento de ar e ainda garantir boa refrigeração para o motor. O chassi
é em alumínio e o banco foi moldado ao corpo da piloto, suas rodas dianteiras são orbitais com
carenagem.
Os alunos da Ulbra (Universidade Luterana do
Brasil), localizada em Canoas (RS) projetaram e
construíram o modelo supereconômico que foi
batizado de Camelo. O professor Luiz Gertz,
orientador da equipe gaúcha, considerou a criação
do carro um excelente laboratório, já que os alunos
puderam, além de realizar todos os cálculos do

projeto, colocar a mão na graxa e colocar o
veículo para rodar.
A Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas-SP), competiu na Maratona
DANAtureza com dois veículos. Foi a primeira
vez que seus alunos projetaram e
construíram carros supereconômicos, tarefa
que ficou a cargo de oito estudantes dos
cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia
Agrícola, do segundo ao quinto ano,
orientados pelos professores Caio Glauco
Sanchez e Renato Pavanelo.
Detalhes da Prova
Os carros de competição, de três ou quatro
rodas, só puderam ser equipados com motores de
ciclo Otto a gasolina. Eles também foram projetados

e construídos por estudantes, orientados por
um professor responsável, segundo o
regulamento registrado na CBA – Confederação
Brasileira de Automobilismo.

As equipes – formadas por até seis alunos – deveriam desenvolver um projeto técnico,
utilizando conceitos de desenho, matemática, física e informática, levando em conta a otimização
da combustão, a redução dos atritos no motor, a determinação das melhores relações da
transmissão, o ajuste perfeito da pressão
dos pneus, aerodinâmica e a redução do
peso, sempre com o objetivo de
percorrer a maior distância com o menor
consumo.
Não houve restrição quanto ao
material e tipo de construção dos
protótipos. No entanto, os veículos não
deveriam ter arestas agudas ou pontas
aparentes, para evitar possíveis
ferimentos nos pilotos.
A transmissão, a preparação do
motor e seu deslocamento volumétrico
(cilindrada) também foram livres, mas foi obrigatória a instalação de uma tubulação de exaustão
para fora do veículo. O motor de partida, por sua vez, não deveria ter torque suficiente para provocar
o deslocamento do protótipo.
A prova técnica, com avaliações de segurança, originalidade e design, foi realizada no primeiro
dia da competição. No segundo dia, foi a vez de colocar os carros na pista para medir seu
desempenho. Pelas regras, os carros tiveram três oportunidades para completar o percurso
regulamentar de quatro voltas na pista circular de
4,3 km, e largariam com intervalos de um minuto.
Para determinar o consumo de cada
protótipo, seus minitanques foram abastecidos
com 250 cm³ de gasolina, sob a fiscalização de
um comissário da CBA. Também foi medida a
temperatura, a fim de corrigir a dilatação do

combustível. No final do percurso, o combustível
restante foi aferido, considerando-se, porém, o
peso, e não volume, já que a gasolina pode
dilatar-se, com a elevação da temperatura até
50°C. Em seguida foi feito cálculo aplicando-se
a regra de três, pra determinar o quanto o

protótipo percorreria com um litro de
combustível.
A medição foi feita em provetas individuais,
e sempre com a supervisão dos técnicos da CBA.
O engenheiro Eduardo Polatti, da empresa
Powerburst, que já trabalhou no
desenvolvimento de combustíveis para a marca
Ferrari na Shell inglesa, explicou aos
participantes como se daria o controle da
medição de consumo de combustível e realizou
toda a operação de abastecimento e medição
no parque fechado.
Os pilotos – quase todos do
sexo feminino – tiveram papel
fundamental no desempenho dos
veículos durante a corrida. Além de
serem leves – seu peso não deve
ultrapassar o peso total do veículo,
cerca de 45 kg –, precisam dirigir
na velocidade que permita o menor
consumo dentro dos limites
mínimos estabelecidos no
regulamento. Também precisam
escolher o melhor trajeto, limitando
as frenagens e desligando o motor
para aproveitar o impulso e o perfil
da pista.
A Projeto de Comunicação montou um
cenário semelhante ao “circo” da Fórmula
1 para a realização da Maratona. O
Campo de Provas da Cruz Alta (CPCA),
uma empresa da General Motors que
também presta serviços a outras
montadoras, foi, por dois dias, o palco de
um competição de alta tecnologia, na qual
os protótipos foram as estrelas. Eles
foram a face visível do que há de mais
novo nos laboratórios nas melhores
faculdades de engenharia do país,
trazendo a público uma nova geração de
profissionais, que uniram tecnologia e

soluções aerodinâmicas e que em breve estarão na indústria automobilística brasileira. Neste ponto,
todos fomos premiados.
Premiação
Após dois dias de competição, a equipe da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo (SP),
sagrou-se campeã da Maratona DANAtureza, com o
protótipo Eco-Mack. Conduzido pela piloto Alexandra
Arbex, veículo atingiu a marca de 151,200 km com um
litro de combustível. A equipe foi orientada pelo professor de Engenharia Mecânica José Pucci.

Em segundo lugar ficou o protótipo
Unicamp 1, da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas, SP), que percorreu 133,323
km/l. Os alunos foram orientados no projeto
e construção do veículo pelos professores
Caio Glauco Sanchez e Renato Pavanelo.
O FEI X-10, da FEI (Fundação Educacio-

nal Inaciana) de São Paulo, foi o terceiro colocado, com
a marca de 121,669 km/l. Em seguida ficou o FEI X-11,
com 83,122 km/l. As quatro equipes da FEI tiveram a
orientação do professor Ricardo Bock, de Engenharia
Mecânica Automobilística.
A quinta colocação ficou com o protótipo Camelo,
da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), de Canoas
(RS), que fez a marca de 80,516 km/l. O orientador do
projeto e
construção do veículo ficou a cargo do professor Luiz
Gertz, do curso de Engenharia Mecânica.
Além da prova de economia de combustível, a Maratona teve uma competição para escolher o melhor projeto. A comissão julgadora premiou os protótipos FEI X11, FEI X-12 e FEI X-13 em primeiro, segundo e terceiro
lugares, respectivamente.

Os profissionais que colaboraram para
o êxito da prova também foram reconhecidos.
Alberto Andriolo, em nome da Projeto de Comunicação, agradeceu a participação de João Abel
Santiago, gerente de Negócios do Campo de Provas da Cruz Alta (CPCA).

Alfredo Tambucci, responsável pela divisão de recordes e eventos da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

Luiz Pedro Ferreira, gerente de Marketing da
Dana. Eles receberam um troféu pelo trabalho
que fizeram, tornando possível a primeira edição de uma competição deste tipo no Brasil.

