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RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentado o projeto básico de um dinamômetro de fricção de baixo custo 

que utiliza peças da indústria automobilística disponíveis no mercado. É apresentada uma 

breve revisão sobre o assunto e uma descrição das diversas partes que o compõem. Utilizou-se 

a ferramenta SolidWorks® para desenvolver os modelos tridimensionais do dinamômetro e 

suas partes, e a partir destes modelos foram  extraídos os desenhos de detalhes das partes não 

normalizadas. Finalmente, é apresentado o modelo matemático que descreve o 

comportamento do dinamômetro, bem como uma estimativa do seu custo de fabricação e 

montagem. 

 

Palavras-Chave: Dinamômetro; Dinamômetro de fricção. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the basic design of a low- cost friction dynamometer using parts of the 

automotive industry on the market. A brief review of the subject and a description of the 

various component parts is displayed. The SolidWorks® tool was used to develop three-

dimensional models of Dynamometer and its parts, and from these models were extracted the 

detail drawings of the parts non-standard. Finally, the mathematical model describing the 

dynamometer behavior as well as an estimate of its cost of manufacture and assembly is 

presented. 

 

Key-Words: Dynamometer; Friction dynamometer. 
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ANEXO I – Desenhos 2D  



 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

“A Revolução Industrial foi marcada, ao contrário de outras épocas precedentes na 

história do desenvolvimento tecnológico, pela inovação e pelo contínuo aprimoramento dos 

processos de conversão da energia em formas variadas de produção de trabalho.” (PENIDO 

FILHO, 1983). 

Segundo Penido Filho (1983), a partir da Revolução Industrial o papel do 

conhecimento científico-tecnológico tornou-se marcante, visto que nações passaram a ser 

identificadas como desenvolvidas ou subdesenvolvidas, centrais ou periféricas pelo domínio 

que a sua sociedade passou a ter, ou a não ter, do conhecimento cientifico e tecnológico. Até 

os dias de hoje a sociedade moderna é profundamente marcada pela sua dependência ao 

conhecimento tecnológico. Um ponto marcante, que impulsionou a Revolução Industrial, foi a 

invenção dos motores à combustão interna, que são máquinas térmicas nas quais a energia 

proveniente de uma reação química é transformada em energia mecânica. O primeiro motor 

de combustão interna foi criado em 1860 por Jean Etiènne Lenoir, usando uma mistura de gás 

de carvão e ar no ciclo do motor. Anos mais tarde, Rodolphe Diesel, o inventor do motor a 

Diesel, criou um motor que foi inicialmente previsto para funcionar com carvão pulverizado, 

mas que nunca funcionou perfeitamente. Então, Diesel o modificou para funcionar com 

benzina, o que resultou, em 1897, em um motor que funcionava de modo satisfatório 

(ADAM, 1978). 

Dada a importância dos motores à combustão interna, tornou-se necessário sua 

caracterização. Uma das formas de fazê-lo é por meio do conhecimento da curva Torque x 

Rotação do motor. Esta curva é determinada com o uso de dinamômetros, equipamentos de 

grande importância no estudo de motores. Existem dinamômetros de vários tipos, como de 

fricção, hidráulicos e elétricos, e são utilizados nas mais diversas áreas da engenharia e em 

todos os tipos de motores. Por conta da dificuldade em levantar a curva característica de um 

motor em seu lugar de uso, estes testes são normalmente realizados em ambiente controlado. 

As equipes BAJA SAE, normalmente equipes com poucos recursos, enfrentam 

grandes dificuldades para determinar as curvas características dos motores utilizados nas 

competições. Estas dificuldades vão desde o alto custo para adquirir um dinamômetro até as 

dificuldades logísticas para contratação dos serviços de empresas capacitadas para realizar 



 

este trabalho. Assim, se propôs a seguinte questão norteadora para este trabalho: “Como 

construir um dinamômetro eficiente, de baixo custo, utilizando peças disponíveis no 

mercado, para serem adotados por equipes BAJA SAE?”. 

Segundo Obert (1971), o tipo de dinamômetro mais barato é o de fricção e, por sua 

vez, este também é o mais simples de ser fabricado. Estas características tornam o 

dinamômetro de fricção uma escolha viável para equipes BAJA SAE, uma vez que é 

relativamente barato e pode ser fabricado pelos membros da equipe, o que minimiza o gasto 

com serviços e diminui o custo final do projeto. A tabela 1.1, a seguir, apresenta uma 

comparação de custos de diferentes tipos de dinamômetros. 

 

Tabela 1.1: Tipos de Dinamômetros e custos 

Tipos de Dinamômetros/Versatilidade Custo 

Elétrico Mais alto custo de todos 

Hidráulico Custo Alto 

Fricção Custo Baixo 

Fonte: Obert, 1971 

 

Por sua simplicidade, que resulta em um equipamento possível de ser fabricado a um 

custo baixo fundamental para equipes BAJA SAE, este trabalho se focou no projeto básico de 

um dinamômetro de fricção, desenvolvido a partir de um freio de motocicleta. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Quando eu participei do Fórmula SAE, havia muitos obstáculos para a construção do 

carro. Uma das dificuldades era o financeiro, que além de não proporcionar muitos recursos, 

havia uma burocracia para poder utilizá-lo, o que gerava uma série de novos problemas, como 

a contratação de serviços, por exemplo.  

Um dos serviços, essencial para o projeto, é testar o carro em um dinamômetro com 

objetivo de conseguir dados sobre o comportamento do motor. Esses dados são utilizados para 

melhorar o projeto, que será julgado pelos juízes da competição. Quanto melhor a 



 

apresentação, mais pontos os juízes darão a equipe, garantindo assim uma colocação melhor 

entre as equipes competidoras. Infelizmente, tive poucas oportunidades para testar o carro 

com um dinamômetro, e quando consegui, outros problemas apareciam, tais como: 

infraestrutura e tempo. Caso houvesse um dinamômetro à disposição da equipe, facilitaria o 

acesso aos dados da curva de Torque x RPM do motor. Por isso, com este dinamômetro, a 

equipe inteira se beneficiaria, com mais dados sobre o comportamento do carro, uma melhor 

colocação entre as equipes participantes e economizando recursos em que seriam utilizados 

em serviços. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo principal desenvolver o projeto básico de um 

dinamômetro de fricção, de baixo custo, que possa ser fabricado pela Equipe BAJA SAE a 

partir de peças disponíveis no mercado. 

Como objetivos secundários destacam-se o aprofundamento dos conhecimentos 

teóricos sobre funcionamento dos dinamômetros, a utilização sistemática dos conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso no desenvolvimento de um projeto mecânico e, por último, 

permitir que a Equipe BAJA SAE, a partir da utilização de um dinamômetro, aumente 

significativamente seus conhecimentos sobre os motores utilizados nas competições e, 

desenvolva projetos cada vez melhores. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

A abordagem adotada para a construção desse trabalho foi dividida em capítulos. No 

segundo capitulo serão apresentadas a revisão bibliográfica e a pesquisa de informação na 

literatura disponível; no terceiro capitulo será apresentado em detalhes, o funcionamento do 

dinamômetro e a memória de calculo; o quarto capítulo abordará os desenhos que constituem 

o projeto e a parte financeira.  



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Antes de se tratar do projeto básico do dinamômetro faz-se necessário realizar uma 

revisão sobre os conceitos força e torque, fundamentais para o entendimento do 

funcionamento de um dinamômetro de fricção. 

 

2.1 FORÇA  

 

 De acordo com Knight (2009), a ideia comum de força está pautada na premissa de 

que ela é um empurrão ou um puxão. Todavia, essa não é a representação mais correta sobre o 

assunto, pois uma força representa uma ação sobre um objeto, ou seja, puxões e empurrões 

precisam ser aplicados em algum objeto. “Forças não existem isoladas dos objetos que as 

experimentam” requerendo um agente, em outras palavras, uma força possui uma causa 

específica e identificável.  

As forças podem ser classificadas como: de contato, e as de ação à distância. As forças 

de contato são exercidas em um corpo através do toque em algum ponto do mesmo e as de 

ação a distância são aquelas que não precisam de um contato físico para ser exercidas, por 

exemplo, a força da gravidade. 

Quando se faz uma análise sobre força, precisa-se retornar aos conceitos das Leis de 

Newton. As Leis de Newton descrevem as forças e o seu comportamento. A primeira Lei de 

Newton diz que se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade 

constante  , assim permanecerá se, e somente se, for nula a força resultante sobre ele. Já a 

segunda Lei de Newton diz que se um corpo de massa m está sujeito a diversas forças F, ele 

sofrerá uma aceleração a. A força resultante      é a soma de todas as forças exercidas sobre o 

corpo e a aceleração a tem a mesma orientação que esta.  

 



 

 

Figura 2.1 – Aplicação de Forças 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com (2016) 

 

Da figura 2.1 tem-se que: 

                                                                    (1) 

                                                                        (2) 

 

Onde:     é a força de atrito. 

A terceira Lei de Newton, também chamada de Princípio da Ação e Reação, diz que 

para cada ação, existe uma reação de igual intensidade, direção e sentido contrário. Como se 

pode observar, a força peso P, tem a força normal N, como a sua reação. A força normal é 

sempre perpendicular à superfície de contato, independente do plano em que esta se encontra. 

A força de atrito, presente na maioria dos casos reais, é sempre tangente à superfície. 

Ela surge quando os átomos de duas superfícies diferentes movem-se uns em relação a outros, 

com isso quanto mais rugosa uma superfície, maior será a força de atrito. Existem dois tipos 

de atrito: o atrito cinético      e atrito estático     . O atrito cinético é uma força que se opõe 

ao movimento, enquanto o estático é o responsável por impedir que uma superfície deslize em 

relação à outra, dificultando o início do movimento. A equação a seguir descreve o 

comportamento da força de atrito. 

 

      
           
           

                                                       (3) 



 

 

onde: v é a velocidade relativa entre as superfícies dos corpos. 

 

Finalmente, a força de atrito cinética é determinada pela equação (4) a seguir. 

 

                                                             (4) 

 

onde: N é a força normal; 

        é o coeficiente de atrito entre os corpos. 

 

2.2 TORQUE 

 

Torque é o produto da força, e a distância perpendicular entre a força e a extremidade 

da alavanca. A figura abaixo apresenta o torque com as forças decompostas. 

 

Figura 2.2 – Torque esquematizado. 

Fonte: http://www.infoescola.com (2016)  

 

Equacionando:  

                                                                         (5) 



 

 

Um exemplo muito comum de torque é quando se aplica uma força perpendicular ao 

cabo de uma chave, fazendo-a girar um parafuso em torno de um ponto fixo, conforme na 

figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Torque em uma chave. 

Fonte: http://www.infoescola.com (2016) 

  



 

3 DINAMÔMETRO 

 

O dinamômetro é um equipamento capaz de medir o toque e a potência mecânica de 

um motor. A quantificação desses parâmetros é obtida durante os testes e depois organizada 

em gráficos, na forma de curvas características. Todos esses dados e curvas tornam o 

dinamômetro o equipamento mais importante de um laboratório de motores. (BETTES, 

2008). 

Os principais tipos de dinamômetro são: 

 Dinamômetro de Fricção; 

 Dinamômetro Hidráulico; 

 Dinamômetro de Correntes de Foucault, e; 

 Dinamômetro Elétrico. 

 

3.1 DINAMÔMETRO DE FRICÇÃO 

 

Segundo Obert (1971), a medição de potência, é de extrema importância para o 

estudo e compreensão do motor. O dinamômetro de fricção, ou Freio de Prony, é uma das 

criações mais antigas e utilizadas até hoje para esse fim. Este modelo tem uma construção 

simplificada sendo, em comparação a outros dinamômetros, mais fácil de manejar e mais 

barato. A figura a seguir apresenta um dinamômetro de fricção. 

 

Figura 3.1 – Dinamômetro de Fricção. 

Fonte: TURRA, 2014. 



 

     

O volante C é acoplado ao eixo do motor que se deseja medir a potência. As sapatas 

Z e Z’, abraçam o volante e exercem uma pressão sobre ele. Esta pressão é controlada por 

meio do peso P, que por sua vez se encontra no final do braço de alavanca B, com um 

comprimento útil L. O peso P é controlado para gerar uma força de atrito que torne a 

velocidade angular do volante C constante. Para cada rotação diferente, haverá um peso P 

correspondente. 

Para se determinar o trabalho realizado pelo motor, será analisado o que ocorre em 

um intervalo de tempo que corresponde a uma rotação do eixo do motor. Neste intervalo de 

tempo, verifica-se que a periferia do volante C percorre uma distância 2πr contra a força de 

atrito     . Desta forma, para cada rotação do volante, o trabalho   pode ser obtido pela 

equação (6), a seguir. 

                                                                     (6) 

 

onde: r é o raio do volante C; 

              a força de atrito, de mesmo módulo e direção oposta a força S. 

 

Considerando que o conjunto está em equilíbrio, pode-se fazer o somatório de 

momentos nulo, isto é, 

                                                                   (7) 

Portanto, 

           

         

                                                                     (8) 

Substituindo a equação (8) em (6), tem-se 

                                                                     (9) 

Finalmente, a potência do motor     pode ser determinada multiplicando-se o 

trabalho   pelo número de rotação do motor por minuto n. 

                                                                       (10) 



 

                                                                      (11) 

 

3.2 DINAMÔMETRO HIDRÁULICO 

  

Segundo Obert (1971), dinamômetros hidráulicos são mais utilizados em máquinas 

que tem como característica grande potencia e altas rotações, pois a capacidade do 

dinamômetro é proporcional ao cubo da velocidade de rotação. Por esse motivo, a sua 

utilização para baixas rotações, onde a sua capacidade de absorção de energia é pequena, se 

torna limitada. 

O dinamômetro hidráulico é basicamente constituído por um disco que gira dentro de 

uma carcaça que contém um liquido. A resistência que o disco encontra tem o mesmo módulo 

e direção contrária à força que tenta fazer a carcaça girar (OBERT, 1971). Com o movimento 

do motor, o liquido é empurrado para as conchas da parede da carcaça, tentando girá-la. Para 

dissipar o calor gerado e não permitir que a temperatura não ultrapasse o limite recomendado, 

o líquido aquecido é retirado pela parte superior da carcaça e líquido frio é reposto pela parte 

inferior da carcaça (BRUNETTI, 2009). A figura 3.2, a seguir, mostra um dinamômetro 

hidráulico. 

 

Figura 3.2 – Dinamômetro Hidráulico 

Fonte: http://www.flatout.com.br (2016) 



 

 

 Sabendo que a maior parte da energia produzida pelo dinamômetro é convertida em 

calor para o líquido, utiliza-se esta variação de temperatura para determinar a potência do 

motor. 

 

3.3 DINAMÔMETRO DE CORRENTE DE FOUCAULT  

 

Segundo Obert (1971), este dinamômetro consiste de um disco metálico que, ao ser 

acionado pela máquina em prova, cria um campo magnético e este campo gera uma corrente 

que passa por um conjunto de bobinas, cujo comportamento é idêntico ao de um condutor que 

corta as linhas de força de um campo magnético.   

Quando essas correntes são geradas, elas provocam aquecimento nas bobinas, e o 

calor é absorvido por um líquido refrigerante. A regulagem deste dinamômetro se dá pela 

alteração da intensidade da corrente elétrica que passa pelas bobinas (BRUNETTI, 2009). A 

figura 3.3 ilustra um dinamômetro de Foucault. 

  

 

Figura 3.3 – Dinamômetro de Foucault 

Fonte: VIANA, 2011. 

  



 

4 PROJETO BÁSICO 

 

4.1 CONCEPÇÃO BÁSICA DE UM DINAMÔMETRO 

 

A figura 4.1 a seguir apresenta a concepção do projeto proposto. O dinamômetro será 

formado por uma mesa utilizada para suportar o motor em teste e as diversas partes do 

dinamômetro, entre elas, os sistemas de freio, de aplicação de torque e de instrumentação. 

Para diminuir o custo de fabricação foram utilizadas, sempre que possível, peças disponíveis 

no mercado. 

 

Figura 4.1 – Concepção do dinamômetro.  

Fonte: Autor. 

 

A figura 4.2 a seguir, detalha a fixação da pinça de freio na estrutura do dinamômetro. 



 

 

Figura 4.2 – Detalhe da fixação da pinça na estrutura do dinamômetro.  

Fonte: Autor. 

 

4.2 SISTEMA DE FREIO 

 

Nesta se seção são apresentadas as partes que compõem o sistema de freio do 

dinamômetro. Deve ser destacado que todas elas são peças disponíveis no mercado 

automobilístico nacional. 

 

4.2.1 Freio a disco 

 

Segundo Santos (2014), o freio a disco é composto por duas partes, o disco de freio e 

a pinça, também chamada de cáliper. Quando o sistema é acionado, o fluido de freio que 

preenche as cavidades do cáliper pressiona os pistões internos da pinça que, por conseguinte, 

pressiona as pastilhas responsáveis pelo atrito com o disco. O disco de freio normalmente está 

fixado à roda, no caso do dinamômetro, o disco estará fixado ao eixo do motor. Umas das 

vantagens deste sistema é o maior torque na frenagem e uma dissipação de calor maior devido 

a uma grande área exposta. Além disso, este sistema é de fácil manutenção e regulagem. A 

figura 4.3 mostra um conjunto formado por um cáliper e um disco de freio. 

 



 

 

Figura 4.3 – Freio a disco 

Fonte: http://www.autopressreleases.com (2016)  

 

Os discos de freio podem ser sólidos ou com furos. Existem algumas vantagens para 

os dois tipos. Para as peças sólidas, uma superfície de contato maior permite mais atrito com a 

pinça, permitindo um torque de frenagem maior. Para as peças com furos, estes permitem que 

a superfície esteja mais limpa, diminuem a inércia do disco, e também contribuem com a 

dissipação de calor. 

As pinças de freio, ou cáliper, podem ser fabricadas de diversos materiais, como: 

aço, magnésio, alumínio e ferro fundido. As peças de alumínio, apesar de mais caras, 

dissipam melhor o calor e são mais leves. 

Existem dois tipos de pinças: as flutuantes e as fixas. A figura 4.4 ilustra estes dois 

tipos de pinças. 

 

Figura 4.4 – Tipos de pinças 

Fonte: SANTOS, 2014 

http://www.autopressreleases.com/


 

 

As pinças flutuantes são mais baratas e o seu princípio de funcionamento se baseia 

na terceira lei de Newton, ação e reação. Ao ser acionada, a pinça desloca o pistão que 

pressiona a pastilha contra o disco de freio, e a carcaça da pinça é deslocada em sentido 

oposto ao movimento do pistão, fazendo que a outra pastilha também seja pressionada contra 

o disco de freio. Portanto se o cilindro exerce uma força F, a pastilha tambem exercerá a 

mesma força. Então a força resultante     sobre o disco, é dada pela formula: 

 

                                                                  (10) 

 

Uma das vantagens das pinças flutuante é a capacidade de compensar pequenos 

empenos no rotor, sem introduzir vibrações ao sistema. Uma desvantagem está no fato de 

precisar de uma peça muito rígida, para garantir que não haja grandes perdas no sistema. 

As pinças fixas são mais complexas e caras. Seu funcionamento se dá por dois 

pistões em lados opostos. Cada pistão é responsável por uma pastilha. A vantagem desse 

sistema é capacidade de dissipar calor, e também tem uma frenagem mais eficiente, pois a 

pressão é transmitida igualmente nos dois lados da pinça. 

O desempenho do cáliper depende do número de pistões de cada lado da pinça. 

Segundo Puhn (1987), uma quantidade maior de pistões significa uma maior força de 

frenagem e também uma distribuição mais uniforme da pressão sobre as pastilhas. A figura 

4.5 mostra a distribuição de pressão entre a pastilha e o disco de freio para um cáliper com 

pistão simples e outro com duplo pistão. 

 

 

Figura 4.5 – Distribuição de forças em pinças 

Fonte: SANTOS, 2014 

 



 

4.2.2 Cilindro mestre 

 

O cilindro mestre é um importante componente do sistema de freio, e tem como 

função pressurizar e deslocar o fluido de freio até o caliper. Este é composto por um corpo 

com um reservatório para fluido, uma mola interna e uma haste chamada pushrod que, 

quando acionada, faz a compressão do fluido (SANTOS, 2014). A figura 4.6 mostra um 

cilindro mestre simples utilizado pela indústria automobilística. 

 

Figura 4.6 – Cilindro Mestre Simples 

Fonte: http://mlb-s1-p.mlstatic.com (2016) 

 

4.2.3 Linha de freio e fluido 

 

As linhas e fluidos de freio são utilizados para transmitir a pressão imposta pelo 

cilindro mestre até a pinça. As linhas de freio podem ser rígidas ou flexíveis. As linhas 

flexíveis são utilizadas em lugares onde a movimentação da linha seja necessária, como, por 

exemplo, no esterçamento das rodas. A figura 4.7 mostra uma linha flexível. 

Esse tipo de linha pode ser expandido com a pressão interna em até 10% quando 

nova, e até 30% quando utilizadas por mais de 10 anos (SANTOS, 2014). Essa dilatação tem 

importância já que implica numa perda de carga do sistema, o que pode gerar uma frenagem 

mais fraca. 

 



 

 

Figura 4.7 – Linha de freio flexível 

Fonte:http://mlb-s1-p.mlstatic.com (2016) 

 

As linhas rígidas são dutos fabricados em aço ou cobre e são utilizadas em locais 

onde não há movimentação da linha. As linhas rígidas devem ser usadas sempre que possível, 

pois apresentam uma dilatação menor e, em consequência, uma menor perda de carga. A 

figura 4.8 mostra uma linha de freio rígida. 

 

 

Figura 4.8 – Linha de freio rígida 

Fonte:http://www.martiniracing.com.br (2016) 

 

Segundo Costa (2002), os fluidos de freio para transmitirem eficientemente a força e 

a pressão hidráulica precisam apresentar as seguintes características: ser quimicamente estável 

sob altas temperaturas, apresentar alto ponto de ebulição, não ser corrosivo a partes metálicas 

do sistema e não degradar as borrachas e anéis de vedação. A viscosidade do fluido também é 

uma característica importante, fluidos com baixa viscosidade tendem a vazar facilmente e 

fluidos com alta viscosidade podem gerar perdas de carga no sistema, diminuindo a sua 

eficiência. 



 

È importante ressaltar que o fluido de freio deve ser escolhido com extrema cautela. 

Ele deve suportar grandes variações de temperatura, uma vez que quando o freio é acionado, 

gera calor que aquece o fluido. Se o fluido entrar em ebulição, bolhas de vapor ficarão presas 

na linha de freio. Como estas bolhas de vapor são compressíveis, isto resultará em uma grande 

perda de carga no sistema, a ponto de não mais funcionar. A figura 4.9 ilustra alguns tipos de 

fluidos de freio. 

 

 

Figura 4.9 – Fluidos de freio 

Fonte: http://www.printeccomunicacao.com.br (2016) 

 

4.3 MANÔMETRO 

 

Segundo Brunetti (2009), pressões e depressões são medidas comumente por 

manômetros metálicos. O nome manômetro metálico é devido ao fato de que a pressão é 

medida a partir da deformação de um tubo metálico que se encontra dentro do aparelho. A 

figura 4.10 a seguir ilustra o funcionamento de um manômetro metálico. 

 



 

 

Figura 4.10 – Funcionamento de um manômetro 

Fonte: BRUNETTI, 2009 

 

 A leitura da pressão efetiva é obtida diretamente no mostrador, quando a parte 

externa do manômetro estiver exposta a pressão atmosférica. Caso o manômetro não esteja 

diretamente ligado à pressão atmosférica, a leitura no mostrador mostrará a diferença entre as 

pressões (p1 - p2) como mostra a figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 – Funcionamento simplificado 

Fonte: BRUNETTI, 2009 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 PEÇAS A SEREM FABRICADAS 

 

As seguintes peças foram projetadas com auxilio do SolidWorks e devem ser 

fabricadas para a construção do dinamômetro proposto. Os desenhos de detalhes das peças 

representadas neste item estão no anexo I. 

 

4.4.1 Mesa 

 

Esta mesa foi projetada em aço para suportar o peso do motor e todos os 

componentes do dinamômetro. 

 

 

Figura 4.12 – Mesa 

Fonte: Autor 

 

4.4.2 Flange do motor ao disco de freio 

 

Esta peça foi projetada em aço para transmitir o torque do motor para o disco de freio 

do dinamômetro e ser facilmente montada no sistema por meio de parafusos. 

 



 

 

Figura 4.13 – Flange do motor ao disco de freio 

Fonte: Autor 

 

4.4.3 Peça do cáliper 

 

Esta peça foi projetada em aço para ser soldada a mesa e servir de suporte para o 

cáliper. 

 

 

Figura 4.14 – Peça do cáliper 

Fonte: Autor 



 

4.4.4 Pedalbox 

 

Esta estrutura foi projetada em aço para agrupar os componentes como: braço de 

alavanca, cilindro mestre. 

 

Figura 4.15 – Pedalbox 

Fonte: Autor 

 

4.4.5 Braço de alavanca 

 

 

Figura 4.16 – Braço de alavanca 

Fonte: Autor 



 

 

4.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

A seguir, é apresentado o custo estimado para fabricação e montagem do 

dinamômetro. O custo das peças normalizadas disponíveis no mercado automobilístico foi 

obtido através de uma pesquisa de preços. As demais peças tiveram seu custo definido a partir 

do preço da matéria-prima utilizada e por uma estimativa do tempo necessário para sua 

fabricação. O valor da mão de obra foi determinado a partir de uma pesquisa de mercado. 

 

4.5.1 Matéria prima e Componentes 

 

Na tabela a seguir é apresenta o preço de mercado das peças normalizadas e da matéria 

prima necessária para a fabricação e montagem do dinamômetro. Estes preços foram obtidos a 

partir de uma consulta informal a comerciantes estabelecidos em Niterói e na internet.  

Tabela 4.1 – Componentes e Custos 

Componente Unidade Custo Quantidade Custo Total 

Fluido de Freio  500ml   R$ 9,05  1  R$ 9,05  

Disco de Freio YBR-25  und   R$ 120,00  1  R$ 120,00  

Cáliper Wilowood PS1  und   R$ 276,00  1  R$ 276,00  

Parafuso 3/8"x24 UNF  und   R$ 0,42  1  R$ 0,42  

Linha de freio rígida  m   R$ 9,50  2  R$ 19,00  

Linha de freio flexível  und   R$ 3,00  2  R$ 6,00  

Barra quadrada de aço  m  R$ 8,00  3  R$ 24,00  

Barra cantoneira de aço  m   R$ 7,30  3  R$ 21,90  

Arruela M10  und   R$ 0,40  20  R$ 8,00  

Parafuso M10  und   R$ 0,78  20  R$ 15,60  

Manômetro  und   R$ 30,00  1  R$ 30,00  

Chapa de aço  und   R$ 21,00  1  R$ 21,00  

Porca M10  und   R$ 0,40  20  R$ 8,00  

Total  R$ 558,97  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 



 

4.5.2 Processo de fabricação 

 

Na tabela 4.3 abaixo é apresentado o custo das peças que deverão ser fabricadas. Os 

tempos de fabricação e os custos hora/máquina foram estimados pelo autor, uma vez que 

nenhuma das empresas de usinagem respondeu à consulta realizada.  

Tabela 4.2 – Processos e Custos 

Processos de 

Fabricação  

Hora/Máquina  Hora/Homem  Tempo 

(horas)  

Custo  

Usinagem em 

Torno  

 R$ 11,95 R$ 9,96  2 R$ 43,82 

Usinagem em Fresa   R$ 13,94  R$ 15,94  1  R$ 29,88 

Usinagem em 

Furadeira  

 R$ 4,98   R$ 4,98 2  R$ 19,92 

Corte de chapas e 

tarugos  

 R$ 5,88  R$ 4,98 2  R$ 21,72 

Soldagem   R$ 5,88  R$ 4,98 

 

2  R$ 21,72 

Montagem    R$ 6,60  2  R$ 13,20 

Total  R$ 150,26 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5.3 Custo total 

 

Tabela 4.3 – Preço final 

Denominação Custo 

Custo com componentes mecânicos  R$558,97 

Gasto com mão de obra  R$150,26  

Total final  R$709,23  

Fonte: Elaborado pelo autor  



 

5 MODELO MATEMÁTICO 

  

5.1 CÁLCULOS 

 

Para o projeto de dinamômetro seja construído, um série de cálculos precisam ser 

feitos para que o equipamento funcione corretamente.  

Começando pela força necessária para que a medição seja feita. Quando se quer 

medir a força exercida por um motor, aplica-se uma força igual com sentido contrário, que 

como explicado anteriormente, fará o eixo do motor se manter com uma velocidade constante. 

Porém como o motor varia a sua rotação constantemente, vários testes seriam feitos, um para 

cada 100 RPM. Com isso pode ser traçada uma curva de peso aplicado na alavanca por 

rotações por minuto, com as equações mostradas a seguir, poderemos substituir o peso na 

alavanca pela potência do motor e enfim conseguir um gráfico de toque X RPM. 

Como dito anteriormente para cada rotação existe um peso correspondente. Os 

cálculos a seguir mostram como chegar à força resultante. 

                                                                   (11) 

                                                                    (12) 

Onde h é o tamanho da alavanca do pedal e      a força de reação do pedal. 

      
   

   
                                                         (13) 

Onde     é a pressão no cilindro mestre e     a área interna. 

Sabendo que a pinça é do tipo flutuante, e que podemos considerar a área de contato da 

pastilha sendo igual à área do pistão do cilindro do cáliper, temos: 

                                                                      (14) 

Onde    é a pressão na pastilha,     é a área do pistão do cilindro e    é a força no disco. 

                                                                     (15) 

E então a potência do motor é dada por: 

                                                                    (16) 

  



 

6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com o objetivo proposto, foi visto que é possível a construção de um 

dinamômetro de fricção de baixo custo por equipes de Baja SAE, uma vez que a utilização de 

peças comerciais mais acessíveis no mercado e a facilidade de fabrição das estruturas e peças, 

permitem uma montagem simples e rápida. 

Como proposta para a continuidade do projeto, sugere-se a construção deste 

dinamômetro para verificação de sua efetividade. 
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ANEXO I – Desenhos 2D 

 

 

 

 

  



 



 



 



 



 

 


