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RESUMO 

 

PROJETO E OTIMIZAÇÃO TOPOLÓGICA DE UMA PINÇA DE 

FREIO FIXA DE DOIS PISTÕES PARA UM PROTÓTIPO DE 

FORMULA SAE 
 

AUTOR: Lucas Travi Farias 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo de Souza 

 
Este trabalho consiste no projeto de otimização estrutural do corpo de uma pinça de freio 
utilizada no protótipo da Equipe Formula UFSM de Formula SAE. Nesses veículos de 
competição, as pinças de freio devem atender uma série de condições de projeto. Elas devem 
ser rígidas para um menor curso no pedal de freio e uma resposta rápida, leves para colaborar 
com o desempenho geral do veículo e capazes de suportar temperaturas elevadas. A fim de 
melhor compreender as condições de carregamento a que estão sujeitas as pinças atuais do 
protótipo, fez-se necessária uma análise experimental da pressão no sistema de freios e 
deslocamento axial das pinças. Sucedeu-se uma análise de elementos finitos com comparação 
dos resultados de deslocamento experimental versus simulação visando determinar um 
modelo inicial de simulação que estivesse coerente com a realidade. Transferiu-se esse 
modelo inicial ao software de otimização e definiu-se o objetivo de redução no deslocamento 
axial dessas pinças de freio, encontrando-se uma nova geometria otimizada que mostrou-se 
21% mais leve e com deslocamento axial máximo 32,6% menor em relação a pinça de freio 
anteriormente utilizada. O estudo indica que a otimização estrutural de um componente pode 
trazer melhorias significativas se devidamente conhecidas as condições de contorno e 
restrições da análise. Além disso, o objetivo escolhido desempenha um papel importante no 
resultado final da otimização. 
 
 
Palavras-chave: Simulação computacional, otimização topológica, otimização estrutural, 
pinça de freio, formula SAE.



ABSTRACT 

 

DESIGN AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF A TWO PISTONS 

FIXED BRAKE CALIPER FOR A FORMULA SAE PROTOTYPE 
 

AUTHOR: Lucas Travi Farias 
ADVISOR: Carlos Eduardo de Souza 

 

This work consists in a design considering structural optimization of a brake caliper body 
used in the Formula UFSM team`s FSAE prototype. In these competition vehicles, the brake 
calipers must meet a number of design conditions. They should be rigid for a minor pedal 
stroke and to obtain a quick response, light to collaborate with the overall performance of the 
vehicle and capable of withstanding high temperatures. In order to better understand the 
loading conditions that are subjected the actual brake calipers of the prototype, it was 
necessary an experimental analysis of the brake system pressure and calipers axial 
displacement. A finite element analysis succeeded comparing the experimental versus 
simulation displacement results aiming to find an initial model that was coherent with reality. 
This initial model was then transfered to the optimization software and the objective of 
reducing the axial displacement of these brake calipers was set, finding a new optimized 
geometry that shown to be 21% lighter and with maximal axial displacement 32.6% lower 
compared to previously used brake caliper. The study indicates that the structural 
optimization of a component can result in significant improvements if properly known the 
boundary conditions and analisys constraints. Furthermore, the chosen objective plays an 
important role in the optimization`s outcome. 
 
 
Keywords: Computational simulation, topology optimization, structural optimization, brake 
caliper, Formula Student. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

Com o passar dos anos, o desenvolvimento do projeto de novos produtos vem se 

tornando uma tarefa cada vez mais complexa devido aos orçamentos limitados, contração dos 

prazos, além da velocidade de difusão de novas tecnologias aumentar constantemente. Ao 

mesmo tempo, novas ferramentas são desenvolvidas para auxiliar o homem no processo de 

projeto reduzindo o tempo de desenvolvimento e os custos globais, além de promover 

possíveis melhorias no desempenho do produto. Um exemplo de ferramenta é o métodos de 

otimização topológica, abordagem matemática que otimiza a disposição de material dentro de 

um determinado espaço de projeto, para um referido conjunto de cargas e condições de 

contorno. 

Essa ferramenta já chegou ao nível acadêmico através de competições universitárias 

como o Formula SAE/Student1, onde os estudantes buscam competir com carros cada vez 

mais leves e um maior número de peças com projetos de desenvolvimento próprio, a fim de 

não criar dependência em itens adquiridos no mercado, minimizar os custos e conquistar mais 

pontos nas provas de projeto. Porém, para desenvolver peças que exigem um alto grau de 

confiabilidade como as pinças de freio, que são componentes críticos para a segurança de um 

veículo, uma análise nos níveis de deslocamento e tensões nas condições críticas de 

carregamento se faz necessária. 

Essa análise será realizada experimentalmente e através da comparação da nova pinça 

otimizada com um modelo de referência. Entre os objetivos do novo produto estão a redução 

de massa juntamente com a manutenção da rigidez do modelo base. Afirmar que o projeto de 

uma peça tão leve poderá ser tão otimizado ao ponto de tornar um protótipo de competição 

ainda mais rápido já é o bastante para aguçar a curiosidade por este estudo. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral do trabalho é realizar a otimização de uma pinça de freio fixa de dois 

pistões para um protótipo de Formula SAE visando a redução de massa e a manutenção da 

rigidez do modelo base, contribuindo com um melhor desempenho do veículo. 

 

                                                
1 Competição estudantil que desafia acadêmicos a projetar, construir e testar veículos monopostos. 
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1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Obter dados experimentais da pinça que servirá de modelo de referência através de 

extensometria elétrica; 

• Validar o modelo de simulação com os dados experimentais reais; 

• Propor um procedimento de projeto considerando otimização estrutural e baseado em 

dados experimentais; 

• Projeto de modelo otimizado analisando mudanças de massa e deslocamento axial da 

pinça em comparação com o modelo de referência. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 HISTÓRIA DOS FREIOS 

 

A roda possibilitou mover cargas muito maiores do que foi possível sem a sua 

utilização, devido ao fato do coeficiente de atrito de rolamento ser menor do que o atrito de 

escorregamento. Por isso, tem-se conseguido deslocar cada vez mais cargas de forma mais 

rápida e com menor gasto de energia. (NICOLAZZI, 2008, p. 85). 

 A maior capacidade de transporte em combinação com o aumento das velocidades 

trouxe aos usuários a preocupação com procedimentos de retardar o movimento, então surgiu 

a necessidade dos primeiros freios. Um exemplo de freio primitivo pode ser visto na Figura 1. 

A história dos freios é muito mais longa do que a dos motores de combustão interna, 

que hoje garantem a mobilidade em todo o mundo. Os Fenícios2 já conheciam dispositivos 

simples para travar suas bigas3. As carruagens dos séculos XVIII e XIX freavam com 

correntes penduradas em sapatas de freio ou cunhas. (BREUER, B.; BILL, K., 2012, p. 2). 

 

Figura 1 – Sapata de freio pendurada em uma corrente no tempo das carruagens puxadas por 
cavalos. 

 

 
 
Fonte: Breuer (2012, p. 3). 

                                                
2 Civilização de origem semita que desenvolveu-se na Fenícia, território do atual Libano por volta de 3000 a. C. 
3 Carro de guerra de duas rodas movido por dois cavalos. 
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Como a construção do automóvel iniciou-se lentamente no final do séculos XIX, o 

freio era considerado um acessório bastante insignificante. Os engenheiros da época 

concentravam-se principalmente no desenvolvimento de motores de combustão interna mais 

potentes. O freio tinha uma existência também insignificante devido às velocidades máximas 

atingidas na época, O Reitwagen (Figura 2) criado por Wilhelm Maybach e Gottlieb Daimler 

alcançou em 1885 apenas 12 km/h. O atrito no conjunto propulsor era tão grande que o 

veículo, mesmo sem freio, possuia suficiente redução de velocidade. (BREUER, B.; BILL, 

K., 2012, p. 2).  

 

Figura 2 – Reitwagen ou vagão de passeio – modelo de motocicleta primitiva. 

 

 
 
Fonte: Tolksdorf. 

 

Em aproximadamente 1898 a velocidade máxima alcançada com bicicletas era de 64,3 

km/h. Já para veículos movidos a combustíveis como gasolina e vapor, em meados de 1910 já 

ultrapassavam os 200 km/h, necessitando de freios ainda mais eficientes para a segurança de 

seus passageiros. 
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Na Figura 3, pode-se observar os recordes de velocidade máxima nos tempos iniciais 

do automóvel. 

 

Figura 3 – Recorde da velocidade nos tempos iniciais do automóvel. 

 

 

 
Fonte: Adaptação de Gauterin (2014, p. 16). 

 

 Em relação ao desenvolvimento do freio a disco e a tambor, Breuer e Bill (2012, p. 2) 

afirmam: 

 
Em 1902 os freios de comando puramente mecânico foram projetados ainda mais 

eficazes, sendo utilizados pelos fabricantes de automóveis do período: F.W. 

Lanchester desenvolveu o freio a disco e, com o freio de sapatas internas de Louis 

Renault e o freio de sapatas externas de Wilhelm Maybach, também foi inventado o 

freio a tambor (Figura 4.a). Passou aproximadamente meio século até que o freio a 

disco começasse a ser utilizado com acionamento hidráulico em veículos de série. 

(BREUER, B.; BILL, K., 2012, p. 2). 

 

 Ainda segundo Breuer e Bill (2012, p. 2), o funcionamento desses freios a tambor 

operados mecanicamente ocorria da seguinte maneira: 

 
O freio de sapata interna operado mecanicamente trabalhava com uma alavanca de 

expansão. Essa alavanca pressionava as sapatas contra o tambor de freio conectado 

ao centro da roda. Em versões de acionamento hidráulico posteriores, foi 
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introduzido um cilindro hidráulico no lugar da alavanca de expansão. Por causa de 

sua construção simples e robusta, esse tipo de concepção de baixo custo foi 

chamado de freio Simplex. No eixo traseiro de carros mais leves é ainda hoje 

instalado como freio de serviço. (Figura 4.b). 

 

Em aplicações automotivas, tanto o freio de tambor quanto o de cinta eram usados em 

apenas duas rodas do carro, levando em conta as limitações dos sistemas de acionamento 

puramente mecânicos dos freios dos veículos daquela época. Somente em 1923, segundo Dias 

(2000 apud NICOLAZZI, 2008, p. 86), a indústria automotiva passou a utilizar freios nas 4 

rodas. Pela dificuldade de equalizar a frenagem nas quatro rodas dos veículos dotados com 

freios de acionamento mecânico, desenvolveram-se outros sistemas de acionamento, como os 

hidráulicos e pneumáticos, até hoje utilizados nos veículos comerciais. Os freios mecânicos 

ainda são amplamente empregados em algumas máquinas agrícolas e na maioria dos freios de 

estacionamento de veículos leves. 

 

Figura 4 – a) Freio de sapatas externas de 1925, inventado em 1902 por Wilhelm Maybach. b) 
Freio a tambor Simplex, aqui com transmissão hidráulica por um cilindro de roda. 

 

 
 
Fonte: Breuer (2012, p. 4). 

 
Discos de freio, como são conhecidos hoje, foram primeiramente utilizados em 1951 

pelos irmãos Conze, na famosa corrida das 500 milhas de Indianápolis, nos EUA, segundo 

Neto et al. (2004 apud MACNAUGHTON, 1998, p. 2). É interessante observar que o 
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desenvolvimento de novas tecnologias ocorre muitas vezes em categorias de competição 

automobilística. 

Os autores Breuer e Bill (2012, p. 8) relatam como os freios a disco começaram a ser 

utilizados e por que eles substituiram os freios a tambor: 

 
O interesse nos freios a disco a nível mundial só apareceu em 1953, quando um 

Jaguar D-type equipado com esses freios venceu a Le Mans4 e a empresa Dunlop 

apresentou no Salão do Automóvel de Frankfurt esse sistema em condições de 

produção em massa. A partir dos anos sessenta esse sistema começou a substituir os 

freios a tambor nas rodas dianteiras dos veículos, visto que, com o passar do tempo, 

os freios a tambor apresentavam problemas cada vez maiores: aquecimento, atraso 

de resposta, brake fade5, ruídos e desgaste no sistema. Já no eixo traseiro, o freio a 

disco demorou um pouco mais tempo para substituir os freios a tambor, justamente 

pelas rodas traseiras serem termicamente menos problemáticas. 

 

Em 1940, Fritz Oswald esboçou em sua tese um sistema anti-bloqueio que somente 

em 1978 pode ser produzido em larga escala. (BREUER, B.; BILL, K., 2012, p.10). Este 

primeiro sistema de frenagem controlado eletronicamente era o ABS e, durante a frenagem, 

permitia que o pneu não travasse, se mantendo na zona de máximo coeficiente de atrito com a 

pista. Na Figura 5 pode-se verificar o quanto os sistemas eletrônicos embarcados nos veículos 

reduziram sua massa e seu volume com o passar dos anos. 

Para a atual geração de veículos comerciais já está disponível a assistência do freio de 

emergência por meio de radar. Em uma colisão iminente, uma desaceleração automática é 

iniciada. Outros veículos conseguem manter uma velocidade constante e regular uma 

distância uniforme do carro a frente através do Adaptative Cruise Control (ACC). Esse 

sistema é capaz de regular o torque do motor ou acionar os freios do automóvel. Na Figura 6 

pode-se acompanhar uma linha cronológica com alguns dos principais acontecimentos na 

história dos freios. 

 

 

                                                
4 As 24 horas de Le Mans é a principal prova do Campeonato Mundial de Endurance da FIA e uma das corridas 
automobilísticas mais tradicionais do mundo. 
5  Redução na força de frenagem que pode ocorrer após aplicação repetitiva ou sustentada dos freios, 
especialmente em condições de carregamento elevado ou alta velocidade. 
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Figura 5 – Evolução das características de peso e volume dos sistemas eletrônicos ao longo 
dos anos. 

 

 
 

Fonte: Bosch (2005, p. 809). 

Figura 6 – Linha cronológica com alguns dos principais acontecimentos na história dos freios. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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2.2 FREIOS: DEFINIÇÃO, FUNCIONAMENTO E TIPOS 

 

2.2.1 Definição 

 

As funções básicas do sistema de freios são de diminuir a velocidade do veículo, 

controlar sua velocidade durante declives e mantê-lo em estado estacionário depois de uma 

parada completa (LIMPERT, 1999, p. 2). 

A realização dessas funções de forma eficiente se torna possível através da conversão 

de energia cinética em energia térmica por fricção. De acordo com a primeira lei da 

termodinâmica, energia6 não pode ser criada e nem destruída, no entanto, sabe-se que energia 

pode ser convertida de uma forma em outra. A energia cinética aumenta com o quadrado da 

velocidade, ou seja, se a velocidade de um automóvel dobrar, sua energia cinética será quatro 

vezes maior. 

 

2.2.2 Funcionamento 

 

A Figura 7 apresenta um sistema de freios característico encontrado em alguns 

automóveis. O funcionamento do sistema ocorre através da atuação do motorista. A atuação é 

gerada pela aplicação de uma força no pedal de freio que é amplificada pelo servo freio. Essa 

força pressuriza o fluido de freio no cilindro mestre, que geralmente contém dois circuitos por 

questões de segurança, caso um circuito falhe, o outro permanecerá em funcionamento. 

A força hidráulica produzida no fluido é transmitida para cada pinça de freio/cilindro 

de roda e desloca o material de atrito contra o disco/tambor rotativo. O contato das pastilhas 

com o disco e das sapatas com o tambor gera fricção e consequentemente calor, convertendo a 

energia cinética em energia térmica e, portanto, reduzindo a velocidade do automóvel. 

Na Figura 7, estão dispostos dois tipos de sistemas de freios, o freio a tambor na 

traseira e o freio a disco na dianteira. Os freios a tambor geram força de frenagem na 

superfície interna do tambor,  já nos freios a disco a força de frenagem é gerada pelo contato 

das pastilhas nas laterias do disco. 

 

 

                                                
6 É a habilidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico têm de realizar trabalho. 
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Figura 7 – Sistema de freios característico. 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Halderman (1996). 

 

2.2.3 Freio a tambor 

 

 Os freios a tambor são compostos, basicamente, por um tambor de metal, 

normalmente de ferro fundido. Esse tambor gira com a roda e, em seu interior, estão presentes 

sapatas de freio revestidas com material de atrito. Este material, que consiste em vários 

compostos orgânicos e metálicos, é a lona de freio. As sapatas de freio são movidas contra a 

parte interna do tambor por meio de pistões localizados no interior dos cilindros de roda. O 

fluido hidráulico sob pressão nos cilindros de roda move os pistões (PUHN, F., 1985, p. 15). 

Um sistema de freios a tambor padrão pode ser observado na Figura 8. 
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Figura 8 – Componentes de um freio a tambor. 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Puhn (1985, p.15). 
 

 Os freios a tambor são descritos aqui apenas com fins comparativos em relação ao 

freio a disco, porém mais informações sobre esse tipo de freios podem ser encontradas no 

capítulo 2 do livro de Fred Puhn, Brake Handbook. 

 

2.2.4 Freio a disco 

 

 Existem basicamente dois tipos de freios a disco: freio de único disco ou freio 

multidiscos. Esses dois sistemas possuem um rotor ou disco rotativo. O primeiro é 

comprimido por material de atrito enquanto que o segundo (utilizado em aeronaves) possui 

um número de discos rotativos separados por estatores ou discos estacionários. Sua operação 

se dá através de um pistão hidráulico de grande diâmetro na placa de apoio, movendo-se para 

fora e apertando os rotores e estatores uns contra os outros. (PUHN, F., 1985, p. 23). 

 Nesse estudo, o foco será em um sistema de freio com único disco, conforme Figura 9. 

 



 28 

Figura 9 – Componentes do freio a disco. 

 

 
 

Fonte: Adaptação de Puhn (1985, p.23). 
 

 O rotor ou disco é o elemento rotativo que receberá o contato das pastilhas de freio 

gerando o atrito necessário para parar o veículo. Normalmente essa peça é feita de ferro 

fundido cinzento ou aço carbono. A chapa de proteção tem a função de impedir a entrada de 

partículas de sujeira no disco e a consequente diminuição da capacidade de frenagem do 

veículo. A pinça em forma de “U” é fixada por componentes estacionários do veículo sendo 

normalmente presa à manga de eixo. O tubo de transferência possibilita a passagem do fluido 

aos pistões em lados opostos da pinça de freio (na maioria dos casos é fabricada em duas 

partes). Muitas outras pinças de freio possuem passagem interna de fluido. 

 

2.2.5 Comparação dos freios a tambor x freios a disco 

 

Os freios a tambor ainda são utilizados no eixo traseiro de muitos carros de passeio 

pelo seu baixo custo, mas vêm sendo substituídos pelos freios a disco. Isso se deve, 

principalmente, ao fato de os freios a disco serem mais resistentes aos efeitos de brake fade, 
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possuirem uma melhor refrigeração (possuem maior contato com o ar), serem resistentes a 

água e sujeira, necessitarem de menor manutenção e possuírem maior área superficial por 

uma dada massa de freio. (PUHN, F., 1985, p. 23). 

De acordo com Gillespie (1992, p. 52), a diferença entre os dois tipos de freios pode 

ser vista geralmente em suas propriedades de torque durante uma parada. O desempenho do 

torque de frenagem pode ser mensurado em laboratórios utilizando um dinamômetro inercial7. 

O torque medido durante a parada tipicamente se parece com a Figura 10. 

Em freios a tambor, o gráfico irá decair na parte intermediária da frenagem. Nesse 

gráfico foi feita a hipótese de que o efeito é a combinação do fade de temperatura e dos 

efeitos da velocidade (o torque de frenagem aumenta à medida que a velocidade diminui). 

Freios a disco normalmente demonstram menor variação durante uma parada. (GILLESPIE, 

T. D., 1992, p. 52). 

 

Figura 10 – Medidas de torque pelo tempo de frenagem em dinamômetro inercial comparando 
freios a tambor e a disco. 

 
 

Fonte: Adaptação de Gillespie (1992, p.53). 
 

A Figura 11 ilustra o porquê de um sistema de freios a disco possuir melhor 

resfriamento em relação a um sistema de freios a tambor. Calor gerado pelo freio a tambor 

                                                
7 Grande massa rotativa ligada ao tambor com disposições para medir o torque obtido. O freio é aplicado com 
uma força de atuação constante para parar uma inércia rotativa nominalmente equivalente a massa carregada na 
roda onde o freio seria utilizado. 
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deve fluir através do tambor antes de entrar em contato com o ar, já no disco de freio, 

superfícies de atrito quentes estão diretamente expostas ao ar. 
 
Figura 11 – Comparação de modos de troca de calor entre freios a tambor e freio a disco. 

 

 
 

Fonte: Adaptação de Puhn (1985, p. 24). 
 

2.3 PINÇAS DE FREIO: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

2.3.1 Conceito 

 

 A pinça de freio é o elemento que transmite pressão hidráulica proveniente do circuito 

para o material de atrito ou pastilhas de freio por meio de um pistão. Esse pistão pressiona as 

pastilhas contra o disco de freio.  

 

2.3.2 Pinça fixa e flutuante 

 

 Conforme Figura 12, a pinça de freio pode ser basicamente de dois tipos: fixa ou 

flutuante. 
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Figura 12 – Tipos de pinças de freio: a) pinça fixa; b) pinça flutuante. 1 Pastilha de freio, 2 
Pistão, 3 Disco de freio, 4 Carcaça ou corpo, 5 Suporte. 

 

 
 

Fonte: Bosch (2005, p. 807). 

 

2.3.2.1 Pinça fixa 
 

 Nesse projeto de pinça de freio, os pistões estão localizados nos dois lados da pinça 

em uma vista superior. Quando o freio é acionado, o fluido se distribui para os pistões, 

pressurizando-os. Existem configurações com dois, quatro, seis e até oito pistões 

contrapostos. Esse tipo possui aplicação em massa nos carros de corrida por flexionar menos 

em serviço que os modelos de pinça flutuante, sendo mais resistente. 

As pinças fixas não necessitam de um pino âncora ou articulação integral para o apoio 

das pastilhas de freio e requerem menos peças de serviço em relação as pinças flutuantes. O 

desgaste das pastilhas é mais balanceado com menor angulação se comparado aos modelos de 

pinça flutuante. A Figura 13 ilustra um freio a disco e os principais componentes de uma 

pinça fixa. (LIMPERT, 1999, p. 43). 
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Figura 13 – Pinça fixa: 1 Disco de freio, 2 Ligação hidráulica, 3 Pistões de freio, 4 Parafusos 
de sangria. 

 

 
 

Fonte: Breuer e Bill (2012, p. 122). 

 
2.3.2.2 Pinça flutuante 
 

Na pinça flutuante, o pistão localiza-se apenas em um dos lados quando observado de 

uma vista superior. A pressão hidráulica força o pistão e a pastilha contra o disco e também 

força o alojamento do pistão na direção oposta para pressionar a pastilha da parte externa 

contra o disco. Entre as vantagens desse tipo de pinça de freio estão a facilidade de packaging 

na roda por não possuírem cilindros na parte externa (compactas) e a menor temperatura de 

operação do fluido de freio, com consequente menor potencial de vaporização de fluido. Elas 

ainda possuem menos pontos para vazamento e são mais fáceis de sangrar em serviço. 

(LIMPERT, 1999, p. 44). 

Entre as desvantagens, estão o potencial de arraste das pastilhas devido ao seu retorno 

insuficiente, já que apenas uma gaxeta elástica do pistão deve fornecer o afastamento para 

duas pastilhas. Existe também uma maior tendência de emissão de ruído agudo chamado 

squeal, devido ao maior número de graus de liberdade se comparado com o modelo de uma 

pinça fixa. (LIMPERT, 1999, p. 45). A Figura 14 ilustra os principais componentes de uma 

pinça flutuante. 
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Figura 14 – Pinça flutuante: 1 Disco de freio, 2 Pistão de freio, 3 Ligação hidráulica, 4 
Parafuso de sangria, 5 Suporte, 6 Quadro. 

 
 

Fonte: Breuer e Bill (2012, p. 122). 

 

2.3.3 Corpo: Duas partes ou Monobloco 

 
 O corpo da pinça de freio pode ser dividido em duas partes conectadas por parafusos 

ou ser apenas um bloco inteiro, o que dificulta sua fabricação porém torna a peça mais leve. A 

Figura 15 ilustra esses dois tipos. 

 

Figura 15 – Tipos de corpo da pinça de freio: Duas partes ou monobloco. 

 

 
 

Fonte: Adaptação de Motoradda. 
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2.3.3.1 Monobloco 
 

A pinça de freio monobloco (Figura 16) é mais leve  por não possuir parafusos de 

ligação. Esse tipo é geralmente fabricado em alumínio para casos específicos de pista onde se 

busca baixa massa e alto desempenho, contudo é uma opção com custos mais elevados. 

 

Figura 16 – Pinça monobloco. 

 

 
 

Fonte: Adaptação de AP Racing. 

As pinças monobloco são produtos da era CAD/CAM8 e análise FEA9 pela sua 

complexidade e portanto existem dificuldades para serem fabricadas. Porém, graças a técnicas 

modernas de fabricação como a usinagem CNC e a impressão 3D, esse processo, apesar dos 

custos ainda elevados, vem se tornando possível. É o que se pode notar no trabalho 

desenvolvido por Farias et al. (2015),  que uniu a otimização topológica com um método de 

manufatura aditiva para fabricar uma pinça de freio monobloco de quatro pistões. 
                                                
8 Manufatura assistida por computador ou do inglês computer aided manufacturing consiste no uso de um 
software para controlar o caminho de ferramentas de máquinas no processo de fabricação de uma peça. 
9 Análise de elementos finitos ou do inglês finite element analysis é uma técnica numérica pensada para ser 
utilizada em computadores para encontrar soluções aproximadas de equações diferenciais parciais associadas a 
um problema físico com geometrias complexas. 
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2.3.3.2 Duas partes conectadas por parafusos 
 

As pinças fabricadas em duas partes possuem maior massa, porém seu preço é mais 

acessível devido a fabricação relativamente mais fácil. Elas são mais estáveis para altas 

temperaturas (se compardos os parafusos de aço vs monobloco de alumínio). Na Figura 17, 

pode-se visualizar uma imagem de uma pinça de duas partes conectadas por parafusos. 

 

Figura 17 – Pinça montada em duas partes. 

 

 
 

Fonte: Adaptação de Wilwood. 

 

2.3.4 Tipo de Montagem 

 

 Existem dois tipos básicos de montagem, axial ou radial.  

 

2.3.4.1 Montagem Axial ou Padrão 
 

Nessa montagem, os parafusos sofrem cisalhamento. Além disso, mais vibrações 

aparecem nesse modelo de montagem. A Figura 18 ilustra esse tipo. 
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Figura 18 – Tipo de montagem convencional ou axial das pinças de freio. 

 

 
 

Fonte: Revzilla (2014). 

 

2.3.4.2 Montagem Radial 
 

Esse é o tipo de montagem mais utilizado em motocicletas esportivas, possui menor 

torção lateral e menores vibrações, os freios se tornam mais precisos. A Figura 19 ilustra esse 

tipo de montagem. 

 

Figura 19 – Tipo de montagem radial. 

 

 
 

Fonte:  Revzilla (2014). 
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2.3.5 Movimento de retorno dos Pistões 

 

O movimento de retorno ocorre através do anel de retenção, que é elástico. Depois de 

acionado o pistão, o anel de borracha tende a puxá-lo para seu estado inicial. Na Figura 20 

pode ser visualizado esse movimento de retorno do pistão da pastilha de freio. 

 

Figura 20 – Retorno dos pistões através da borracha de retenção. 

 

 
 

Fonte: Adaptação de Breuer e Bill (2012, p. 121).  

 

2.4  AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS NO PROTÓTIPO FORMULA SAE 

 

 O protótipo Formula SAE da equipe Formula UFSM, de nome Silver, pode ser 

observado na Figura 21. Esse veículo apresenta um sistema de freios com atuação hidráulica 

de duplo circuito e configuração paralela (dianteira/traseira), ou seja, um circuito atuando nos 

freios do eixo dianteiro e o outro controlando os freios do eixo traseiro. Cada um desses 

circuitos hidráulicos contém um cilindro mestre simples de 15,875 mm de diâmetro capaz de 

pressurizar o fluido DOT 4 no sistema. O fluido entra em contato com cada um dos dois 

pistões de 25,4 mm de diâmetro da pinça de freio fixa, que está presente nas quatro rodas do 

carro. Uma vez pressurizados, os pistões transmitem essa pressão para as pastilhas de freio 
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que se deslocam até encontrarem o disco de freio e retardar o movimento do protótipo através 

do atrito gerado no contato. 

 

Figura 21 – Protótipo Silver que representou a equipe Formula UFSM na 11ª competição SAE 
Brasil – Petrobras de Formula SAE. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

 A Figura 22 mostra o sistema de freios do protótipo em detalhes. As linhas de freio em 

azul representam as linhas flexíveis no protótipo e as linhas de freio em laranja representam 

as linhas rígidas. Ainda entre as linhas estão algumas conexões na cor dourada. 

 Posicionado à direita do painel, pode-se perceber um botão giratório azul com adesivo 

central vermelho. Esse botão é responsável pelo ajuste no balanço de frenagem 

dianteira/traseira. Logo atrás do pedal existem reservatórios que armazenam o fluido de freio 

e estão ligados com os cilindros mestres. 

 Nas rodas estão os discos e as pinças de freio, conectadas por parafusos às mangas de 

eixo do protótipo. A seguir, o sistema de freios será separado em algumas subpartes a fim de 

facilitar o entendimento de cada uma delas. 
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Figura 22 – Sistema de freios do protótipo Silver. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

2.4.1 Pedalbox 

 

De acordo com Puhn (1985, p. 68), o pedal de freio e suas conexões transmitem força 

e movimento do pé do piloto ao(s) cilindro(s) mestre(s). Existem duas forças importantes no 

projeto de um pedal de freio, a maior força que será aplicada no pedal (Força máxima) e a 

força normalmente aplicada em uma frenagem onde se deseja a desaceleração máxima 

(Esforço no pedal). Essas forças não são as mesmas. O autor não recomenda um esforço no 

pedal maior que 450N para carros de corrida, pois não sobraria força extra para um caso de 

falhas no sistema. Já a força máxima no pedal, para algumas pessoas, pode ser de 

aproximadamente 1350N, o que sugere um fator de segurança adicional. Para o caso do 

projeto de um Formula SAE, o regulamento determina que o pedal de freio deve suportar uma 

força de 2000N (ver ANEXO B – T7.1.8). 

A força requerida no pistão do cilindro mestre usualmente é muito maior que o esforço 

no pedal fornecido pelo piloto. Por esse motivo, o pedal de freio deve agir como uma 

alavanca para aumentar a força fornecida pelo piloto. Essa é a relação de alavanca do pedal, 

também conhecida como vantagem mecânica ou pedal ratio. Normalmente o pedal ratio para 

carros sem assistência de um servo freio ou multiplicador é da ordem de 4:1 à 7:1. Essa 

relação pode ser obtida através de três formas:  
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1) Medindo movimentos onde o pedal ratio é igual a divisão do deslocamento do 

pedal pelo deslocamento do pushrod do cilindro mestre.   

2) Mensurando forças onde o pedal ratio é a força no cilindro mestre dividida pela 

força no pedal de freio. 

3) Através da geometria do pedal. 

A configuração do posicionamento dos cilindros mestres possui influência direta na 

transmissão dos esforços, se os pushrods dos cilindros mestres estiverem a 90º com o eixo 

vertical do pedal de freio, os cálculos de pressão no sistema serão simplificados pois a força 

passará diretamente para os pushrods sendo convertida apenas em uma componente 

horizontal. Essa configuração pode ser observada nas Figuras 23 e 24. Na Figura 23, a 

configuração mais usual é encontrada, onde os pushrods dos cilindros mestres estão a 90º 

com eixo vertical do pedal de freio no sentido de operação do pedal, esse sistema possui como 

vantagens a facilidade de manutenção e montagem. 

Já na Figura 24, os pushrods dos cilindros mestres estão a 90º com o eixo vertical do 

pedal de freio mas no sentido contrário ao de operação do pedal, o que garante uma redução 

considerável no espaço de instalação do pedal, podendo reduzir o comprimento total do 

veículo. As desvantagens desse sistema são a maior dificuldade de manutenção e a perda de 

altura para os pés do piloto, visto que esse tipo de pedalbox deve ser instalado acima do 

assoalho para um carro com pouca altura do chão. Além disso, outro assoalho deve ser 

utilizado para proteger as pernas do piloto dos cilindros mestres. 

 

Figura 23 – Pedalbox utilizado pela equipe Formula UFSM em 2012. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 24 – Pedalbox com montagem reversa dos cilindros mestres. 

 

 
 

Fonte: AP Racing. 
 

Caso os pushrods dos cilindros mestres estiverem dispostos de modo que formem um 

ângulo diferente de 0º, 90º, 180º,270º ou 360º com o eixo vertical do pedal de freio, a força 

será decomposta em uma componente horizontal e uma componente vertical. Essa 

configuração está ilustrada na Figura 25. A vantagem dessa configuração é um pedalbox mais 

compacto, podendo-se reduzir o comprimento total do veículo sem comprometer a altura dos 

pés do piloto e mantendo-se a facilidade de manutenção do sistema. Como desvantagem esse 

sistema trás maior complexidade e dificuldade na montagem. 

 

Figura 25 – Pedalbox do protótipo Silver desenhado em software de CAD. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
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Para essa configuração de pedalbox, o modelo do cilindro mestre deve ser do tipo com 

rótula para possibilitar apenas o movimento angular no plano perpendicular ao plano de 

aplicação do pedal de freio. Atenção deve ser tomada na análise dessa configuração, pois 

conforme o pedal é aplicado, a relação de pedal diminui, pois o ângulo entre cilindro mestre e 

pedal de freio muda.  

A relação de alavanca do pedal utilizada pela equipe Formula UFSM no ano de 2015  

é de 4,3: 1. Esse valor foi adotado pois a modificação da relação para o pedal não aplicado 

versus pedal completamente aplicado é pequena (para este caso a variação total é de 0,2: 1).  

 

2.4.2 Balance bar 

 

O Balance bar é um dispositivo que permite o ajuste da distribuição da força aplicada 

no pedal de freio entre os eixos dianteiro e traseiro do veículo, possibilitando a correção das 

forças de frenagem nos eixos devido a transferência de carga durante as desacelerações. Esse 

dispositivo é quase sempre montado no pedal de freio. 

Segundo Puhn (1985, p. 75), o Balance Bar é um eixo de alta resistência montado 

solidamente no interior do furo de um rolamento esférico. Cada clevis10 conectada a um 

pushrod do cilindro mestre está montada em uma extremidade do eixo. Cada extremidade é 

rosqueada de modo que uma volta no eixo moverá o rolamento esférico para a direita ou para 

a esquerda dentro do braço do pedal. A força no rolamento esférico estará então mais próxima 

de uma extremidade do eixo, fazendo aquele cilindro mestre compartilhar mais da força de 

frenagem e o outro menos. O Balance bar utilizado no protótipo é um projeto desenvolvido 

dentro da própria equipe Formula UFSM (Figura 26). 

 

Figura 26 – Balance bar do protótipo Silver. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

                                                
10 Espécie de gancho, semelhante a um “U” que conecta a haste do balance bar aos pushrods dos cilindros 
mestres. 
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4.3 Cilindro Mestre 

 

 De acordo com Puhn (1985, p. 46), o movimento e a pressão no fluido de freio são 

criados pelo êmbolo do cilindro mestre. Esse êmbolo é conectado ao pedal de freio com uma 

simples ligação de um pushrod. 

 A equipe Formula UFSM utiliza cilindros mestres simples como o da Figura 27. 

 

Figura 27 – Cilindro mestre Tilton 77 series. 

 

 
 

Fonte: <http://tiltonracing.com>. Acesso em 22/11/2015. 
 

2.4.4 Fluido de Freio 

 

 O fluido de freio é o meio pelo qual é transferida a força aplicada no pedal em força 

hidráulica para acionamento dos freios nas rodas do veículo. Desta forma, características 

como o ponto de ebulição, viscosidade, estabilidade térmica e ponto de fulgor são de extrema 

importância no momento de selecionar o fluido adequado para determinadas necessidades. A 

equipe formula UFSM utiliza fluido de freio DOT11 4 principalmente pelo seu ponto de 

ebulição ser mais elevado em relação ao DOT 3. 

 

2.4.5 Linhas de Freio 

 

 As linhas de freio podem ser divididas em rígidas e flexíveis. As linhas rígidas de 

freio não se dilatam com a passagem do fluido, possuem baixo custo porém não são flexíveis 
                                                
11 Classificação conforme o Ministério de Transportes dos Estados Unidos (US Department of Transportation – 
DOT). 
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para alcançar os freios na roda onde o acesso é restrito. Por isso, também existem os flexíveis 

de freio, geralmente feitos de borracha, que possuem um maior custo e se dilatam com a 

passagem do fluido, o que faz com que a pressão diminua naquele ponto. Os flexíveis em 

malha de aço não possuem esse problema pois se dilatam muito pouco mantendo a pressão na 

linha. A equipe Formula UFSM utiliza linhas do tipo rígidas nos setores comuns do carro e 

em determinados setores onde o acesso é restrito usam-se flexíveis em malha de aço. 

 

2.4.6 Disco de Freio 

 

 Os discos de freio do protótipo são fabricados pela própria equipe, compostos de aço 

1045 e perfurados por três motivos: 1 Ventilação; 2 Em caso de trincas, garantia de que elas 

não se propagem; 3 Para auxiliar na limpeza dos detritos que se assentam entre o disco e a 

pastilha de freio. A Figura 28 é uma foto dos discos do carro. 

 

Figura 28 – Disco de freio do protótipo Silver. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

2.4.7 Pinça e Pastilhas de Freio 

 

 O protótipo utiliza pinças fixas de duplo êmbolo nas quatro rodas. As pinças são da 

fabricante inglesa AP Racing e possuem o corpo separado em duas partes conectadas por 

parafusos. Essas peças sempre foram adquiridas do mercado pela equipe devido ao seu alto 
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grau de complexidade.  As pinças atualmente utilizadas pela equipe Formula UFSM podem 

ser visualizadas na Figura 29. 

 

Figura 29 – Pinça de freio utilizado no protótipo Silver. 

 

 
 

Fonte: AP Racing. 

 

  Já as pastilhas devem ser compatíveis com a pinça em questão. O fornecedor oferece 

uma pastilha com três opções de materiais de atrito, o APH420, o RQ3 e o RX. Cada opção 

possui uma vantagem e desvantagem que está relacionada com a velocidade de desgaste, nível 

de atrito encontrado e preço. O material de atrito selecionado é o RQ3 pelo compromisso 

entre bom coeficiente de atrito, desgaste moderado e preço. 

 

2.5 REGULAMENTO FORMULA SAE 

 

 O regulamento vigente durante o presente trabalho é o 2015 Formula SAE® Rules, 

Revision 09/17/2014. A seção que tange o sistema de freios do veículo é o capítulo 7. A 

tradução dessa seção pode ser encontrada no Anexo B. 
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3 DETERMINAÇÃO DAS CARGAS 
 

3.1 DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E DESGASTE EM PASTILHAS DE FREIO 

 

Segundo Limpert (1999, p. 55), pastilhas de freio gastas apresentam um maior 

desgaste no leading end ou entrada da pinça no sentido de rotação do disco de freio se 

comparadas ao trailing end ou saída da pinça no sentido de rotação do disco de freio. Caso 

não seja um problema no assento das pastilhas nem no posicionamento da pinça de freio, este 

desgaste não uniforme é causado por uma pressão mais alta entre pastilha e disco no leading 

end se comparada ao trailing end. A origem dessa distribuição não uniforme de pressão 

ocorre pelo braço de alavanca entre a força de arrasto das pastilhas e a força de contato entre 

pastilha e pinça de freio. Para um projeto simétrico entre pistão e pastilha de freio, o momento 

da força de arrasto/contato resulta em pressões nas pastilhas no leading end que são de 

aproximadamente um terço maiores que a pressão média encontrada. A pressão 

correspondente do trailing end é de aproximadamente dois terços da pressão média da 

pastilha. 

 Para eliminar ou minimizar o desgaste irregular nas pastilhas, aplicam-se soluções 

como uma força de atuação fora de centro na pastilha produzida por uma área de contato 

assimétrica do pistão com a pastilha, efetivamente movendo a força do pistão na direção do 

trailing end da pastilha, o que criaria um momento contra balanceando o momento de atrito 

da pastilha. Outra solução é posicionar o pistão mais próximo do trailing end, novamente 

produzindo um contra balanceamento do momento na pastilha. 

 
Ainda de acordo com Limpert (1999, p. 55), ITT-Teves patenteou um projeto 

chamado de “hammerhead” por causa de sua forma. Este projeto é outra solução 

para o problema de desgaste irregular das pastilhas e pode ser melhor visualizado na 

Figura 30. Neste projeto particular de pastilhas de freio, a pastilha é empurrada pela 

força de arrasto, ao invés de ser puxada. Esta solução de projeto provou ser 

confiável tanto para pinças de freio flutuantes, quanto para pinças fixas. Outras 

vantagens desse sistema são redução das vibrações e assim, menor potencial de 

ruídos ou trepidações na frangem; menor massa, já que a carga de reação é 

suportada por cada extremo da pastilha; deflexão mínima; e temperaturas uniformes 

nas pastilhas. 
 

 

 



 47 

Figura 30 – ITT-Teves, projeto hammerhead. 

 

 
 

Fonte: Limpert (1999, p. 55). 
 

 Projetos mais caros, utilizando quatro pistões por pinça de freio, minimizam o 

desgaste irregular das pastilhas. Cada pastilha é pressionada por dois cilindros de diâmetros 

diferentes, com o menor pistão localizado no leading end da pastilha. 

 

3.1.1 Distribuição de pressão não uniforme na pastilha 

 

 Ilustrado na Figura 31, está a distribuição de pressão não uniforme com uma mudança 

linear de pressão. A força média pressionando a pastilha contra o disco é indicada por 𝐹!". A 

variação de pressão no trailing end e leadign end é inficada por ∆𝐹. Quando é assumida uma 

variação de pressão linear, uma distribuição de pressão triangular é resultante, como mostrado 

na Figura 32. (LIMPERT, 1999, p. 56). A força resultante do triângulo de pressão está 

localizada 2/3𝑙! da extremidade do triãngulo, ou no seu centro de massa. 

 Aplicando um balanço de momentos no ponto A: 

 

 
𝐹!"𝜇!𝑡! + 𝐹!"𝜇!𝜇!

𝑙!
2 =

∆𝐹𝑙!
6  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 1) 

 

 Resolvendo para a alteração de pressão ∆𝐹 resulta em: 
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∆𝐹 =

6𝐹!"
𝑙!

𝜇!𝑡! + 𝜇!𝜇!
𝑙!
2  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 2) 

 

 Com 𝐹!á! = 𝐹!" + ∆𝐹, a pressão máxima na pastilha é: 

 

 
𝐹!á! = 𝐹!" 1+

6
𝑙!

𝜇!𝑡! + 𝜇!𝜇!
𝑙!
2  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 3) 

 

 Onde: 

 𝑙! = Comprimento da pastilha, mm 

 𝑡! = Espessura da pastilha/ distância do suporte, mm 

 𝜇! = Coeficiente de atrito do suporte da pastilha, N/N 

 𝜇! = Coeficiente de atrito pastilha/disco, N/N 

 

Figura 31 – Distribuição de pressão não uniforme na pastilha. 

 

 
 

Fonte: Limpert (1999, p. 57). 
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Figura 32 – Distribuição de pressão triangular. 

 

 
 

Fonte: Adaptação de Limpert (1999, p. 57). 
 

 Substituindo valores típicos para freios a disco chega-se a 𝐹!á! = 1,33𝐹!", indicando 

que a pressão na entrada do disco será equivalente a um terço maior que a pressão média, e 

apenas dois terços da pressão média na saída do disco. 

 

3.1.2 Projeto de offset do pistão 

 

 A Figura 33 ilustra o layout e as dimenções básicas. A distância offset é designada 

pela letra "𝑐". Se a distância "𝑐" for apropriadamente calculada, a distribuição de pressão será 

uniforme através do comprimento da pastilha. (LIMPERT, 1999, p. 58). 

 𝐹! é a força de atrito entre disco e pastilha. 𝐹!" é a força de aplicação do pistão. 𝐹! é a 

força de atrito no suporte traseiro da pastilha. 

 Um balanço de momento nos ponto A resulta em: 

 

 
𝐹!"𝑐 = 𝐹!𝑡! + 𝐹!

𝑙!
2  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 4) 

 

 O Balanço de forças resulta em: 
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 𝐹!" = 𝐹! + 𝐹!𝜇!𝜇! (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 5) 

 

 Combinando as duas equações e resolvendo para o offset 𝑐 resulta em: 

 

 
𝑐 =

𝜇!𝑡! + 𝜇!𝜇!
𝑙!
2  

1+ 𝜇!𝜇!
  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 6) 

 

 O offset calculado pela equação anterior causa uma distribuição de pressão uniforme 

para os dados utilizados. Como a espessura da pastilha diminui com a utilização, isso irá 

resultar em desgaste desigual das pastilhas. Uma distância um pouco menor "𝑡!" deve ser 

utilizada para se ajustar ao desgaste das pastilha com o uso do carro. Os custos de manufatura 

devido a não simetria podem ser excessivos, particularmente para números de produção em 

larga escala. 

 

Figura 33 – Distribuição de pressão uniforme nas pastilhas com pistão em offset. 

 

 
 

Fonte: Limpert (1999, p. 58). 
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3.1.3 Projeto de quatro pistões com pinça fixa. 

 

 De acordo com Limpert (1999, p. 60), uma solução de maior custo para alcançar 

desgaste uniforme das pastilhas é o projeto de uma pinça fixa com quatro pistões, ilustrado na 

Figura 34. As pastilhas são comprimidas contra o disco através de dois pistões de diâmetros 

diferentes. 

 A distribuição de pressão será uniforme quando todos os momentos forem 

balanceados no ponto A. Então: 

 

 
𝐹!𝑡! + 𝐹!

𝑙
2+ 𝐹!!

𝑏
2 − 𝐹!!

𝑏
2 = 0 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 7) 

 

 Onde: 

 𝐹!! = Força no pistão 1, N 

 𝐹!! = Força no pistão 2, N 

 

 Considerando 𝐹! = 𝜇!𝐹!"# e 𝐹! = 𝐹!𝜇! = 𝐹!"#𝜇!𝜇! e 𝐹!"# = 𝐹!! + 𝐹!! − 𝐹!, pode-

se isolar a força em cada pistão: 

 

 
𝐹!! = 𝐹!"#

1
2−

𝜇!𝑡!
𝑏 −

𝜇!𝜇!𝑙!
2𝑏 +

𝜇!𝜇!
2  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 8) 

 

 
𝐹!! = 𝐹!"#

1
2+

𝜇!𝑡!
𝑏 +

𝜇!𝜇!𝑙!
2𝑏 +

𝜇!𝜇!
2  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 9) 

  

 E então, a força de aplicação no pistão, e a relação de diâmetros é: 

 

 
𝐹!!
𝐹!!

=
𝑑!!

𝑑!!
=
1
2−

𝜇!𝑡!
𝑏 −

𝜇!𝜇!𝑙!
2𝑏 +

𝜇!𝜇!
2

1
2+

𝜇!𝑡!
𝑏 +

𝜇!𝜇!𝑙!
2𝑏 +

𝜇!𝜇!
2

  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 10) 

 

 Onde: 

 𝑑! = Diâmetro do pistão 1, mm 

 𝑑! = Diâmetro do pistão 2, mm 
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Figura 34 – Projeto de pinça fixa com quatro pistões. 

 

 
 

Fonte: Limpert (1999, p.  61). 
 

Os diâmetros individuais são obtidos do diâmetro 𝑑! fictício, como se a pinça tivesse 

um único pistão: 

 

 𝑑!! = 𝑑!! + 𝑑!! (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 11) 

 

 O diâmetro único 𝑑!  é obtido através de uma análise de balanço de frenagem 

empregada para pinças de pistão único. Resolvendo para os diâmetro individuais, resulta em: 

 

 
𝑑! =

𝑑!!

1+ 1
𝐹!!
𝐹!!

 
(𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 12) 

 

 
𝑑! =

𝑑!
𝐹!!
𝐹!!

 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 13) 
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De acordo com Limpert (1999, p. 63), todas essas análises previamente 

especificadas são direcionadas a projetos de pinças de freio fixas, como o caso em 

estudo neste trabalho. Para o projeto de pinças flutuantes existem limitações devido 

as deformações e o desalinhamento do pino guia. Para esse tipo de pinça de freio, 

soluções de projeto como dois pistões por pastilha, offset do pistão e outras não se 

provaram totalmente eficientes em aplicações práticas. 

 

 Para o projeto da pinça de dois pistões, serão desconsiderados esses efeitos de 

distribuição de pressão não uniforme nas pastilhas de freio para simplificar as simulações e os 

cálculos, eliminando o custo que essas soluções acrescentariam ao produto e diminuindo o 

nível de complexidade do projeto. 

A maior força com que as pastilhas pressionarão o disco deve ser encontrada para o 

projeto da nova pinça de freio. Para esses cálculos, deve-se considerar que o piloto utilizou a 

máxima força no pedal em uma situação de pânico. 

 

3.2 MÁXIMA FORÇA APLICADA NO PEDAL DE FREIO 

 

 Em 2012, um estudo foi realizado visando a obtenção da máxima força aplicada no 

pedal de freio por um piloto da equipe Formula UFSM. Esse estudo foi executado com a 

utilização de extensometria elétrica, método que está melhor explicado na seção 3.5.2. O 

sistema de freios do protótipo era muito semelhante ao atual, porém os cilindros mestres eram 

o modelo CP4400 da AP Racing e a configuração do pedalbox era mais simples (Figura 23). 

 

3.2.1 Instalação dos extensômetros e calibração 

 

Os extensômetros foram colados na superfície do balance bar com Loctite (Figura 

35), além disso, foi utilizado um data logger da National Instruments modelo 9237, ligado a 

um computador executando o Software Labview Signal Express 2010.  

A calibração ocorreu através da aplicação de cargas cada vez maiores em cada clevis 

do balance bar, iniciando-se com 4𝑘𝑔, 8𝑘𝑔, 16𝑘𝑔, 24𝑘𝑔, 32𝑘𝑔 e 40𝑘𝑔 para uma e depois 

para a outra. Os valores de deformação foram anotados para cada valor de força. 

Após calibração dos extensômetros, um gráfico força versus deformação foi obtido no 

software Microsoft Excel (Figura 36). Esse gráfico da Figura 36 é da clevis ligada ao pushrod 

do cilindro mestre dianteiro. Os extensômetros instalados na clevis ligada ao pushrod do 

cilindro mestre traseiro apresentaram problemas de ruído elevado durante a calibração e 
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portanto foram desconsiderados na análise (o erro foi durante a colagem, onde precisa-se de 

muito cuidado). 

 

Figura 35 – Balance bar instrumentado com extensômetros. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 36 – Gráfico da força versus deformação para calibração dos extensômetros instalados 
na clevis do balance bar – pushrod do cilindro mestre dianteiro. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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3.2.2 Testes em pista 

 

Após a calibração, os testes foram executados em pista. Apenas o conjunto que estava 

montado na peça do balance bar conectada ao pushrod do cilindro mestre dianteiro funcionou 

corretamente. Visto que a relação entre deformação e força é linear, o valor máximo de 

deformação obtido no gráfico da Figura 37 é de aproximadamente 150 𝜇𝑚/𝑚, indicado com 

uma linha branca. Essa deformação foi convertida em força, onde, para a relação linear 

anteriormente encontrada,  corresponde a 1446,2𝑁. 

 

Figura 37 – Gráfico obtido com software Labview Signal Express. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

 Esse valor equivale ao esforço encontrado no cilindro mestre dianteiro, porém, o 

balanço de frenagem estava setado em 65% para a dianteira e 35% para a traseira. Isso 

significa que essa força corresponde a 65% da força total proveniente para o balance bar. Um 

valor correspondente a 100% da força no balance bar é facilmente obtido através de uma 

regra de três simples,  onde o valor encontrado é de 2225𝑁. Como a relação de pedal do carro 

nesse ano era de 2,85: 1, basta dividir esse valor por 2,85 para encontrar o valor da força de 

pico aplicada no pedal de freio, que equivale a aproximadamente 781𝑁. 
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Essa força de 781𝑁 pode ser aproximada a força máxima de 823𝑁 citada por Limpert 

(1999, p. 7) para pilotos do sexo masculino. De acordo com Puhn (1985, p. 68), a força 

máxima no pedal de freio para um homem grande pode chegar a 1335𝑁. Steven Fox (2010), 

em seu artigo sobre o quão robustos os controles para o piloto de um protótipo de Formula 

SAE precisam ser, afirma que um adulto de sexo masculino pode exercer em média de 225 a 

270𝑘𝑔 de força no leg press, com ambas as pernas, isso representa uma força máxima de 

1330𝑁 em um pedal. Para fins de cálculos, serão consideradas três situações, a primeira com 

uma força de 800𝑁 no pedal de freio e balanço de frenagem igual a 55− 45, a segunda com 

uma força máxima de 1250𝑁 e balanço de frenagem igual a 55− 45 e a terceira com força 

de 800𝑁 e balanço de frenagem igual a 70− 30. 

 

3.3 PRESSÃO MÁXIMA NO SISTEMA DE FREIOS 

 

3.3.1 Cálculos analíticos de pressão máxima no sistema 

 

De acordo com Limpert (1999, p. 180), a pressão hidráulica nas linhas de freio 𝑝! 

produzida pela força no pedal 𝐹! é: 

 

 
𝑝! =

𝐹!𝑙!𝜂!
𝐴!"

 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 14) 

 

Onde: 

𝐴!" = Área da seção transversal do cilindro mestre, 𝑚𝑚! 

𝐹! = Força no pedal, 𝑁 

𝑙! = Relação de pedal 

𝜂! =Eficiência da relação de pedal 

 
Sabendo-se que a área da seção transversal do cilindro mestre é de 197,93 𝑚𝑚!, 

adotando-se a relação de pedal de freio igual a 4,3: 1 e a eficiência da relação de pedal igual a 

1, pode-se obter a pressão hidráulica máxima nas linhas do protótipo.  

Na primeira situação de força no pedal de freio, considerando-se os 800𝑁 e o balanço 

de 55− 45, tem-se para a linha dianteira 97,47𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!. Já a pressão hidráulica máxima na 

linha traseira é de aproximadamente 79,75𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!. 
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Na segunda situação, partindo-se de 1250𝑁 no pedal de freio e balanço de 55− 45, 

tem-se a pressão máxima na linha dianteira de 152,30 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! enquanto que a pressão 

hidráulica máxima na linha traseira é de aproximadamente 124,61 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!. 

Para a terceira situação, com força no pedal de 800𝑁 e balanço de 70− 30, tem-se 

para a linha dianteira 124,06𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!. Já a pressão hidráulica máxima na linha traseira é de 

aproximadamente 53,17𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!. 

 

3.3.2 Calibração dos manômetros 

 

A fim de validar esses cálculos, um teste foi preparado com a instalação de 

manômetros nos circuitos dianteiro (máxima escala 300 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!) e traseiro (máxima escala 

140 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!) do carro. Esse mesmo teste tratou do deslocamento máximo na pinça de freio, 

porém, por questões de organização, essa segunda parte do teste será tratada no item 3.6. 

Os manômetros foram inicialmente calibrados através de bombas manuais de teste por 

comparação da marca Iope e da série 612.00, modelo 700, de operação manual. A Figura 38 

ilustra o equipamento utilizado: 

 

Figura 38 – Calibração dos manômetros selecionados para o teste. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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3.3.3 Instalação dos manômetros no protótipo e teste 

 

Após a calibração, sucedeu-se a instalação no sistema hidráulico do protótipo. Os dois 

manômetros foram instalados próximos para facilitar a gravação em apenas uma câmera e 

evitar problemas de sincronização de tempo. A Figura 39 exibe a instalação no carro. 

 

Figure 39 – Posicionamento dos manômetros no protótipo Silver. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Executou-se o teste em uma pista de asfalto plano, temperatura ambiente de 26 graus 

celsius e pista seca. O teste consistiu em duas frenagens. Na primeira, o piloto exerceu a força 

que normalmente utiliza para frear o carro. Já na segunda frenagem, o piloto foi instruido a 

aplicar uma força extremamente maior do que o usual, o objetivo era obter um deslocamento 

máximo na pinça de freio. Os resultados de pressão máxima encontrados na primeira e 

segunda frenagens podem ser observados nas Figuras 40 e 41: 

O balanço de frenagem estava setado em 55− 45. Para a primeira frenagem, a 

pressão máxima encontrada no circuito traseiro foi de aproximadamente 80𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! 

enquanto que a pressão encontrada no circuito dianteiro foi de aproximadamente 100𝑘𝑔𝑓/

𝑐𝑚! , confirmando os cálculos realizados para a primeira situação calculada, onde os 

resultados encontrados foram de 97,47𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! para a linha dianteira e 79,75𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! para 

a linha traseira. 
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Figura 40 – Momento de pressão máxima na primeira frenagem, com força usualmente 
utilizada pelo piloto no teste. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 41 – Momento da pressão máxima na segunda frenagem, com força acima da usual 
aplicada pelo piloto no teste – força máxima. 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
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Para a segunda frenagem, a pressão máxima encontrada no circuito traseiro foi de 

aproximadamente 120 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! enquanto que a pressão encontrada no circuito dianteiro foi 

de aproximadamente 150 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!, confirmando os cálculos realizados na segunda situação, 

onde a pressão máxima encontrada na linha traseira foi de 124,61 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! e a pressão 

máxima na linha dianteira foi de 152,30 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!. 

O manômetro representando as pressões do circuito de freios dianteiro (a direita na 

Figura 41) foi parcialmente inclinado quando o piloto acionou força total no pedal de freio. 

Porém, ainda é possível notar a marcação dos 150 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!, onde a linha de indicação é 

mais comprida que as outras linhas. Por este manômetro estar inclinado, pode-se ter um erro 

de paralaxe no ângulo da imagem apresentada. Para evitar dúvidas quanto a leitura, a 

confirmação do manômetro do circuito dianteiro pode ser determinada através do valor 

encontrado no manômetro do circuito traseiro. Visto que o balanço de frenagem de 55− 45 é 

fixo, uma regra de três simples pode ser utilizada. Se 120 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! representam 45%, 55% 

equivalem a 147 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!, valor próximo dos 150 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!. 

O terceiro caso calculado no item 3.3.1, considerando o balanço de frenagem 70− 30, 

nunca utilizado na competição por deixar o freio excessivamente dianteiro, serve apenas para 

mostrar que com uma força normalmente aplicada no pedal de freio a pressão na linha 

dianteira não ultrapassaria os 124,06𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! , ou seja, essa pressão é menor que os 

150 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! encontrados no teste e nos cálculos da segunda situação. 

Uma vez verificada a pressão máxima nas linhas, parte-se para o próximo passo, que 

trata de entender as cargas aplicadas na pinça de freio. Como a pinça de freio será a mesma 

para o eixo dianteiro e traseiro do protótipo, será considerado o valor máximo de pressão para 

o dimensionamento, neste caso de 150 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!. 

 

3.4 FORÇAS NA PINÇA DE FREIO 

 

De acordo com Farias et al. (2015), existem dois tipos de carregamentos na pinça de 

freio, o axial (Figura 42), que é uma reação às forças de compressão entre as pastilhas e o 

disco, e o tangencial (Figuras 42 e 43), que é o carregamento devido a tendência dos discos 

arrastarem consigo as pastilhas de freio, atritando essas pastilhas na parede da pinça. 
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3.4.1 Força axial na pinça 

 

O carregamento axial pode ser calculado por: 

 

 𝐹! = 𝑝!𝐴 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 15) 

 

Onde: 

𝐹! = Força axial, 𝑁 

𝑝! = Pressão na linha, 𝑁/𝑚𝑚! 

𝐴 = Seção transversal de cada cilindro - Área, 𝑚𝑚! 

 

A área ou seção transversal do cilindro é uma circunferência, facilmente calculada 

através de seu raio pela fórmula 𝐴 = 𝜋𝑟!. Essa área corresponde à parede do corpo da pinça 

que está em contato com o pistão. A vista superior da figura 13 auxilia no entendimento. Essa 

parede do corpo da pinça, assim como o cilindro, recebe a pressão hidráulica e se desloca 

abrindo a pinça. 

Utilizando-se a equação 3.15 e sabendo-se que a área é de 506,71𝑚𝑚!, e a pressão 

máxima encontrada em testes é de aproximadamente 150𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! , foi possível obter 

𝐹! = 760𝑘𝑔𝑓 ou aproximadamente 7455𝑁. 

 

Figura 42 – Forças axiais e tangenciais na pinça de freio. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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3.4.2 Força tangencial na pinça 

 

E o carregamento tangencial pode ser calculado por: 

 

 𝐹! = 𝑝!𝐴𝜇! = 𝐹!𝜇! (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 16) 

 

Onde: 

𝐹! = Força tangencial, 𝑁 

𝑝! = Pressão na linha, 𝑁/𝑚𝑚! 

𝐴 = Seção transversal de cada cilindro - Área, 𝑚𝑚! 

𝜇! = Coeficiente de atrito médio entre pastilha/disco (obtido do fabricante), 𝑁/𝑁 

 

Utilizando-se a equação 3.16 e sabendo-se que o coeficiente de atrito médio entre a 

pastilha e o disco de freio fornecido pelo fabricante é de 0,41𝑁/𝑁, foi possível obter 

𝐹! = 312𝑘𝑔𝑓 ou aproximadamente 3060𝑁. 

 

Figura 43 – Forças tangenciais na pinça de freio. 

 

 
 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.5 MEDIDA DO DESLOCAMENTO MÁXIMO EM PINÇAS DE FREIO 

 

 Segundo Breuer e Bill (2012, p. 337), primeiramente, as pinças de freio para carros de 

corrida devem ser rígias para se atingir curtos cursos no pedal de freio. Isso significa que 

quanto maior o deslocamento axial da pinça de freio, maior será o curso no pedal de freio e 

consequentemente, maior será o tempo de resposta do sistema. Por esse motivo, o 

deslocamento axial da pinça de freio utilizada como modelo base será instrumentado a fim de 

controlar esses parâmetros (ver seção 3.6) e compará-los com a simulação (ver seção 5.1). 

 Sergent, Tirovic, e Voveris (2014) utilizaram uma bancada de testes onde aplicou-se 

pressão hidráulica controlada na pinça e o torque de frenagem no eixo, e aferiu-se com 

relógios comparadores o deslocamento na direção axial da pinça em diversos pontos. Esse 

método possui como vantagens o ambiente controlado de uma bancada estática e maior 

facilidade na obtenção dos dados, porém não considera a variação de pressão hidráulica 

encontrada em uma situação real, a inércia do carro e do piloto no acionamento dos freios, o 

comprimento real das linhas de freio e as possíveis perdas de carga, mesmo que mínimas. 

Tirovic et al. (2012) executa a técnica de Correlação de Imagens Digitais (CID) para 

medição de deslocamento. A CID é uma técnica óptica desenvolvida para a determinação de 

campos de deslocamentos e deformações sem a necessidade de contato. Esta técnica requer 

um sistema óptico para capturar as imagens da superfície da peça antes e depois de sofrer os 

esforços. Esse método também é utilizado em bancada não tornando possível a utilização em 

situação real. Suas grandes vantagens são a precisão e a não necessidade de contato. 

Almeida (2014) relata os diversos tipos de transdutores para medida de deslocamento, 

dentre eles: 

o Transdutor de referência fixa: Uma extremidade do transdutor é fixada num 

sistema de referência no espaço e a outra extremidade é fixada na parte móvel, 

na qual o movimento deve ser medido; 

o Transdutor massa-mola: Uma extremidade do transdutor é a base do sistema 

massa mola, que normalmente está fixada na peça que está em movimento, ou 

onde a vibração está sendo investigada. A grandeza a ser medida é baseada no 

movimento relativo entre o movimento inercial da massa e a carcaça do 

transdutor; 

o Transdutores resistivos: São aparelhos que utilizam extensômetros elétricos de 

resistência para transformar a deformação em um sinal elétrico; 



 64 

o Transdutores indutivos: Conhecido como Linear variable differential 

transformer ou LVDT. Geralmente os LVDTs têm três bobinas montadas 

axialmente. A tensão de alimentação (excitação) é aplicada na bobina central, 

primária. As duas bobinas secundárias, idênticas, são induzidas com tensão 

senoidal na mesma frequência da alimentação, porém a amplitude varia com a 

posição do núcleo de ferro. O movimento do núcleo, a partir do ponto nulo, 

provoca uma indutância diferencial nas bobinas secundárias. Com isso a 

amplitude da tensão de saída torna-se dependente da posição do núcleo, para 

ambos os lados do ponto nulo. 

 

3.5.1 Relação entre deslocamento e deformação 

 

De acordo com Assakkaf (2003), deslocamento pode ser definido como o movimento 

de pontos individuais em um sistema extrutural devido a diversas cargas externas. Segundo o 

mesmo autor, quando deslocamentos induzidos por cargas aplicadas causam a alteração da 

forma e/ou tamanho de um corpo, pontos individuais do corpo movem-se relativamente uns 

aos outros. A mudança em qualquer dimensão associada com esses deslocamentos relativos é 

definida como deformação. 

Assim, sabe-se que: 

 

 
𝜀 =

𝛿
𝐿!
=
𝐿! − 𝐿!
𝐿!

 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 17) 

 

Onde: 

𝜀 = Deformação linear de um corpo,𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝛿 = Deslocamento relativo,𝑚𝑚 

𝐿! = Comprimento inicial do corpo,𝑚𝑚 

𝐿! = Comprimento final do corpo,𝑚𝑚 

 

Analisando a equação anterior, verifica-se que a deformação linear de um corpo é 

diretamente proporcional ao seu deslocamento relativo. Dada esta relação, sabe-se que a 

variação da deformação na direção axial aumentará de forma linear com a variação do 

deslocamento da pinça de freio na mesma direção.  
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3.5.2 Extensometria elétrica 

 

Analisando as possibilidades expostas no item 3.6, bem como os recursos disponíveis, 

decidiu-se adotar transdutores resistivos para a medida de deslocamento axial na pinça de 

freio. Diferentemente da maioria dos outros métodos utilizados para mensurar o 

deslocamento, esse poderá ser aplicado em uma situação dinâmica real. 

Essa técnica vem sendo utilizada pelas equipes de Formula SAE ao longo das 

temporadas para otimizar o projeto e validar componentes. Santos (2011) realizou um estudo 

de análise de tensões em um conjunto de  suspensão dianteira em um protótipo de Formula 

SAE mediante o uso de strain gages. Bonetti (2015) realizou um estudo do dimensionamento 

e validação dos mancais de transmissão de um protótipo de Formula SAE. Esse último autor, 

nas páginas 19 a 26, relata mais detalhes sobre extensometria elétrica, partindo de seus 

princípios básicos de funcionamento aos métodos de medida e arranjos de ponte de 

Wheatstone. 

Os extensômetros elétricos ou strain gages são utilizados para medir deformação de 

um corpo. Nesses dispositivos a resistência elétrica varia proporcionalmente com a 

deformação, sendo o strain gage metálico colado o mais aplicado. 

 
O strain gage metálico é formado por um fio muito fino, ou, mais comumente, por 

folhas metálicas dispostas em um padrão de grade. O padrão de grade maximiza a 

extensão de fios ou das folhas metálicas sujeitas à deformação na direção paralela. A 

grade é colada a um suporte fino, denominado base, que é fixada diretamente no 

corpo de prova. Assim, a deformação sofrida pelo corpo de prova é transferida 

diretamente ao strain gage, que responde com uma variação linear de sua resistência 

elétrica (Figura 44). Na prática, as medições de deformação raramente envolvem 

valores maiores que alguns milistrains. Assim, a medição de deformação exige a 

medição exata de variações de resistência muito pequenas. Para medir variações tão 

pequenas de resistência, os strain gages são quase sempre usados em uma 

configuração em ponte, com a inclusão de uma fonte de tensão de excitação. Uma 

ponte Wheatstone geral, como a mostrada na Figura 45, é formada por quatro braços 

resistivos e uma tensão de excitação, VEX, aplicada na ponte. (NATIONAL 

INSTRUMENTS, 2013). 
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Figura 44 – Strain gage metálico colado. 

 
 
Fonte: National Instruments (2013). 
 

Figura 45 – Circuito de ponte completa. 

 
 
Fonte: National Instruments (2013). 

 

 A tensão de saída da ponte, VO, será igual a:  
 
 𝑉! =

𝑅!
𝑅! + 𝑅!

−
𝑅!

𝑅! + 𝑅!
.𝑉!" (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 18) 

 
Essa fórmula mostra que quando 𝑅1/𝑅2 = 𝑅4/𝑅3, a tensão de saída VO será igual a 

zero. Nessas condições, dize-se que a ponte está balanceada. Qualquer variação na resistência 

de qualquer um dos braços da ponte resultará em uma tensão de saída diferente de zero.  
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Em condições ideais, a resistência do strain gage somente será alterada em 

resposta à aplicação da deformação. Entretanto, o material do strain gage e o 

material do corpo de prova no qual o gage é aplicado também respondem às 

variações de temperatura. Os fabricantes de strain gages tentam minimizar a 

sensibilidade à temperatura processando o material do gage de forma a compensar a 

expansão térmica do material do corpo de prova ao qual o gage é destinado. Os 

gages compensados reduzem a sensibilidade à temperatura, mas não a eliminam 

totalmente. Usando dois strain gages na ponte, o efeito da temperatura pode ser 

minimizado ainda mais. Por exemplo, a Figura 46 mostra uma configuração de 

strain gage com um gage ativo e um segundo gage colocado transversalmente à 

deformação aplicada. Dessa forma, a deformação tem pouco efeito no segundo 

gage, chamado dummy gage. Entretanto, as variações de temperatura afetarão os 

dois gages na mesma proporção. Como as variações de temperatura são idênticas 

nos dois gages, a relação entre as suas resistências não é alterada, a tensão VO não é 

alterada e os efeitos da variação de temperatura são minimizados. (NATIONAL 

INSTRUMENTS, 2013). 

 

Figura 46 – Uso de um dummy gage para eliminar os efeitos da temperatura. 

 
 
Fonte: National Instruments (2013). 
  

3.6 TESTE DE DESLOCAMENTO AXIAL NA PINÇA DE FREIO 

 

3.6.1 Calibração dos extensômetros 

 

O teste executado para aferição da pressão máxima no item 3.3.3 é o mesmo em que 

uma das pinças do freio dianteiro do protótipo foi instrumentada e será tratado nesta seção. 

Durante a frenagem a temperatura da pinça de freio aumentará, por isso, a 

configuração com um strain gage compensador de temperatura (dummy gage) foi escolhida. 

Foram instaladas duas pontes completas, uma na extremidade superior da que será 
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denominada ponte superior e uma na extremidade inferior da pinça, que será denominada 

ponte inferior, como mostra a Figura 47: 

 

Figura 47 – Strain gages instalados da pinça de freio dianteira direita do protótipo. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Para a calibração, aplicou-se a força axial proveniente da pressão hidráulica e a força 

tangencial, que é gerada pelo torque de frenagem. A força axial, gerada pela pressão 

hidráulica, foi aplicada em etapas através de uma cinta com catraca fixada no pedal de freio. 

A catraca era apertada por estágios, pressionando o pedal de freio e gerando pressão nas 

linhas. A pressão foi controlada de modo visual através dos manômetros instalados. 

Para simular o torque de frenagem, uma alavanca de 1 metro foi manufaturada 

(participação do colega Pablo Braga) com a adição de pesos controlados em sua extremidade 

conforme a pressão aplicada nas linhas de freio (Figura 48). Um ângulo de 45º foi deixado 

em relação à vertical de modo que o cateto oposto ao ângulo representasse 0,71𝑚 até o ponto 

de aplicação da massa. Assim, para conhecer o torque que deveria ser aplicado, precisou ser 

montada uma tabela pré-calibração com os valores de pressão desejados e torques necessários 

(Tabela 1). 
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De acordo com Puhn (1985, p.99), o torque no disco de freio pode ser calculado por: 

 

 𝑇!"#$% = 𝑝! . 𝜇!.𝑛.𝐴. 𝑟!"!#$%& (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 19) 

 

Onde: 

𝑇!"#$% = Torque no disco, N.mm 

𝑝! = Pressão hidráulica, 𝑁/𝑚𝑚! 

𝜇! = Coeficiente de atrito médio entre pastilha/disco (obtido do fabricante), 𝑁/𝑁 

𝐴 = Área de cada cilindro, 𝑚𝑚! 

𝑛 = Número de cilindros 

𝑟!"!#$%& = Raio efetivo do disco (ponto central de contato: pastilhas/disco), 𝑚𝑚 

 

O raio efetivo do disco de freio utilizado é de 97,25𝑚𝑚, a pressão nas linhas 

dianteiras varia de 10 a 50𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!, o coeficiente de atrito médio é de 0,41𝑁/𝑁, o número 

de cilindros por pinça é igual a 2 e a área de cada cilindro é de 506,71𝑚𝑚!. 

Com esses valores, os torques para cada pressão podem ser calculados e a tabela para 

definição da massa de calibração pode ser montada. Como a alavanca é de 0,71𝑚, precisa-se 

calcular também a massa necessária para se chegar ao torque computado. 

 

Tabela 1: Tabela para definição da massa de calibração para uma dada pressão. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
 

Pressão linha 

dianteira 

[𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!] 

Pressão linha 

dianteira 

[𝑘𝑁/𝑚𝑚!] 

Torque disco 

dianteiro 

[𝑘𝑁/𝑚𝑚] 

Massa para 

0,71m de 

alavanca [𝑘𝑔] 

Massa aplicada 

na calibração 

[𝑘𝑔] 

10 0,98 39,63 5,69 5 

20 1,96 79,25 11,38 10 

30 2,94 11,89 17,07 15 

40 3,92 15,85 22,76 20 

50 4,90 19,81 28,46 25 
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Posicionaram-se relógios comparadores em alguns pontos da pinça de freio para se 

obter o deslocamento nesses pontos conforme o aumento da pressão nas linhas e torque no 

eixo (Figuras 48 e 49).  

 

Figura 48 – Montagem do experimento de calibração das pinças de freio. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Foram adotados pontos na superfície externa da pinça (superfície voltada para a parte 

externa do carro), pois é a região onde os deslocamentos axiais são maiores. A superfície 

oposta a essa, ou superfície interna (superfície voltada para o plano central do carro) está 

próxima da ligação aparafusada com a manga de eixo, ou seja, nessa região os deslocamentos 

axiais se apresentarão em valores menores. 
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Figura 49 – Relógios comparadores posicionados para a medição do deslocamento na pinça. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Com base na Tabela 1, foi executada a calibração e os valores de pressão, 

deslocamento e deformação foram registrados em uma nova tabela, a Tabela 2: 

 

Tabela 2: Dados da calibração. 

 

Pressão 

dianteira 

[𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!] 

Torque 

[𝑘𝑔𝑓.𝑚] 

Deslocamento 

superior [𝑚𝑚] 

Deformação 

superior 

[𝜇𝑚/𝑚] 

Deslocamento 

inferior [𝑚𝑚] 

Deformação 

inferior  

[𝜇𝑚/𝑚] 

0 0 0 8,30E-06 0 2,16E-06 

10 4,04 0,015 2,16E-06 0,020 -8,56E-05 

20 8,08 0,035 -1,57E-04 0,040 -1,53E-04 

30 12,12 0,050 -1,93E-04 0,050 -1,90E-04 

40 16,16 0,075 -2,75E-04 0,075 -2,80E-04 

50 20,20 0,105 -3,39E-04 0,090 -3,62E-04 

 
Fonte: Próprio autor. 

 



 72 

Figura 50 – Gráfico de calibração da ponte superior e adição de linha de tendências com 
comportamento linear e equação característica. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 51 – Gráfico de calibração da ponte inferior e adição de linha de tendências com 
comportamento linear e equação característica. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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A partir da Tabela 2, pode-se criar gráficos com os pontos de deslocamento versus 

deformação dos strain gages superior e inferior e adicionar uma linha de tendências com uma 

função linear e sua equação característica que descreva o comportamento dos pontos 

encontrados no experimento. (Figuras 50 e 51).  

Utilizaram-se essas funções para determinação do deslocamento máximo nos pontos 

escolhidos para aferição na pinça de freio durante uma frenagem crítica. 

 

3.6.2 Deslocamento axial máximo encontrado na pinça de freio testada 

 

Na segunda frenagem, o protótipo alcançou cerca de 90km/h antes da frenagem que se 

deu em linha reta até a parada completa do veículo. Para o armazenamento dos dados, foi 

utilizado um data logger da National Instruments modelo 9237, ligado a um computador 

executando o Software Labview Signal Express 2013. Os resultados de deformação pelo 

tempo de execução do teste são expostos na Figura 52. 

 

Figura 52 – Deformação encontrada durante o teste – Strain gage superior e inferior versus 
tempo em segundos. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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A deformação máxima para a ponte superior deu-se em −9,42×10!!𝜇𝑚/𝑚 enquanto 

que para a ponte inferior essa deformação foi de −1,19×10!!𝜇𝑚/𝑚 . As equações 

encontradas para a calibração das pontes superior e inferior foram de 𝑦 = −265,75𝑥 +

0,0044  e 𝑦 = −255𝑥 + 0,0004 , respectivamente. Substituindo-se o valor de 𝑥  nessas 

equações com as deformações encontradas para a frenagem com pressão na linhas dianteira 

de 150𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚!, pode-se obter o deslocamento máximo no ponto superior e inferior. Esse 

deslocamento máximo no ponto superior foi de  0,255 𝑚𝑚 . Para o ponto inferior o 

deslocamento máximo encontrado foi de 0,303 𝑚𝑚. 

 

3.7 EXPANSÃO TÉRMICA NA PINÇA DE FREIO 

 

Entre as desvantagens do método anteriormente apresentado está a variação de 

temperatura das pinças de freio durante o teste, que irá gerar deformação térmica na peça. 

Essa variação foi compensada com a instalação de gages compensadores de temperatura 

dummy gages. 

No teste, desejava-se monitorar a temperatura das pastilhas durante a frenagem a fim 

de extrapolar essa temperatura para o corpo da pinça e realizar a análise da variação térmica 

da pinça em uma situação extrema (sabe-se que a temperatura das pastilhas, na região de 

atrito com o disco, será muito maior que a temperatura encontrada no corpo da pinça de freio, 

pela alta condutividade térmica do alumínio que a compõe). 

 

3.7.1 Conceito sobre expansão térmica 

 

 De acordo com Dalpian (2009) expansão térmica é um fenômeno físico no qual o 

volume de uma substância aumenta com o aumento da temperatura. A expansão linear é 

caracterizada pela seguinte equação: 

 

 ∆𝐿 = 𝐿! − 𝐿! = 𝛼. 𝐿! .∆𝑇 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3. 20) 

 

Onde: 

∆𝐿 = Variação do comprimento,𝑚𝑚 

𝛼 = Coeficiente de expansão térmica,℃!! 

𝐿! = Comprimento inicial do corpo,𝑚𝑚 
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𝐿! = Comprimento final do corpo,𝑚𝑚 

∆𝑇 = Variação da temperatura, 𝐾 ou ℃ 

 

 Valores típicos para o coeficiente de expansão térmica de alguns materiais podem ser 

encontrados no Anexo A. Como o material da pinça de freio utilizada no protótipo é uma liga 

de alumínio, será adotado o valor de 𝛼 = 23,9. 10 !!℃!!. O deslocamento axial é de 

principal interesse pois será o maior e foi mensurado anteriormente, então, 𝐿! será a medida 

do comprimento da peça nessa direção. Através do CAD da pinça de freio, 𝐿! = 66𝑚𝑚. 

A variação da temperatura da pinça de freio também é necessária para o cálculo. A fim 

de encontrar essa variável, decidiu-se extrapolar os valores de temperatura dos termopares 

para o corpo da pinça de freio. É claro que o corpo da pinça atingirá uma temperatura menor 

que a região de atrito das pastilhas de freio, porém, para fins de cálculos, decidiu-se utilizar a 

situação mais crítica possível para verificação da influência da expansão térmica em relação a 

expansão sobre as cargas máximas na pinça. 

 

3.7.2 Temperatura nas pastilhas de freio 

 

Assim, foram instalados termopares do tipo K nas pastilhas de freio para a verificação 

da temperatura inicial das mesmas e seu comportamento durante o teste (Figura 53). Nota-se 

que a tempreratura inicial já está alta pois o carro fez uma série de testes e o de maior pressão 

nas linhas foi selecionado. Esses termopares estão instalados no centro das pastilhas de freio 

internas. Para o armazenamento dos dados, os termopares estão ligados em um data logger da 

National Instruments modelo 9213, ligado a um computador executando o Software Labview 

Signal Express 2013.  

Observando-se a Figura 53, pode-se perceber a elevada temperatura na pastilha da 

roda dianteira direita (DD), é nessa roda que está a pinça com os strain gages instalados. Essa 

diferença de temperatura de aproximadamente 40℃ nas rodas dianteiras se deu pois a saída 

do escapamento do protótipo fica posicionada perto dessa roda, gerando um fluxo de ar 

quente na região que se direciona para o disco dianteiro direito quando o carro desacelera. 

Já nas rodas traseira esquerda (TE) e traseira direita (TD), nota-se um pico em uma 

faixa de temperatura entre 80℃ e 100℃, onde a variação é de aproximadamente 15℃ entre 

as rodas. A pastilha da roda traseira esquerda aqueceu mais rápido se comparada a pastilha da 

roda traseira direita. 
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No eixo “x” verifica-se o tempo, em sincronia com o apresentado no gráfico da Figura 

52 (deformação encontrada durante o teste). 

Observando-se o gráfico pode-se obter a variação de 115℃ para 145℃ na pastilha 

dianteira direita (em vermelho), ou seja, ∆𝑇 = 30℃. Agora, utilizando a equação 3.20, pode-

se calcular a expansão térmica do material: ∆𝐿 = 0,05𝑚𝑚. 

É importante notar que o coeficiente de expansão térmica no Anexo A serve apenas 

para materias com até 100℃ de temperatura, mas, como a temperatura máxima atingida foi 

de 145℃ e, na literatura, os valores de 𝛼 variam entre 22. 10 !!℃!! a 25,5. 10 !!℃!! 

para ligas de alumínio com até 300℃ , esse valor foi considerado aceitável. 

Esse valor de ∆𝐿 representa cerca de 16,5% do deslocamento encontrado no ponto 

superior da pinça de freio e pouco mais de 19,6% do do deslocamento encontrado no ponto 

inferior da peça. 

Como esses valores representam um percentual relativamente baixo em relação ao 

total de deslocamento encontrado na pinça de freio, serão desconsiderados por efeitos de 

simplificação dos cálculos. 

 

Figura 53 – Termopares instalados nas pastilhas de freio. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
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4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE NUMÉRICA 
 

4.1 PANORAMA GERAL 

 

 O procedimento para análise numérica consiste na obtenção do modelo base em CAD 

no software SolidWorks, transferência dessa geometria para análise de elementos finitos e 

verificação dos resultados encontrados no software Abaqus. Caso esses resultados não 

estejam coerentes com a parte experimental executada no capítulo 3 ou com o limite elástico 

dos materiais, deve-se verificar a configuração do modelo simulado, principalmente os 

contatos entre componentes e as condições de contorno. Porém, se os resultados encontrados 

na simulação estiverem em harmonia com os experimentos do capítulo 3, retorna-se para o 

CAD na construção do design e non design spaces (espaços de remoção ou não de material 

pelo software de otimização). 

A geometria desses espaços será transferida em arquivo do tipo STEP para o 

HyperMesh. Nesse software prepara-se o modelo de forma análoga ao Abaqus (com as 

mesmas condições de contorno e regiões de aplicação). O Opticstruct é um módulo do 

HyperMesh onde também se faz necessária a criação da função objetivo (valor a ser reduzido 

ou aumentado) e as condições de restrição (condições de projeto a serem satisfeitas). 

A função objetivo da pinça de freio em estudo é a redução do volume e as restrições 

são o controle do deslocamento dos nós localizados na região inferior da parte externa de 

ambos os cilindros da pinça na direção do eixo “z” para que ela não se abra e não provoque 

curso excessivo no pedal de freio durante processo de frenagem. Esse controle do 

deslocamento dos nós dos cilindros deve ser baseado nos resultados de deslocamento 

encontrados na simulação prévia do Abaqus. 

Caso os resultados da otimização estejam em equilíbrio com o esperado, parte-se para 

a construção do modelo final em CAD. Se os resultados da otimização estiverem diferentes 

do esperado, deve-se retornar ao modelo para otimização e checar as condições de contorno, a 

função objetivo e as restrições, entre outros parâmetros. Cada caso é muito particular mas 

sabe-se que o resultado depende diretamente dos dados de entrada apurados pelo engenheiro. 

A construção do modelo final em CAD deve levar em consideração as modificações 

esperadas, para o caso em estudo, deseja-se alterar o corpo de duas partes para monobloco. 

Essa construção também deve avaliar o processo pelo qual a peça final será manufaturada. 

Após esse passo, deve-se levar novamente a peça para um software de elementos finitos e 

avaliar as tensões e deformações encontradas a fim de identificar melhorias ou não. Caso 
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melhorias sejam encontradas e as tensões estejam dentro do normal, a otimização foi 

concluida com sucesso. Caso contrário, deve-se retornar ao CAD e retrabalhar o modelo final. 

A Figura 54 é um fluxograma resumindo todos os passos descritos anteriormente: 

 

Figura 54 – Fluxograma de modelo para análise e otimização de peça. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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 Após conclusão da otimização deve-se trabalhar na fabricação do modelo final e teste 

para validação de todo o processo. Essas últimas etapas não são escopo desse trabalho e 

ficarão como sugestão para um trabalho futuro, por isso a seta que indica esses processos é 

pontilhada no fluxograma. 

 

4.2 COMPUTER AIDED ENGINEERING (CAE) 

 

 Basicamente Computer Aided Engineering ou engenharia assistida por computador 

consiste no uso de softwares para auxílio em tarefas de análise de engenharia.  De acordo com 

Junyong (2014), no ciclo de projeto de produto tradicional, diversos protótipos são 

construídos para testes a fim de determinar as propriedades e o comportamento dos produtos 

em resposta a cenários de carga propostos. Se o resultado não for satisfatório, engenheiros 

voltam à prancheta de desenho para outra rodada de projeto. No projeto moderno de 

componentes, este processo demorado e caro é evitado por meio de testes virtuais, também 

conhecidos como análise de CAE. Ainda existe um tipo de projeto mais moderno, que será 

tratado no item otimização.  

A maioria dos problemas de engenharia são regidos por equações diferenciais 

ordinárias e equações diferenciais parciais. As soluções para essas equações proporcionariam 

uma solução exata para o problema a ser estudado. No entanto, uma combinação de 

geometrias complexas e condições de contorno no mundo real torna essa solução quase 

impossível, se não muito demorada. É por isso que se faz necessária uma aproximação desta 

solução, o que já seria suficiente para proporcionar uma boa perspectiva do comportamento 

estrutural em um prazo razoável de tempo. Isso significa que muitas simplificações podem ser 

executadas e a análise dos resultados e erros associados fica a cargo do engenheiro. 

Este ciclo de otimização entre engenharia assistida por computador e teste virtual 

permite aos engenheiros alcançarem um projeto de teste otimizado eliminando a necessidade 

de protótipos, poupando custos e tempo. 

 

4.3 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS (MEF) 

 

 O Método de Elementos Finitos é um dos vários métodos numéricos em CAE usado 

para obter essas aproximações por meio de discretização. A discretização trabalha dividindo 

um número contínuo de geometrias reais em um número finito de formas geométricas simples 

não sobrepostas. O produto final é um modelo matemático equivalente definido por funções 
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encontradas nessas formas básicas chamados elementos. A função geral a ser resolvida entre 

esses elementos para uma análise dinâmica é a equação do movimento dada por: (ALTAIR & 

FINITE TO INFINITE, 2014, p. 23). 

 

 𝑀 𝑥 + 𝐶 𝑥 + 𝐾 𝑥 = 𝐹(𝑡) (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4. 1) 

 

Onde: 

𝑥 = !!!
!"!

= Aceleração 

𝑥 = !"
!"
= Velocidade 

𝑥 = Vetor de deslocamento 

𝑀 = Matriz de massa 

𝐶 = Matriz de amortecimento 

𝐾 = Matriz de rigidez 

𝐹 𝑡 = Força em função do tempo 

 

 A equação do movimento é utilizada nos pontos nodais específicos em torno dos 

elementos conhecidos como nós. Os nós definem cada forma dos elementos e contém um 

grau de liberdade finito ou degrees of freedom (DOF). Em problemas de mecânica 3D 

estrutural, a posição de um ponto é definida por seis DOFs, três de rotação e três de 

translação. Durante a análise, cálculos desses seis parâmetros são realizados nos nós e 

interpolados para os elementos. A resposta do modelo matemático é a soma de todos os 

elementos. (JUNYONG, 2014, p. 41). 

 Muitos problemas na análise estrutural podem ser resolvidos com um solver12 linear 

de elementos finitos. O pressuposto linear surge como um resultado dos cálculos matemáticos 

utilizados para formular as soluções. A física do problema pode ser consideravelmente 

simplificada se o comportamento do material é assumido como sendo linear. De acordo com 

Altair e Finite to Infinite (2014, p. 62), as quatro considerações seguintes devem ser revisadas 

para determinar se o problema da pinça de freio pode ser resolvido como sendo análise linear: 

1. Pequena deflexão; 

2. Pequena rotação; 

3. Comportamento de material linear elástico; 

                                                
12 Ferramenta que calcula a solução de problemas numéricos. 
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4. Condições de contorno constantes. 

 

Devido às deflexões mínimas encontradas (ver item 5.1) e aos carregamentos 

máximos não excederem o limite de elasticidade do material, pode-se assumir o 

comportamento do material como linear (Figura 55). As condições de contorno são 

consideradas constantes e não há rotação. 

 

Figura 55 – Tensão em função da deformação de um típico teste de tração em um metal. 

 

 
 
Fonte: Trigo, T. 
 

 Uma vez definido o problema como sendo linear, o solver estático linear pode ser 

simplificado para: 

 

 𝐹 = 𝐾.𝑈 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4. 2) 

 

Onde 𝐹 é o vetor de toda a força ou momento externos aplicados, 𝐾 é matriz rigidez 

dependente da geometria e material do modelo e 𝑢 é vetor deslocamento nodal. (ALTAIR & 

FINITE TO INFINITE, 2014). 

 

 4.3.1 Etapas de processamento 

 

 Em geral, simulações FEM podem ser divididas em três grandes partes: Pré- 

processamento, processamento da solução e pós-processamento. O Pré-processamento 

engloba a construção de uma geometria ou o processo de importação de uma geometria já 
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terminada em CAD que receberá uma malha de elementos finitos. Os nós e elementos são 

posteriormente caracterizados através da atribuição de uma propriedade de um material para a 

geometria selecionada. Depois de ser gerada uma malha própria para a geometria, as 

condições de contorno tais como as condições de carregamento e pontos de restrição são 

aplicados. 

Primeiramente será utilizado o software Abaqus da Dassault Systems para a simulação 

dos deslocamentos na pinça de freio tratada como modelo base. Após, com os sofwares da 

Altair: Hyperworks, Optistruct e HyperView será realizada a otimização e visualização dos 

resultados. Com o modelo final construído em CAD baseado na otimização, será novamente 

utilizado o software Abaqus da Dassault Systems para simulação dos deslocamentos e tensões 

e comparação do modelo final com o modelo base. O software Abaqus será utilizado para as 

análises por possuir uma interface mais simples e concisa de trabalhar, mas o software 

HyperMesh também pode fazer essas análises. 

 

4.4 SIMULAÇÃO DO MODELO BASE 

 

 A pinça de freio utilizada no protótipo foi adotada como modelo base, onde os dados 

obtidos com testes reais serão comparados com os resultados obtidos em simulação para 

verificação da precisão dos valores de deslocamento simulados. Esse modelo de referência 

será ainda comparado com o novo modelo desenvolvido nesse trabalho (modelo final). 

 Todas as simulações foram realizadas em um notebook com processador core i5 (I5-

540M) e 4GB de memória RAM. Simulou-se o modelo base com o software Abaqus. 

 O Abaqus/CAE é dividido em unidades funcionais chamadas módulos. Cada módulo 

contém apenas aquelas ferramentas que são relevantes a uma porção específica da tarefa de 

modelagem. A ordem dos módulos no menu principal e na árvore do modelo corresponde a 

sequencia lógica que deve ser seguida para criar um modelo. 

 Para a simulação do modelo base, realizaram-se os seguintes passos, descritos 

resumidamente no fluxograma da Figura 56: 

 

4.4.1 Módulo Part 

 

 Aqui importou-se a geometria da peça diretamente do software SolidWorks. 
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Figura 56 – Fluxograma base de modelagem no Abaqus. 

 

 
 

 
Fonte: Próprio autor. 
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4.4.2 Módulo Property 

 

 Criaram-se dois materiais, o alumínio para o corpo da pinça e o aço para os parafusos 

(ver Tabelas 3 e 4). Após, criou-se uma seção para cada material e atribuiram-se as seções 

para cada peça do modelo. 

 

Tabela 3 – Propriedades do Alumínio 7075 - T6. 

 

Propriedade Valor Unidade 

Densidade 2810 𝑘𝑔/𝑚! 

Módulo elástico 71,7 𝐺𝑃𝑎 

Poisson 0,33  

Limite de escoamento 505 𝑀𝑃𝑎 

 
Fonte: Matweb. 
 

Tabela 4 – Propriedades do Aço inoxidável 304 para o parafuso A2-70. 

 

Propriedade Valor Unidade 

Densidade 8000 𝑘𝑔/𝑚! 

Módulo elástico 200 𝐺𝑃𝑎 

Poisson 0,29  

Limite de escoamento 450 𝑀𝑃𝑎 

 
Fonte: Matweb. 

 

4.4.3 Módulo Assembly 

 

 Neste módulo prepara-se o posicionamento relativo das peças. 

 

4.4.4 Módulo Step 

 

 Define-se os passos da análise e solicitações de saída associados. 
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4.4.5 Módulo Interaction 

 
 As interações entre as peças são especificadas. O contato entre as duas peças que 

compoem o corpo da pinça foi determinado. Além disso, também determinou-se o contato dos 

parafusos com o corpo. 

 O Abaqus oferece diversas formulações de contato. Cada formulação é baseada na 

escolha de uma discretização de contato, uma abordagem de rastreamento e atribuição de 

funções mestre (master) e escravo (slave) para as funções de contato. 

 A escolha de uma abordagem de rastreamento terá um impacto considerável sobre a 

forma como os pares de contato interagem. No Abaqus existem duas abordagens de 

rastreamento para um par de contato mecânico: finite sliding e small sliding. 

 Deslizamento finito ou finite sliding é o mais geral e permite qualquer movimento 

arbitrário entre as superfícies. Já o deslizamento pequeno ou small sliding assume que, 

embora dois corpos possam ser submetidos a grandes movimentos, haverá relativamente 

pouco deslizamento de uma superfície ao longo da outra. Por isso, é mais adequado ao 

modelo em estudo. Além disso, geralmente possui menor custo computacional se comparado 

ao deslizamento finito. 

 

4.4.6 Módulo Load 

 

 Neste módulo aplicaram-se as pressões e as forças tangenciais na pinça. A condição de 

contorno de engaste foi selecionada nos furos fixos por parafusos na manga de eixo do carro. 

 

4.4.7 Módulo Mesh 

 

 Cria-se a malha de elementos finitos. Para o corpo da pinça, criou-se uma malha 

tetraédrica com elementos do tipo C3D10 de ordem geométrica quadrática (A10 - node 

quadratic tetrahedron) devido a geometria complexa. 

 Para os parafusos, criou-se uma malha hexagonal com elementos do tipo C3D8R de 

ordem geométrica linear ( 8 node linear brick). 

 Realizou-se um estudo de convergência de malha para verificação dos diferentes 

resultados com variação do número de elementos da malha, nós, tensão, deslocamento total, 

deslocamento na direção do eixo “z” e tempo de processamento. Esse estudo pode ser 

observado na Tabela 5 e Figura 57: 
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Tabela 5 – Estudo de convergência de malha. 

 

	 Elementos	 Nós	 Tensão	máx	
(Mpa)	

Tempo	total	
do	CPU	(s)	

Desl.	Total	
máx	(mm)	

Desl	em	Z	
máx	(mm)	

Malha1	 64116	 101363	 5,59E+02	 3002,3	 0,800	 0,489	
Malha2	 69733	 109821	 5,79E+02	 6438,5	 0,803	 0,490	
Malha3	 69996	 109875	 5,79E+02	 6492,9	 0,803	 0,490	
Malha4	 70093	 110315	 5,76E+02	 8217,1	 0,784	 0,474	
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 57 – Estudo de sensibilidade de malha. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

4.4.8 Módulo Job 

 

 Neste módulo encaminha-se um trabalho para análise e monitora-se seu progresso. 

Esta é a fase do processamento da solução. 

 

4.4.9 Módulo Visualization 

 

 Esta é a fase do pós-processamento onde os resultados da análise são observados. 

Esses resultados serão apresentados no capítulo 5 para comparação com os outros resultados 

obtidos na otimização e no modelo final. 
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Para tal análise, espera-se um comportamento de abertura da pinça de freio e flexão na 

ponte (região que conecta as duas partes laterais da pinça), como mostra a Figura 58. Esse 

comportamento é decorrente da pressão hidráulica que não age apenas nos pistões, mas 

também no corpo da pinça. A flexão da ponte pode ser ainda maior devido as forças 

tangenciais desenvolvidas no sentido de rotação do disco de freio. Essas forças surgem pois o 

pistão pressiona as pastilhas contra o disco de freio e as pastilhas são empurradas contra a 

parede do corpo da pinça que tem a função de manter a pastilha em seu lugar. Como um dos 

lados da pinça de freio é fixo por parafusos em um membro da suspensão, essas forças 

tangenciais possuem uma maior relação no lado não fixo da pinça de freio. Este lado se 

movimentará mais em relação ao lado fixo, gerando cisalhamento e torção no corpo da pinça. 

 

Figura 58 – Deflexões na pinça de freio. (a)  pinça abrindo ou ponte fletindo. (b) flexão dos 
lados e torção/cisalhamento. 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Tirovic et al. (2012). 
 

 Segundo Tirovic et al. (2012), as duas metades da pinça (1 e 2) e pontes (3, 4 e 5) 

podem ser manufaturadas separadamente, assim como no projeto da pinça de freio modelo 

base, ou como uma parte única, que é mais cara mas também mais leve (monobloco). 

 

4.5 PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO 

 

O projeto da nova pinça de freio terá os mesmos pistões, parafusos de sangria, 

pastilhas e anéis de vedação da antiga pinça, portanto, o corpo da pinça é a unica peça que 

será realmente modificada. Essa peça deixará de ser composta por duas partes unidas por 

parafusos se tornando um corpo com configuração monobloco. 
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A fim de agilizar o processo na fase conceitual, adotou-se o método de otimização 

estrutural. Segundo Altair (2014), no processo de projeto convencional,  o projetista deve 

confiar em sua experiência e conhecimentos para apresentar propostas. A ferramenta de 

análise é então usada para avaliar cada proposta fazendo com que o projetista avalie os 

resultados das análises e decida qual o melhor. Utilizando-se a otimização de projeto como 

parte de CAE pode-se fazer as duas coisas simultaneamente, isto é, o projetista define as 

restrições e as deixa com a ferramenta de otimização para verificar as propostas apresentadas. 

O otimizador utiliza a ferramenta de análise para decidir como alterar o projeto inicial para se 

chegar a um melhor. 

Os resultados que o software dará dependem completamente da entrada de 

informações que o engenheiro fornecer. O melhor projeto também será definido por esse 

engenheiro, porém, para saber qual é o ótimo em um projeto necessita-se de objetivos e 

restrições, parâmetros quantitativos utilizados para a avaliação desse projeto. 

Bletzinger (1996) explora o potencial da otimização estrutural na teoria e relata 

algumas aplicações práticas. De acordo com o autor, apenas um subproblema claramente 

delimitado pode ser otimizado, além disso, criatividade e liberdade de projeto não podem se 

perder ao longo do processo de projeto. Por isso, a otimização estrutural pode ser uma 

ferramenta ideal durante a fase de projeto conceitual. 

Sant`anna (2002) , Coutinho (2006) e Silva (2015) citam os diferentes tipos de 

otimização estrutural, dentre eles: otimização dimensional (size optimization), otimização de 

forma (shape optimization) e otimização topológica (topology optimization). 

Na otimização dimensional, a forma da estrutura não muda e as variáveis de projeto 

são propriedades da rigidez do elemento, como a área da seção transversal de barras, 

espessura de placas, momento de inércia ou propriedades do material. Não há modificações 

na topologia da estrutura ou na sua forma. (COUTINHO, 2006). 

Num problema de otimização de forma, um contorno do modelo é o objeto da 

otimização, onde se busca a forma ótima para o domínio de projeto. Um problema comum na 

otimização de forma é a distorção da malha, que pode muitas vezes invalidar os resultados 

devido a problemas de convergência da solução de elementos finitos. (SANT`ANNA, 2002). 

De acordo com Silva (2015), em ambas, otimização de forma e otimização 

dimensional, a formulação do problema não permite a introdução ou remoção dos elementos e 

nem dos nós que consituem a estrutura, o que caracteriza o processo de otimização 

topológica. É o que pode ser notado na Figura 59. 
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Figura 59 – Tipos de otimização estrutural. 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Bendsoe e Sigmund (2003). 
 

Eschenauer (2001) apresenta uma revisão direcionada para otimização topológica e 

seus dois tipos: a técnica do material ou microestrutura e a técnica da geometria ou 

macroestrutura. Na abordagem de otimização topológica da microestrutura (material) é 

habitual a utilização de uma malha fixa de elementos finitos para descrever a geometria e os 

campos de respostas mecânicas com todo o domínio de projeto admissível, como será feito 

neste trabalho. 

Normalmente, a malha é uma divisão do espaço retangular e uniforme e, as variáveis 

de projeto assumem atingir valores constantes dentro de cada elemento. Para a análise, 

aplicam-se elementos finitos com propriedades constitutivas que refletem relação entre 

rigidez de componentes e densidade de material baseada em modelagem física de 

microestruturas porosas das quais a orientação e densidade são descritas por variáveis 

contínuas sobre o domínio admissível. A otimização consiste em determinar se cada 

elementos deve conter material ou não. Para este fim, a densidade de material na qual cada 

elemento finito é usado como variável de projeto é definida entre limites 1 (material sólido) e 

0 (vazio ou material muito frágil). 

Na classe de abordagem macroestrutura (geometria), material sólido isotrópico é 

considerado em oposição ao poroso, e, conforme a otimização topológica é executada em 

conjunto com a otimização de forma, a malha de elementos finitos não pode ser fixa, mas 

precisa mudar com as modificações das fronteiras do projeto. Com a abordagem da 

macroestrutura, a topologia de um corpo sólido pode ser modificada com o crescimento ou 

degeneração de material ou inserindo furos. 
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Basicamente, o primeiro método reconhece que um projeto ótimo é simplesmente um 

subconjunto do domínio de projeto admissível e que ele pode ser obtido fazendo-se 

apropriada remoção ou adição de material no domínio de projeto admissível. 

O segundo método mencionado consiste no posicionamento interativo de novos furos 

(bolhas) em pontos específicos no domínio topológico. Em cada iteração, os furos e as 

fronteiras variáveis existentes no corpo contínuo são simultaneamente sujeitas a um 

procedimento de otimização de forma. A Figura 60 apresenta um esquema resumido dos 

processos descritos anteriormente. 

 

Figura 60 – Processos conceituais de otimização topológica. 

 

 
Fonte: Adaptação de Eschenauer (2001, p. 336). 
 

 De acordo com Sant`Anna (2002), o principal objetivo da otimização topológica 

consiste em encontrar a melhor distribuição de material dentro de um domínio de projeto fixo. 

 No caso de uma pinça de freio, deseja-se encontrar a distribuição de material ótimo na 

região onde ela poderá ser instalada de maneira que a peça possua uma boa rigidez e baixa 

massa. Quanto maior a rigidez, mais rápida será a resposta na atuação do pedal de freio e mais 

próximo do uniforme será o desgaste das pastilhas de freio. Já a baixa massa auxiliará no 
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desempenho do veículo em acelerações, frenagens, e em um menor consumo de combustível, 

visto que a pinça de freio faz parte das massas não suspensas do veículo. 

 Para otimizar essa peça, serão utilizados os softwares da Altair, HyperMesh, 

Optistruct e HyperView. O fluxograma da Figura 61 é um resumo de todos os procedimentos 

necessários para a execução da otimização até a visualização e manipulação dos resultados:  

 
Figura 61 – Fluxograma base de modelagem no HyperMesh 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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4.5.1 Preparar geometria 

 

O software HyperMesh possui ferramentas simples para edição de geometrias, porém, 

pela geometria complexa da pinça de freio, utilizou-se o software SolidWorks para a 

construção do design e non design spaces. 

 

4.5.1.1 Design Space e Non Design Space 
 

Para o caso em estudo, o domínio de projeto ou design space é o espaço limite onde a 

pinça de freio poderá estar, respeitando a região por onde o disco de freio irá passar, até a 

parte interna da roda subtraindo-se desta o cubo de roda. Nesse volume o solver poderá 

remover material considerado desnecessário. 

O non design space é o volume onde a otimização não será realizada. Este volume 

permanecerá inalterado durante todo o processo de otimização e, por isso, consiste nas peças 

que não fazem parte do corpo da pinça. Essas peças são as fixações da pinça com a manga de 

eixo, a conexão hidráulica de fluido de freio, regiões de atrito e uma capa em torno das 

regiões onde situam-se os cilindros para receber a pressão hidráulica e transferi-la ao corpo. 

Essas geometrias foram desenhadas no software SolidWorks e exportadas em arquivo 

STEP para o HyperMesh. As Figuras 62 e 63 demonstram o design space em verde e o non 

design space em vermelho: 
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Figura 62 – Desgin space: Região que compreende a parte interna da roda menos o disco de 
freio, o cubo de roda, os pistões e as pastilhas de freio. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 63 – Non design space em vermelho: Volume que contém as fixações com a manga de 
eixo, a conexão hidráulica, as regiões de atrito e as capas em volta dos cilindros. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
4.5.1.2 Limpar geometria 
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 O HyperMesh apresenta recursos para a limpeza dessa geometria quando ela é 

importada de um programa CAD, de modo que falhas na malha possam ser eliminadas, como 

visto na Figura 64. Essas falhas incluem superfícies com intervalos, sobreposições, 

desalinhamentos, linhas virtuais em superfícies circulares, entre outros. Na eliminação dessas 

falhas, pode-se gerar a malha em um espaço maior no modelo, evitando linhas que limitam a 

propagação dessa malha em determinadas regiões. Assim, consegue-se uma malha de melhor 

qualidade, principalmente em regiões em que existe concentração de tensões e uma 

aproximação maior se faz necessária. 

 

Figura 64 – Limpeza da geometria. Remoção de: a) Linhas virtuais em superfícies; b) Linhas 
triviais. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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 O primeiro exemplo no item “a” da figura 64 são as linhas virtuais em superfícies que 

ocorrem geralmente em cilindros e podem ser eliminadas. As linhas triviais (item “b”) não 

afetam as características estruturais locais. Essas linhas afetam a qualidade da malha e criam 

um limite para a mesma. Essas linhas também devem ser eliminadas. 

 

4.5.2 Materiais e Propriedades 

 

 Após a importação e preparação da geometria, pode-se definir as propriedades do 

material. Essas propriedades em união com a geometria da peça definem a matriz rigidez 𝐾 da 

equação 4.1. No Hypermesh, existem quatro tipos de materiais: isotrópicos, ortotrópicos, 

anisotrópicos e laminados. 

 Em situação real, todos os materiais apresentam propriedades anisotrópicas que 

diferem ao longo do plano cristalográfico. No entanto, pelo propósito da aproximação, esses 

materiais são usualmente divididos entre isotrópicos ou ortotrópicos. Materiais isotrópicos 

apresentam propriedades iguais independentemente da direção. Os materiais ortotrópicos por 

sua vez, apresentam propriedades diferentes ao longo de 3 eixos. Os laminados são compostos 

de dois ou mais materiais unidos em layers como as fibras de carbono, por exemplo. 

(ALTAIR & FINITE TO INFINITE, 2014). 

 O material padrão para pinças de freio é o ferro fundido nodular pelo seu baixo custo e 

rigidez. Porém, é pesado e relativamente um pobre condutor de calor. (ASHBY, 2005, p. 

278). Para o caso em estudo, como trata-se de um protótipo de alto desempenho, será 

utilizado alumínio por sua baixa densidade e alta capacidade de condução de calor, assim 

como no modelo base. O alumínio adotado possui característica homogênea e está descrito na 

Tabela 3. (ver item 4.4.2). 

 

4.5.3 Criar Malha 

 

 Após criação dos materiais, a geometria está pronta para receber a malha. Nessa etapa 

é importante pensar em um elemento apropriado e um tamanho adequado para esses 

elementos na malha.  

 Sabe-se que a análise é baseada no conceito de discretização, ou seja, aumentando-se 

o número de pontos de cálculo, aumenta-se a precisão dos resultados. Uma comparação pode 

ser feita com o número de linhas retas de mesmo comprimento dentro de uma circunferência. 

Com 3 linhas o resultado será um triângulo inscrito. Com 4 linhas, um quadrado inscrito, e 
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assim por diante. Como ilustrado na Figura 65, quanto maior o número de linhas retas, maior 

será a aproximação do polígono regular inscrito. (ALTAIR & FINITE TO INFINITE, 2014). 

 

Figura 65 – O número de linhas retas é equivalente ao número de elementos no método de 
elementos finitos. 

 

 
 

Fonte: Adaptação de Altair e Finite to Infinite (2014). 
 

 A resposta exata para a área da circunferência é dada como 𝜋𝑟! = 100. A resposta 

para 3 linhas é de 41, enquanto que para 4 linhas é de 64, e assim por diante (Figura 66). Uma 

resposta de 40 ou 64 não é aceitável, mas 80 ou 90 é, considerando o tempo gasto e o conceito 

do projeto. (ALTAIR & FINITE TO INFINITE, 2014). 
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Figura 66 – Gráfico da aproximação da resposta exata da área pelo número de linhas do 
polígono regular inscrito. 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Altair e Finite to Infinite (2014). 
 

Aqui é importante que seja estabelecido um balanço entre tempo computacional e a 

precisão desejada, visto que o tempo computacional aumenta exponencialmente em relação ao 

número de elementos. 

Outro método para obterem-se melhorias na precisão da malha é a aplicação de 

elementos de uma ordem maior. Esse método consiste em aumentar o número de nós no 

elemento sem alterar sua forma ou tamanho. Porém, deve-se sempre lembrar em manter-se 

um compromisso entre a aproximação necessária e o tempo de processamento, visto que 

aumentando-se o primeiro, automaticamente estará aumentando-se o segundo. Contudo, 

devido a complexidade da geometria da pinça de freio, demoraria-se muito tempo para a 

preparação de uma malha manual. Assim, criou-se uma malha automática no modelo 

utilizando-se o gerador de malha tetraédrica do Hypermesh que utiliza triângulos para o 

preenchimento do espaço vazio com tamanho de elementos igual a 2. 

De acordo com Junyong (2014), na modelagem 3D, os elementos mais utilizados são 

o hexaedro (brick) e o tetraedro. O primeiro é preferido devido a uma melhor precisão tendo 

mais nós (8 em malha de primeira ordem e 20 em malha de segunda ordem) em comparação 

com o segundo (4 em malha de primeira ordem e 10 em malha de segunda ordem).  

De acordo com University of Colorado - ASEN 5007 (2013), deve-se utilizar uma 

discretização relativamente fina em regiões onde se espera um elevado gradiente de tensões e 

deformações. Entre essas regiões estão alguns exemplos ilustrados na Figura 67: 
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Figura 67 – Algumas situações onde uma discretização local refinada é recomendada nas 
áreas laranjas sombreadas. 

 

 
 
Fonte: Adaptação de University of Colorado - ASEN 5007 (2013). 
 

 Elementos com alta relação de aspecto13 como os mostrados na Figura 68 devem ser 

evitados. Esses elementos se caracterizam por serem alongados e finos. 

 

Figura 68 – Elementos com boa e ruim relação de aspecto. 

 

 
  
Fonte: Adaptação de University of Colorado - ASEN 5007 (2013). 

                                                
13 Razão entre sua maior dimensão pela sua menor dimensão. 
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Uma verificação da qualidade de malha garante que o modelo de elementos finitos não 

se desvie muito da realidade. Como guia grosseiro, elementos com relação de aspecto 

superior a 3 devem ser avaliados com cautela e os superiores a 10 com alarme. Tais elementos 

não necessariamente produzem resultados ruins (que dependem dos carregamentos e 

condições de contorno do problema), mas introduzem potencial para estes acontecerem. 

(UNIVERSITY OF COLORADO - ASEN 5007, 2013). 

 

4.5.4 Condições de contorno 

 

 A criação das condições de contorno requer do usuário um completo entendimento dos 

carregamentos existentes no componente em estudo. Para a pinça de freio, essas condições de 

contorno foram transferidas da análise realizada no Abaqus (que foi validada) para o modelo 

de otimização. Portanto, criaram-se SPCs ou Single Point Constraints (Restrições de único 

ponto) para impedir o movimento das regiões fixas por parafusos nos 6 graus de liberdade, 

engastando esses pontos, como se estivesse aparafusados na manga de eixo do protótipo. 

 Criou-se também a força tangencial no sentido positivo do eixo “x”, essa força já foi 

calculada no item 3.4.2 e tem o valor de 3060𝑁. 

A pressão hidráulica de 150𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚! foi aplicada na direção axial das capas no 

sentido de abertura da pinça de freio. Os pistões não foram reproduzidos na análise pois 

adicionariam um nível maior de complexidade ao problema por possuírem um coeficiente de 

atrito desconhecido entre a parede do corpo da pinça e a parede do pistão, além disso, na 

análise do modelo base no Abaqus também não tinham sido aplicados os pistões. 

 

4.5.5 Criar contatos e interfaces 

 

 Nesta etapa amarraram-se todas as regiões de contato coladas umas nas outras com a 

condição tie pois não havia movimento relativo entre as peças nessa análise e os parafusos da 

análise inicial foram removidos visto que deseja-se obter um corpo do tipo monobloco. O 

corpo monobloco diminuiu a complexidade da análise pois os contatos entre as duas peças da 

pinça de freio modelo base foram removidos. 
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4.5.6 Setar otimização 

 

 Após conclusão do modelo, a otimização deve ser configurada para atuar somente no 

design space e necessita de um objetivo e restrições. 

 

4.5.6.1 Variáveis de projeto/ Responses 
 

 As variáveis de projeto são aquelas variáveis que serão alteradas ao longo das 

iterações para se chegar a um objetivo. Nesse trabalho foram criadas três variáveis, duas para 

o controle do deslocamento na direção axial da parte traseira inferior das capas que envolvem 

os pistões e uma variável que se tornará objetivo da análise, que é o volume do design space. 

 

4.5.6.2 Função Objetivo 
 

 A função objetivo é o valor a ser maximizado ou reduzido. Para o caso da pinça de 

freio, deseja-se reduzir sua massa para obterem-se maior desempenho em acelerações e 

frenagens. Como reduzir a massa é também reduzir o volume de material, o objetivo foi 

setado para a minimização do volume. 

 

4.5.6.3 Restrições de Projeto 
 

 Nesta etapa são impostos limites às variáveis de projeto para que elas sejam mantidas 

e controladas pelo solver. Esses limites são chamados de restrições de projeto. 

Para o caso da pinça de freio, foram adotadas restrições no deslocamento na direção 

axial dos nós que formam a parte traseira inferior da capa. Como são duas capas, uma para 

cada pistão, foram feitas duas restrições, uma no sentido positivo do eixo “z” e uma no 

sentido negativo do eixo “z”. Os valores utilizados nos limites superiores e inferiores dessas 

restrições foram obtidos da simulação do modelo base. 

Esses valores delimitarão o deslocamento na direção axial de modo que não ultrapasse 

o deslocamento encontrado na pinça modelo base e, consequentemente, resultarão em uma 

pinça de freio com maior rigidez, aumentando a velocidade de resposta do sistema (menor 

curso no pedal) e diminuindo o desgaste das pastilhas. 

 

 



 101 

4.5.7 Executar otimização 

 

 Após a configuração da otimização, deve-se executá-la e observar as iterações para 

verificar quais restrições estão sendo violadas ou mantidas. O número máximo de iterações 

padrão do solver é 30, esse número foi aumentado para 60 pois em algumas tentativas a 

otimização não convergia até 30 iterações. 

 

4.5.8 Software HyperView 

 

 Após a convergência, o software HyperView é utilizado para pós-processamento e 

análise dos resultados obtidos. Como a otimização gera valores de densidades para cada 

elemento, sendo 1 para um elemento denso e necessário no modelo final e 0 para um 

elemento vazio ou desnecessário, tem-se uma visão dos elementos remanescentes com 

densidades acima do selecionado. Elementos com valores baixos de tensão têm uma baixa 

densidade enquanto que elementos que compõem um projeto ideal possuem desnidade 

tendendo a 1. 

 No HyperView esses elementos são dispostos em um iso-plot capaz de eliminar os 

elementos abaixo do valor selecionado (que varia de 0 a 1). O manual da Altair recomenda a 

utilização de 0,3 mas deixa claro que isso varia de projetista para projetista. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
5.1 MODELO BASE 

 
O modelo base foi transferido para o software SolidWorks em CAD. A Figura 69 

ilustra o modelo base ou modelo real e o modelo em CAD, lado a lado. 

 

Figura 69 – modelo real e modelo em CAD. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

 Essa pinça de freio é composta por um corpo dividido em duas partes, um parafuso de 

sangria, dois pistões, um pino R, dois parafusos M8, pastilhas de freio e anéis de vedação. A 

Figura 70 é uma vista explodida da pinça de freio com os itens descritos anteriormente 

indicados por setas. Os anéis de vedação não estão na imagem. 

 Por se tratar de uma peça com geometria complexa, a pinça de freio teve que ser 

simplificada, principalmente para facilitar a criação da malha na simulação. Essas 

simplificações incluem a eliminação de componentes como o parafuso de sangria, o pino R, 

os anéis de vedação, as pastilhas e os pistões, visto que o que realmente interessa é a 

otimização do corpo da pinça. A remoção das letras no corpo da pinça e simplificações na 

região dos parafusos também foi realizada, isso não causará nenhuma grande mudança 

estrutural na peça. (Figura 71). 
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Figura 70 – Vista explodida do modelo em CAD. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 71 – Modelo em CAD simplificado. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 

 

 A malha gerada no corpo da pinça e nos parafusos pode ser observada na Figura 72. 

Como descrito no item 4.4.7, a malha para o corpo da pinça é tetraédrica devido a geometria 

complexa. Para os parafusos, a malha criada é hexagonal. 
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Figura 72 – Malha gerada no corpo da pinça e parafusos.  

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

 Os contatos foram adicionados para as regiões de interação entre as partes A e B do 

corpo da pinça, a cabeça do parafuso e a parte A do corpo, bem como os parafusos e o corpo. 

As superfícies na cor rosa na Figura 73 são as superfícies escravo, ou slave surfaces e as 

superfícies em vermelho são as superfícies mestre ou master surfaces. 

Para o contato entre as duas partes do corpo da pinça criou-se uma propriedade na 

qual considera deslizamento pequeno ou small sliding. Considerou-se um comportamento 

tangencial com penalidade e um coeficientre de atrito de deslizamento entre as partes A e B 

do corpo. Também considerou-se um comportamento normal com contato duro ou hard 

contact entre essas partes. 

Já no contato entre a cabeça do parafuso e a parte A do corpo e no contato entre os 

parafusos e o corpo da pinça, também criou-se uma propriedade considerando o 

comportamento normal e o tangencial com penalidade e coeficiente de atrito. O deslizamento 

pequeno também foi selecionado para esse contato. 

 As condições de contorno também foram preparadas. Um acoplamento do tipo tie foi 

selecionado ligando o ponto de referência à superfície que receberá a força tangencial do 

arrastamento das pastilhas contra a parede do corpo da pinça. A pressão também foi aplicada 

nas regiões em vermelhos na Figura 74 e as regiões dos furos que conectam a peça com a 

manga de eixo do carro por parafusos foram engastadas. 
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Figura 73 – Contatos na simulação do modelo base. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 

 

É importante ressaltar que a região do parafuso foi simplificada para facilitar a análise, 

onde essa peça não possui rosca e está com uma geometria simples para contribuir com a 

criação da malha. O parafuso real lado a lado com o parafuso em CAD pode ser observado na 

Figura 75. Esse parafuso possui marcação com a sigla A2-70, isso significa que este é um 
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parafuso de aço inoxidável 304 com resistência a tração de 700𝑁/𝑚𝑚!. O 70 representa a 

resistência a tração dividida por 10. 

 

Figura 74 – Condições de contorno na pinça de freio. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 75 – Parafuso real e simplificado em CAD. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
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Após a configuração da simulação do modelo base, executada no item 4.4, serão 

avaliados os resultados da análise reazlida. Para este estudo, são de principal interesse as 

tensões e deslocamento na direção do eixo z: 

 

5.1.1 Tensões no modelo base 

 

A Figura 76 ilustra as tensões encontradas no modelo base com uma legenda partindo 

de valores próximos a zero em azul até o valor da tensão de escoamento do material em 

vermelho (505MPa). Os valores em cinza excedem essa tensão de escoamento do material. 

As tensões máximas no corpo da pinça estão na região próxima ao parafuso que resiste 

ao movimento de abertura imposto pela pressão elevada (Figuras 77 e 78). Essa tensão 

ultrapassa o limite de escoamento do corpo da pinça de alumínio. Porém, as tensões nessa 

região não são conclusivas pois foram efetuadas diversas simplificações nos parafusos, como 

na rosca, nos contatos e geometria. Como essa região não é de interesse principal para a 

otimização desejada, esses pontos de tensão elevada foram ignorados.  

 

Figura 76 – Tensões na parte frontal, traseira e superior do corpo da pinça. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 77 – Parte A do corpo da pinça com tensão máxima de 590,7 MPa. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 78 – Parte B do corpo da pinça com tensão máxima de 480,8MPa. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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 Um dos parafusos também excedeu a tensão de escoamento do material, que é de 450 

MPa. Como citado anteriormente, a região dos parafusos foi uma simplificação e, portanto, as 

tensões não são conclusivas nessa região. A análise detalhada dos parafusos não faz parte do 

escopo do presente trabalho. 

 

Figura 79 – Tensões máximas nos parafusos modelo A2-70 de 584,6 MPa. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 

 

 A exibição de um grupo de elementos com tensão acima da tensão de escoamento do 

corpo da pinça (505MPa) é mostrada em vermelho na Figura 80-A. Ainda em vermelho, 

também é mostrado um grupo de elementos com tensão acima de 450 MPa (tensão de 

escoamento dos parafusos) na Figura 80-B. Seguem imagens de um grupo de elementos com 

tensão acima de 300 MPa (Figura 80-C), 200 MPa (Figura 80-D) e 100 MPa (Figura 80-E). 

Percebe-se que a tensão predominante nas partes A e B do corpo da pinça está na faixa 

de 100 MPa. 
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Figura 80 – Exibição de grupo de elementos em vermelho com tensões acima de: A) 505 
MPa; B) 450 MPa; C) 300 MPa; D) 200 MPa e E) 100 MPa.  

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Segundo Beer e Johnston (1995), o coeficiente de segurança é a relação entre 

carregamento último, ou de ruptura, e o carregamento admissível: 

 

 
𝐶𝑆 =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5. 1) 

   

O mesmo autor afirma que quando existe uma correspondência linear entre carga 

aplicada e tensão provocada pela carga, tem-se: 

 

 
𝐶𝑆 =

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 

(𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5. 2) 

 

Assim, utilizando-se a equação 5.2, o coeficiente de segurança para a parte A do corpo 

da pinça de freio é: 
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𝐶𝑆 =
505𝑀𝑃𝑎
590,7𝑀𝑃𝑎 = 0,85 

 

E para a parte B do corpo da pinça o coeficiente de seguança é: 

 

𝐶𝑆 =
505𝑀𝑃𝑎
480,8𝑀𝑃𝑎 = 1,05 

 

Já o coeficiente de segurança para os parafusos é: 

 

𝐶𝑆 =
450𝑀𝑃𝑎
584,6𝑀𝑃𝑎 = 0,77 

 

A escolha de um coeficiente de segurança muito baixo pode levar a estrutura a 

possibilidade de ruptura e a escolha de um coeficiente de segurança alto pode levar a um 

projeto antieconômico. (BEER & JOHNSTON, 1995, p. 28). 

O coeficiente de segurança abaixo de 1 significa que a estrutura não resistirá aos 

esforços, porém, visto que as tensões na região dos parafusos são as únicas tensões acima da 

tensão de escoamento do alumínio, e, sabendo-se que estas tensões não são conclusivas nesta 

análise, considera-se aceitável admitir que o corpo da pinça resistirá aos esforços recebidos, 

como de fato ocorre na realidade. 

 

5.1.2 Deslocamento axial no modelo base 

 

 O deslocamento axial é de grande importância para essa análise pois revela o quão 

perto a simulação está dos testes realizados. A Figura 81 revela o deslocamento máximo da 

pinça de freio em relação a todos os eixos “x”, “y” e “z”, enquanto que a Figura 82 indica o 

deslocamento máximo somente na direção do eixo “z”. 

O deslocamento axial máximo também foi verificado para os dois pontos 

anteriormente medidos no item 3.6.2. Para o ponto superior, o deslocamento máximo medido 

foi de  0,255 𝑚𝑚 e o encontrado na simulação foi de 0,301 𝑚𝑚 (ponto vermelho na Figura 

83). O erro é de aproximadamente 15,28% para essa situação. 
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Figura 81 – Deslocamento máximo do modelo base em relação a todos os eixos. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 82 – Deslocamento máximo do modelo base na direção do eixo “z”. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 83 – Deslocamento axial no ponto superior (simulação do modelo base). 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Para o ponto inferior, o deslocamento máximo medido foi de 0,303𝑚𝑚, enquanto que 

o encontrado na simulação foi de 0,370𝑚𝑚 (ponto vermelho na Figura 84). O erro foi de 

aproximadamente 18,11%. 

Esses erros estão relacionados, principalmente, a difícil modeladem do contato dos 

parafusos com o corpo da peça, onde uma pré carga não foi adicionada por problemas de 

convergência nos resultados. Além disso, os valores medidos possuem uma variação e sabe-se 

que se o experimento fosse feito novamente, dificilmente os mesmos valores seriam 

encontrados pois a pressão foi identificada de maneira visual no manômetro. Outro fator que 

colaborou no aumento do erro foi o difícil controle na modulação do pedal de freio, onde não 

tinha-se uma sensibilidade adequada. 

Comparando-se a simulação com os resultados obtidos na prática, mesmo após a 

verificação das possíveis fontes de erros, obteve-se uma precisão aceitável no modelo 

simulado. Esse modelo, com as mesmas forças e condições de contorno serviu de referência 

para  a construção do modelo a ser otimizado. 
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Figura 84 – Deslocamento axial no ponto inferior (simulação do modelo base). 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

5.2 MODELO OTIMIZADO  

 

 O modelo a ser otimizado foi configurado (item 4.5) e após 51 iterações este modelo 

convergiu, como pode ser observado no gráfico que relaciona o número de iterações com a 

otimização da função objetivo (minimizar o volume) da Figura 85. Esse gráfico começa a 

convergir na iteração 5 e segue convergindo até a iteração 51. 

 O gráfico do valor máximo de violação de restrições em relação ao número de 

iterações está plotado na Figura 86. As restrições para essa análise estão no controle do 

deslocamento axial dos nós localizados na parede da parte traseira inferior dos pistões no 

corpo da pinça. Esses valores foram adquiridos da simulação do modelo base. 

Para os nós da parede traseira inferior da parte que está do lado da fixação à manga de 

eixo do protótipo (região com os menores deslocamentos axiais), foi selecionado um limite 

máximo de 0,06mm, ou seja, o deslocamento na direção do eixo “z” desses nós não poderia 

ser maior que 0,06mm (valor arredondado dos 0,04525mm encontrados na região alaranjada 

do gráfico da Figura 82). Para os nós da parede traseira inferior da parte oposta à parte fixada 

na manga de eixo do protótipo (lado livre), foi adotado um limite inferior de -0,470mm, ou 
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seja, o valor do deslocamento axial dos nós dessa parte não pode ser menor que -0,470mm 

(valor arredondado dos -0,4578mm encontrados na legenda do gráfico da Figura 82). 

 
Figura 85 – Gráfico da convergência da função objetivo (minimização do volume) em função 
do número de iterações. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 86 – Gráfico de violação das restrições em função do número de iterações. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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 No gráfico da Figura 86, percebe-se certo controle na violação das restrições até a 

iteração 30. Na iteração 30 o limite sobe e é reestabelecido na iteração 35. Entre as iterações 

40 e 50 existe uma tendência de se perder novamente o limite mas ele volta a ser mantido. 

Uma imagem da otimização com plotagem das isodensidades acima de 0,3 é mostrada 

na Figura 87, com o domínio de projeto destacado em cinza claro. Percebe-se que o material 

se concentra na região central, próxima as fixações e aplicação das cargas. 

 

Figura 87 – Plotagem das isodensidades e visualização do domínio de projeto. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

Retirando-se o domínio de projeto em destaque e analisando-se apenas a região dos 

elementos necessários ao projeto final (geometria otimizada) em uma vista lateral, fez-se um 

corte na Figura 88 para observar os detalhes das duas partes, uma do lado livre da pinça que 

não é fixo na manga de eixo do protótipo (Figura 89) e outra do lado fixo (Figura 90). 

Analisando essa vista lateral, percebe-se uma disposição de material formando um 

arco na região da ponte que liga os dois lados contendo os cilindros da pinça de freio. Esse 

resultado condiz com o desenho de pinças de freio encontradas no mercado e revela o formato 

ideal para a resistência dos esforços aplicados. Percebe-se ainda que esse formato ideal é 

assimétrico, principalmente pela fixação em apenas uma das partes da pinça (lado fixo) e 

devido ao carregamento tangencial no sentido positivo do eixo “x”. 

O corte A-A conduz às vistas de cada parte da pinça em detalhes (Figuras 89 e 90). 
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Figura 88 – Vista lateral dos elementos necessários ao projeto final. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
 

A Figura 89 é uma vista em corte do lado não fixo na manga de eixo (lado livre), nesta 

imagem percebe-se a não necessidade de material na parte central da ponte ou (bridge), mas 

sim duas pontes uma em cada lado da extremidade superior do modelo. A ponte da esquerda é 

mais densa e alta, enquanto que a ponte da direita é fina e um pouco mais curvada. Pode-se 

perceber também a maior quantidade de material na parte inferior suportando o carregamento 

tangencial direcionado para o eixo “x”. 

 

Figura 89 – Vista em corte das isodensidades do lado livre na manga de eixo. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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 A Figura 90 é uma vista em corte do lado fixo na manga de eixo. Nessa imagem 

visualizam-se os pontos de fixação na parte inferior e novamente maior quantidade de 

material no sentido positivo do eixo “x”, suportando o carregamento tangencial proveniente 

do atrito com as pastilhas de freio. Na parte superior os resultados mostram uma situação 

análoga a encontrada na Figura 89.  

 

Figura 90 – Vista em corte das isodensidades do lado fixo na manga de eixo. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

 Após a otimização, exportam-se os resultados para um software de CAD e diversas 

adaptações são feitas, seguidas de análises em elementos finitos até ser obtido um modelo 

completamente otimizado. Não é escopo deste trabalho o processo de fabricação da peça 

desenhada. 

 

5.3 CONCEPÇÃO DO MODELO OTIMIZADO EM CAD (MODELO FINAL) 

 

O modelo otimizado em CAD ou modelo final é uma pinça de freio monobloco, sem a 

necessidade de parafusos. Esse modelo final foi adaptado para as mesmas pastilhas e 

acessórios do modelo base. 

Após a otimização e a análise de seus resultados, partiu-se novamente para o software 

Solidwords de CAD com o intuito de desenvolver uma pinça de freio que se deformasse 
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menos e tivesse menor massa em relação ao modelo base. O processo de fabricação não foi 

considerado fator determinante para o design final da peça e nenhuma constraint relacionada 

a manufatura foi adicionada na otimização, visto que isso não fará parte do escopo desse 

trabalho. Isso facilitou o processo de criação e possibilitou o desenho de uma geometria 

assimétrica, como mostra a Figura 91. 

 

Figura 91 – Modelo final em CAD. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

 Percebe-se que a peça apresenta certa similaridade com o modelo base, porém, uma 

análise mais profunda revela reduções de massa na parte central da ponte, com material 

necessário apenas para o posicionamento das pastilhas. Um reforço foi adicionado na parede 

que suporta as cargas tangenciais, aumentando 1 𝑚𝑚 da espessura em todas essas paredes. Os 

arcos encontrados na otimização também foram adicionados com espessuras diferentes. Na 

Figura 92 pode-se observar uma vista isométrica da parte traseira da pinça. 
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Figura 92 – Vista traseira do modelo final em CAD. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

5.4 SIMULAÇÃO DO MODELO FINAL 

 

 De maneira análoga ao modelo base, configurou-se uma simulação para o modelo 

final no software Abaqus. Essa simulação não terá os contatos com os parafusos nem da parte 

A com a parte B do corpo da pinça, visto que a pinça do modelo final é monobloco. A 

eliminação das iterações de contato simplifica e agiliza a simulação. Os mesmos 

carregamentos e pressões foram aplicados às mesmas áreas e os resutados de tensões e 

deformações podem ser visualizados nos itens a seguir: 

 

5.4.1 Tensões no modelo final 

 

A Figura 93 ilustra as tensões encontradas no modelo final com uma legenda partindo 

de valores próximos a zero em azul até um valor, em vermelho, de 485,6MPa. Esse valor está 

abaixo da tensão de escoamento do material (505MPa). 
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Figura 93 – Tensões na parte frontal, traseira e superior do corpo da pinça. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 

As tensões máximas no corpo da pinça estão na região da parede que suporta as cargas 

tangenciais no lado fixo à manga de eixo (Figura 94-A). Essa tensão não ultrapassa o limite 

de escoamento do corpo da pinça de alumínio. 

Seguem imagens de um grupo de elementos com tensão acima de 400 MPa (Figura 

94-B), 300 MPa (Figura 94-C), 200 MPa (Figura 94-D) e 100 MPa (Figura 94-E). 

Igualmente ao caso do modelo base, percebe-se que a tensão predominante no corpo 

da pinça está na faixa de 100 MPa. 
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Figura 94 – Exibição de grupo de elementos em vermelho com tensões acima de: A) 450 
MPa; B) 400 MPa; C) 300 MPa; D) 200 MPa e E) 100 MPa. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 

 

Utilizando-se a equação 5.2, o coeficiente de segurança para o corpo da pinça de freio 

modelo final é: 

 

𝐶𝑆 =
505𝑀𝑃𝑎
485,6𝑀𝑃𝑎 = 1,04 

 

O coeficiente de segurança aqui encontrado assemelha-se ao encontrado para a parte B 

do corpo da pinça modelo base (1,05). Esses valores baixos de coeficiente de segurança se 

devem, principalmente, aos carregamentos já estarem sendo considerados no ponto crítico de 

frenagem, com pressão máxima encontrada na linha dianteira, o que torna as forças axiais 

máximas. Outro fator relevante é a consideração do coeficiente de atrito constante, o que 

elevou, também, as forças tangenciais consideradas para a simulação. 
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5.4.2 Deslocamento axial no modelo final 

 

A Figura 95 revela o deslocamento máximo da pinça de freio modelo final em relação 

a todos os eixos “x”, “y” e “z”, enquanto que a Figura 96 indica o deslocamento máximo 

somente na direção do eixo “z”. 

 

Figura 95 – Deslocamento máximo do modelo final em relação a todos os eixos. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 96 – Deslocamento máximo do modelo final na direção do eixo “z”. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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Para o ponto superior, o máximo deslocamento encontrado na simulação do modelo 

final foi de 0,164mm (ponto vermelho na Figura 97).  

Para o ponto inferior, o máximo deslocamento encontrado na simulação do modelo 

final foi de 0,252mm (ponto vermelho na Figura 98). 

 

Figura 97 – Deslocamento axial no ponto superior (simulação do modelo final). 
  

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 
Figura 98 – Deslocamento axial no ponto superior (simulação do modelo final). 
 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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6 CONCLUSÃO 
 
6.1 COMPARAÇÃO ENTRE O MODELO BASE E O MODELO FINAL 

 
Após a otimização, uma nova geometria foi criada com redução de massa de 210 

gramas do modelo inicial para 166 gramas no modelo final, isso significa 21% na redução de 

massa. Observou-se também a redução nos deslocamentos axiais máximos na simulação de 

elementos finitos, onde no modelo inicial o deslocamento máximo era de 0,46mm e foi para 

0,31mm no modelo final. Esses resultados representam uma redução de aproximadamente 

32,6% no deslocamento axial máximo, ou seja, o método de otimização estrutural pode ser 

extremamente útil se propriamente conhecidas as condições de contorno, os objetivos e 

restrições da análise. 

 

6.2 ANÁLISE EXPERIMENTAL 

 
A análise experimental apresentou certo grau de imprecisão por alguns fatores, dentre 

eles: Manômetros analógicos dificultando a leitura das informações, strain gages posicionados 

em região de altas vibrações e variações de temperatura durante os testes, calibração dos 

gages com cinta com catraca posicionada no pedal de freio (dificuldade de regulagem da 

pressão), ângulo da alavanca utilizada para apoio das cargas foi aproximado e massas também 

foram arredondadas. O trabalho teria um grau muito melhor de precisão caso esses fatores 

fossem melhor controlados ou, de alguma forma, eliminados da análise. 

 

6.3 ANÁLISE ESTRUTURAL 

 
Realizou-se a análise estrutural com diversas simplificações, dentre elas: Os parafusos 

foram simplificados; A malha no corpo da pinça de freio não pode ser melhor refinada 

considerando os faotores: tempo vs resultados vs geometria complexa;  A distribuição de 

pressão nos pistões e pastilhas foi considerada constante; O coeficiente de atrito não variou 

com a temperatura e também foi considerado constante durante a análise; A temperatura foi 

desconsiderada com a transferência de calor entre os componentes; Características do fluido 

de freio como bolhas de ar, compressibilidade do fluido, movimento laminar e turbulento, 

cavitação, etc. 

Apesar de todas as simplificações na análise de elementos finitos e certo grau de 

imprecisão na análise experimental, comparando-se os resultados de ambas as análises 
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encontrou-se um erro de aproximadamente 18,11% para o ponto inferior selecionado no 

corpo da pinça de freio e de aproximadamente 15,28% para o ponto superior. Esses erros são 

relativamente pequenos e mostraram que a análise está coerente com o encontrado na pratica. 

 

6.4 OTIMIZAÇÃO 

 
Este trabalho apresenta uma metodologia específica para a execução da otimização 

topológica do corpo de uma pinça de freio. Essa metodologia disponível no fluxograma da 

Figura 54 pode ser extrapolada para qualquer peça com a necessidade de otimização 

estrutural. Embora a análise considera simplificações (entre os itens não abrangidos por essa 

análise estão: desgaste das pastilhas não uniforme, influência da temperatura, coeficiente de 

atrito variável, método e detalhes de fabricação), o procedimento proposto se mostra 

consistente e apresentou resultados positivos, principalmente quando observados os ganhos 

que a otimização trouxe para a peça: 21% na redução de massa e 32,6% na redução do 

deslocamento axial máximo. A Figura 99 apresenta um panorama geral de todo o processo 

realizado neste trabalho.  

 

Figura 99 – Panorama geral do processo de otimização realizado na pinça de freio. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
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6.5 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Observando-se a tendência de melhoria contínua nas equipes de Formula SAE pelo 

mundo todo, sabe-se que com carros cada vez mais velozes são necessários freios mais 

eficientes. Esses freios também são capazes de auxiliar na redução do tempo de volta dos 

protótipos. Sabe-se ainda que para aumentar-se o torque de frenagem pode-se alterar alguns 

parâmetros, como por exemplo: maior relação de alavanca no pedal de freio, cilindros mestres 

com pistões de diâmetros menores (para aumentar a pressão no fluido hidráulico), discos de 

freio com diâmetro maior, pinças de freio com maior número de pistões ou pistões com maior 

diâmetro, além de um controle na distribuição de frenagem entre os eixos para garantir 

frenagens estáveis. 

Esses parâmetros variam de protótipo para protótipo e dependem de outras variáveis 

como tamanho das rodas utilizadas, condição econômica da equipe, espaço disponível, entre 

outros. Para o caso específico dos protótipos da equipe Formula UFSM, uma sugestão é o 

desenvolvimento de pinças com quatro pistões através de otimização estrutural, seguindo a 

linha deste trabalho. 

Outra sugestão é a continuação deste trabalho, fabricação da pinça e testes para 

validação. Uma bancada de testes pode ser desenvolvida para facilitar a execução desses 

testes sem a necessidade do carro estar na pista. Um teste em laboratório com ambiente 

controlado pode ser muito útil para o sistema de freios pois facilitaria o controle de variáveis 

como pressão, torque aplicado, temperatura, entre outros.  

Ainda na área de freios, poderia ser desenvolvido um estudo mais aprofundado da 

parte térmica, aliando um estudo na área de CFD para melhorar o local de posicionamento da 

pinça no carro de modo que uma melhor temperatura seja alcançada. Esse estudo já é feito em 

equipes que possuem problemas com temperatura durante as frenagens. 
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ANEXO A - COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DE ALGUNS MATERIAIS 
 

 
 
Fonte: Shigley (2005, p. 160). 
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ANEXO B – TRADUÇÃO DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO FORMULA 
SAE 

 

T7.1 SISTEMA DE FREIOS - GERAL 

O carro deve ser equipado com um sistema de freios que atua em todas as quatro rodas e é 

operado por um único controle. 

T7.1.1 Ele deve ter dois (2) circuitos hidráulicos independentes de tal modo que no 

caso de vazamento ou falha em qualquer ponto no sistema, força de frenagem efetiva seja 

mantida em pelo menos duas (2) rodas. Cada circuito hidráulico deve possuir sua própria 

reserva de fluido, seja pelo uso de reservatórios separados ou do estilo OEM. 

T7.1.2 Um único freio atuando em um diferencial de deslizamento limitado é 

aceitável. 

T7.1.3 O sistema de freios deve ser capaz de travar todas as quatro (4) rodas durante o 

teste de frenagem. 

T7.1.4 Sistemas Brake-by-wire são proibidos. 

T7.1.5 Linhas de freio de plástico desprotegidas são proibidas. 

T7.1.6 O sistema de freios deve ser protegido com cobertura para dispersão de falhas 

do sistema de transmissão ou de colisões menores. 

T7.1.7 Em uma vista lateral, nenhuma porção do sistema de freios que é montada na 

parte suspensa do carro pode projetar abaixo da superfície inferior do frame. 

T7.1.8 O pedal de freio deve ser projetado para resistir a 2000N sem qualquer falha do 

sistema de freios ou pedalbox. Isso deve ser testado pressionando o pedal com a máxima força 

que pode ser exercida por qualquer oficial quando sentado normalmente. 

T7.1.9 O pedal de freio deve ser fabricado com aço ou alumínio ou usinado de aço, 

alumínio ou titânio. 

T7.2 TESTE DE FRENAGEM 

T7.2.1 O Sistema de freios será dinamicamente testado e deve demonstrar a 

capacidade de travar todas as quatro (4) rodas e parar o veículo em linha reta no final de uma 

execução de aceleração especificada pelos inspetores de freio. 

T7.3 INTERRUPTOR/SWITCH DE LONGO CURSO DE FREIO 

T7.3.1 Um interruptor de longo curso do pedal de freio deve ser instalado no carro 

como parte do sistema shutdown e ligado em série com os outros botões shutdown. Este 

interruptor deve ser instalado de tal modo que em um evento de falha no sistema de freios, tal 
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que o pedal de freio vai ao fundo, isso irá resultar no shutdown ou desligamento da energia do 

protótipo. 

T7.3.2 Repetida atuação do interruptor não deve restaurar energia aos componentes, e 

ele deve ser projetado de modo que o piloto não consiga resetá-lo. 

T7.3.3 O interruptor deve ser implementado com componentes analógicos, e não 

através de recursos para controladores lógicos programáveis, unidades de controle do motor, 

ou controladores digitais de similar funcionamento. 

T7.3.4 O interruptor de longo curso de freio (Over-Travel switch) deve ser um único 

polo mecânico, de único acionamento (comumente conhecido como duas posições) switch 

(push-pull ou flip type). 

T7.4 LUZ DE FREIO 

T7.4.1 O carro deve ser equipado com uma luz de freio vermelha. A luz de freio deve 

ter um fundo preto e uma forma retangular, triangular ou aproximadamente redonda com uma 

superfície mínima de brilho de pelo menos 15 mm2. A luz de freio deve ser claramente visível 

de trás em luz solar muito brilhante. Quando luzes de LED são usadas sem um difusor, elas 

não devem ser mais de 20 mm defasadas. Se uma única linha de LEDs é utilizada, o 

comprimento mínimo é de 150 mm. 

T7.4.2 Esta luz deve ser montada entre a linha central da roda e o nível vertical dos 

ombros do piloto e aproximadamente na linha central do veículo lateralmente. 

 
Fonte: SAE International (2015). 


