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RESUMO 

Por diversas edições da competição de Mini Baja SAE, a Equipe Tuffão Baja SAE encontrou 

dificuldades com o sistema de freios do veículo. Contudo, nos últimos anos os membros da 

equipe vêm refinando cada vez mais os projetos deste tipo de veículo. O objetivo deste 

trabalho é dimensionar o sistema de freios para o Mini Baja SAE e modelar uma pinça de freio 

para o veículo, utilizando alumínio reciclado. Os conceitos utilizados lançam mão de 

literatura consagrada no meio automobilístico e automotivo para embasar de forma didática o 

conhecimento sobre freios de diversos tipos e formular de maneira customizada o sistema de 

freios para o Mini Baja SAE. Após o dimensionamento deste sistema de freios foi modelada 

uma pinça que seja dimensionada ao veículo Mini Baja SAE e que seja segura e sustentável, 

utilizando o alumínio de latinhas como matéria prima. Finalmente, são realizadas análises por 

elementos finitos para validar o projeto proposto.  

 

Palavras-Chave: Pinça de freio; Sistema de freio; Mini Baja SAE; Alumínio; Lata. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

For several editions of the Mini Baja SAE competition, The Tuffão Baja SAE Team found 

difficulties on vehicle's brake system. However, in recent years team members have been 

increasingly refining the designs of this type of vehicle. The objective of this work is to size 

the brake system for the Mini Baja SAE and modeling a vehicle brake caliper using recycled 

aluminum. The concepts used make use of consecrated literature in the automotive and 

automotive environments to support didactically knowledge about brakes of various types and 

to formulate in a customized way the brake system for the Mini Baja SAE. After sizing this 

brake system it is possible to model a brake caliper that is sized to the Mini Baja SAE vehicle 

and that is safe and sustainable, using the aluminum from cans as raw material. Finally, finite 

element analyzes are performed to validate the proposed project. 

 

 

Key-Words: Caliper; Brake System; Mini Baja; Aluminum; Cans. 
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1  INTRODUÇÃO 

Durante dois anos o autor participou da equipe Tuffão Baja SAE da Universidade 

Federal Fluminense e, durante esse período, dedicou-se ao desenvolvimento do subsistema de 

freios. No decorrer de sua participação, a equipe encontrou grandes dificuldades com relação 

a este subsistema, sobretudo por ser um sistema adaptado, e neste caso, superdimensionado 

para o veículo de competição. 

Uma deficiência do subsistema utilizado na equipe está na pinça de freio. A pinça 

utilizada pela equipe é de uma motocicleta de pequeno porte voltada para o uso urbano. 

O objeto a ser desenvolvido neste é uma pinça de freio específica para as necessidades 

do projeto de um veículo Mini baja SAE e o dimensionamento do sistema de freios especifico 

para este tipo de veículo, seguindo os requisitos de segurança e regulamentos da SAE, 

alinhando a sustentabilidade de usos de matéria prima ao projeto da pinça de freio. 

 

1.1 Projeto Mini Baja SAE 

O projeto Mini Baja SAE desafia os alunos de diversas áreas da engenharia a 

desenvolver um veículo monoposto off-road, desde sua concepção, projeto detalhado, 

construção e testes, observando inúmeras restrições impostas pela SAE. Dentro das atividades 

envolvidas no projeto, há competições no âmbito regional, nacional e internacional, divididas 

em etapas, nas quais diversas instituições de ensino competem e colocam seus projetos a 

prova.  

 

1.1.1 SAE 

A Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (Society of Automotive Engineers) é uma 

organização dedicada ao desenvolvimento tecnológico das áreas: automobilística, auto 

mecânica e aeroespacial, sendo uma das principais entidades que tratam das normatizações e 

padronizações nestes setores. No Brasil, representada pela SAE Brasil, promove diversas 

ações de divulgação do conhecimento, na forma de cursos, seminários e competições. 

 

1.1.2 Competições Mini Baja SAE 

As competições de Mini Baja SAE desafiam os alunos dos diversos cursos de 

engenharia a desenvolver um veículo monoposto com características off-road, capacitado para 

superar obstáculos, curvas de diversos perfis e intempéries. A competição enfatiza a 

segurança, o desenvolvimento de novas tecnologias e a busca de soluções para o mercado. 
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O regulamento é bastante restritivo quanto ao projeto do chassi e ao motor utilizado 

pelas equipes, que é o modelo padronizado da fabricante Briggs & Stratton com 305 cc 

(cilindradas) e 10 HP. 

No Brasil são realizadas duas competições anualmente, divididas em duas etapas: 

Regional (Sul, Sudeste e Nordeste) e Nacional. As equipes melhor classificadas na etapa 

nacional são credenciadas para participar de uma etapa internacional. 

A competição é dividida em provas dinâmicas e provas estáticas. As provas estáticas 

validam, segundo o regulamento da competição, os projetos desenvolvidos pelas equipes. 

Nestas provas, os juízes verificam a integridade construtiva, as características dimensionais do 

veículo prescritas pelo regulamento e os itens relacionados à segurança dos pilotos e dos 

demais participantes envolvidos. Nas provas dinâmicas é verificada a capacidade dos veículos 

para superar os obstáculos propostos pela organização da competição e analisado o 

comportamento dinâmico do veículo.  

A Figura 1.1 mostra um veículo de Mini Baja SAE da University of Havaii Mãnoa. 

 

 

Figura 1.1 - Mini Baja SAE 

Fonte: University of Havaii Mãnoa 

 

1.1.3 Equipe Tuffão Mini Baja SAE 

A equipe Tuffão Baja SAE, pertencente à Universidade Federal Fluminense, fundada 

em 1997, pelo professor Luiz Carlos Tosta Xavier, iniciou sua história em competições 
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oficiais no ano de 1998 e vem consolidando a cada ano sua posição de vanguarda entre as 

equipes de Baja SAE na região sudeste. 

Hoje a equipe conta com 20 alunos dos diversos cursos de engenharia, sobretudo a 

engenharia mecânica. A equipe conta ainda com a participação e orientação do professor Juan 

Manuel Pardal, que coordena e orienta os alunos integrantes. 

Com participação nas etapas regionais e nacionais, contando com dois projetos de 

mini Baja SAE simultaneamente, a equipe Tuffão Baja SAE funciona como uma verdadeira 

escola, proporcionando formação complementar àquela recebida pelos alunos durante a 

graduação, tendo formado diversas gerações de engenheiros de sucesso, em todos os campos 

de engenharia. 

Dentro da estrutura organizacional da equipe, o aluno pode desenvolver diversas 

funções que abrangem desde a fabricação, percorrendo atividades administrativas e 

marketing, desenvolvendo diversas frentes de conhecimento, além de explorar as capacidades 

coletivas de seus membros. 

A seguir, em sequência, na Figura 1.2 e Figura 1.3 têm-se a foto da equipe atual e a 

foto da equipe em 2012.  

 

 

Figura 1.2 - Atual equipe Tuffão Baja SAE 

Fonte: Site Equipe Tuffão Baja SAE 
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Figura 1.3 - Equipe Tuffão Baja SAE 2012 

Fonte: Arquivo pessoal William Trocado 

 

1.1.4 Subsistema de Freios 

A equipe Tuffão Baja SAE, frente à complexidade do desenvolvimento do veículo, se 

divide em 5 (cinco) grupos, cada um deles dedicado ao desenvolvimento de um dos 

subsistemas do veículo, quais sejam: Subsistema de Suspensão, Subsistema de Chassis, 

Subsistema de Motor e Transmissão, Subsistema de Freios e Subsistema de Elétrica. Além de 

contar com setores administrativos: Marketing e Financeiro. 

Dentre as atribuições do grupo responsável do desenvolvimento do Subsistema de 

Freios, tem-se: desenvolver, implantar e verificar os componentes individuais do sistema de 

frenagem de um veículo Mini Baja SAE, gerenciar as interfaces entre os diversos subsistemas 

com o subsistema de freios, além de realizar o controle financeiro. 

O grupo responsável pelo Subsistema de Freios tem como objetivo principal projetar 

um sistema hidráulico, com acionamento pelo piloto, que seja capaz de travar as 4 (quatro) 

rodas do veículo, independente das condições e intempéries. O acionamento deve ser único, 

pelo pé do piloto, e o regulamento das competições de mini Baja SAE determina que seja feita 

duas linhas hidráulicas independentes entre si, com a finalidade de qualquer eventualidade de 

falha, o veículo ainda seja capaz de reduzir sua velocidade e completa parada. 

 

1.1.5 Principais dificuldades encontradas pelo Subsistema de Freios 

O atual projeto de freio do veículo Mini Baja SAE utiliza pinças de freio de motos, 

adquiridas no mercado de peças de reposição. Estas pinças são fabricadas em alumínio 

fundido e, posteriormente, usinadas. A adaptação desde dispositivo de freio no veículo Mini 
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Baja SAE se faz de maneira experimental, e são várias as dificuldades são encontradas. Entre 

elas, pode-se citar:  

 Fixação no veículo precária ou robusta demais para um veículo de competição; 

 Tamanho exagerado para os padrões de rodas utilizados necessitando de usinagem de 

partes da pinça; 

 Elevado peso; 

 Superdimensionamento; 

 Dificuldade em se encontrar acessórios como parafusos sangradores e parafusos de 

mangotes; 

 Falta de flexibilidade no dimensionamento requerido para o projeto de freio. 

1.2 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto básico de uma pinça de freio 

para o veículo Mini Baja SAE, usando como matéria prima alumínio provenientes de latas 

recicladas de alumínio de bebida fundidas. 

Para se atingir o objetivo de dimensionar e elaborar esse projeto básico será necessário 

dimensionar todo o sistema de freios para o veículo, com dados de entrada que depois de 

tratados, fornecerão dados necessários ao dimensionamento da pinça de freio. 

 

1.3 Metodologia 

A metodologia usada, baseia-se na exploração de literatura relacionada à área de 

interesse, neste caso, o universo automobilístico, voltado para os sistemas de frenagem e 

dinâmica veicular, para fundamentação teórica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No estudo da dinâmica da frenagem são analisados os esforços frenantes e resistivos 

durante o movimento de desaceleração e frenagem do veículo. Neste estudo, considera-se que 

o veículo se comporte como um corpo rígido. 

Nas seções a seguir, têm-se os pontos fundamentais para a compreensão de um sistema 

de freios para um veículo de dois eixos. 

 

2.1 Sistemas de Frenagem Veicular 

No cenário automotivo e automobilístico existem diversos tipos de sistemas de 

frenagem, desde os mais rudimentares até os mais complexos, desenvolvidos para aplicações 

nas quais se exige ótimo desempenho. Alguns destes sistemas se fazem notar pela 

simplicidade e confiabilidade e, desta forma, são usados em diversos tipos de veículos 

automotores. Dentre eles se destacam os sistemas de freio a tambor e de freio a disco. 

 

2.1.1 Sistemas de Freio a Tambor 

Os elementos principais deste sistema são o tambor e a sapata(s) de freio, que são 

comprimidos um contra o outro gerando atrito e proporcionando a parada segura do veículo. 

Há diversas configurações para este par, sendo comumente o tambor solidário a roda do 

veículo e o sistema de acionamento da sapata interno ao tambor com objetivo de proteger o 

sistema de sujeira, detritos e intempéries. A Figura 2.1 ilustra o sistema de freio a tambor. 
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Figura 2.1 - Sistema de freio a tambor 

Fonte: Site Nobres do Grid 

 

2.1.2 Sistemas de Freio a Disco 

Neste sistema de freio os elementos principais são o disco de freio e o pinça (pinça), 

onde as pastilhas de freio mordem o disco de freio gerando atrito e proporcionando a parada 

segura do veículo. Há pouca variação neste arranjo de freio, onde o disco de freio é solidário a 

roda do veículo e a pinça fixa a carroceria. Suas vantagens estão nos quesitos de manutenção 

e fabricação. Em contrapartida os materiais empregados e seu sistema exposto ao ambiente 

fazem encarecer o sistema. A Figura 2.2 ilustra um sistema de freio a disco 
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Figura 2.2 - Sistema de freio a disco 

Fonte: Site Wilwood Parts 

 

2.1.3 Sistemas de acionamento 

Dentre os diversos tipos de acionamento, podem-se citar os sistemas de acionamento 

por fluído hidráulico, pneumático, mecânico e elétrico, sendo os acionamentos hidráulicos e 

pneumáticos mais comuns entre os veículos. 

Os sistemas de freio a disco e a tambor possuem em comum o mesmo sistema de 

acionamento, ou seja, o acionamento por fluído hidráulico. 

O sistema de acionamento é controlado pelo operador ou condutor do veículo, 

podendo ser operado pelos pés ou mãos. Em ambos os casos, a força empregada pelo 

operador, é denominada força de acionamento. 

 

2.2 Convenção de Sistemas de Coordenadas para movimento de veículos 

Para facilitar a análise da frenagem de um veículo, é adotado o sistema de coordenadas 

descrito pela Norma SAE J670 – Sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas proposto 

tem sua origem solidária ao centro de gravidade (C.G.) do veículo, obedecendo à regra da 

mão direita, com o eixo x voltado para frente do veículo e o eixo z voltado para baixo, 

conforme a Figura 2.3. Os eixos x. y e z são chamados, respectivamente, de eixo longitudinal, 

lateral e vertical do veículo. O movimento de rotação em torno dos eixos x, y e z são 

comumente referidos por seu nome em inglês, roll, pitch e yaw, respectivamente. Em 

português, rolagem, inclinação e esterçamento. 
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Figura 2.3 - Sistema de coordenadas veiculares 

Fonte: Fundamentals of Vehicle Dynamics – Gillespie, D. Thomas 

 

2.3 Peso de um veículo 

Enquanto o veículo está parado, ou em velocidade constante, sua distribuição de pesos 

entre os eixos dianteiro e traseiro é fixa, sendo a soma da carga em cada eixo igual ao peso 

total do veículo. 

Há inúmeras formas para se determinar as cargas em cada eixo e o peso total do 

veículo, contudo o modo prático consiste na medição através de balanças de carga em cada 

eixo. 

 Como este estudo se limita a veículos de dois eixos (dianteiro e traseiro), o peso do 

veículo pode ser obtido pela medição do peso em cada eixo. 

Peso total do veículo, P em função do peso de cada eixo: 

 

𝑃 =  𝑃𝐷  +  𝑃𝑇   

(2.1) 

Onde: 

PD - Força no solo do eixo dianteiro [Kgf], 

PT - Força no solo do eixo traseiro [Kgf], 

P - Peso total do veículo [Kgf]. 
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Para se calcular a carga em cada eixo do veículo, foram utilizadas as equações a 

seguir:  

 

𝐶𝐷 =  𝑃𝐷 ∗  �⃗� 

(2.2) 

𝐶𝑇 =  𝑃𝑇 ∗  �⃗� 

(2.3) 

𝐶 =  𝐶𝐷  +  𝐶𝑇  

(2.4) 

 

Onde: 

PD - Força no solo do eixo dianteiro [Kgf], 

PT - Força no solo do eixo traseiro [Kgf], 

C - Carga total do veículo [N], 

CD – Carga no eixo dianteiro [N], 

CT – Carga no eixo traseiro [N], 

�⃗� – Aceleração da gravidade [m/s
2
]. 

 

É recorrente na literatura comparar percentualmente a carga de cada um dos eixos em 

relação a carga total. Para esta comparação, utilizaram-se as equações a seguir: 

𝐶𝐷% =  
𝐶𝐷

𝐶
 

(2.5) 

𝐶𝑇% =  
𝐶𝑇

𝐶
 

(2.6) 

 

2.4 Determinação do Centro de Gravidade (C.G.) 

A Figura 2.4 a seguir identifica os parâmetros necessários para a determinação do 

centro de gravidade (C.G.) nos eixos x e y. Antes de se realizar o cálculo, é necessário 

conhecer, além das forças PD e PT já definidas, as forças nas rodas esquerdas, PL, e nas rodas 

direitas, PR. 
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Figura 2.4 - Determinação da localização do C.G. em relação aos eixos x e y. 

Fonte: Dinâmica da Frenagem Veicular, Cursos SAE Brasil. 

 

Segundo Madureira M. O., em seu estudo sobre a dinâmica da frenagem veicular, este 

cálculo pode ser realizado a partir das formulações (2.7) e (2.8), onde Xg e Yg representam as 

coordenadas x e y do centro de gravidade (C.G.) do veículo em relação ao eixo dianteiro e ao 

lado direito do veículo, respectivamente.  

𝑋𝑔 =
𝑃𝑇  .  𝐷

𝑃
 

(2.7) 

𝑌𝑔 =
[
(𝑃𝐿 − 𝑃𝑅) . 𝐵

2 ]

𝑃
 

(2.8) 

Onde: 

PD - Força no solo do eixo dianteiro [Kgf] 

PT - Força no solo do eixo traseiro [Kgf] 

P - Peso total do veículo [Kgf] 

D - Distância entre eixos [m] 

PL - Peso nas rodas esquerdas [N] 

PR - Peso nas rodas direitas [N] 

B - Bitola dos eixos traseiro e dianteiro [m] 
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Para se determinar a altura do centro de gravidade, C.G., eleva-se um dos eixos 

(dianteiro ou traseiro) e mede-se o peso do veículo com as suspensões travadas, conforme 

Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - Determinação da altura z do centro de gravidade 

Fonte: Dinâmica da Frenagem, Madureira M. O. 

 

Em seguida, utilizando-se as equações (2.9) e (2.10), onde Zg representa a coordenada 

z do eixo vertical z, correspondendo a altura do centro de gravidade (C.G.) do veículo em 

relação ao solo. 

 

𝑍𝑔 =
𝐷 .  (𝑃 − 𝑃𝑇)

(𝑃 . tan 𝛼) + 𝑟
  

(2.9) 

Ângulo de inclinação do veículo para medição da altura do centro de gravidade (C.G.): 

 

𝑠𝑖𝑛 𝛼 = ℎ
𝐷⁄  

(2.10) 

Onde: 

Zg - Altura do centro de gravidade C.G. [m], 
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PT - Força no solo do eixo traseiro [Kgf], 

P - Peso total do veículo [Kgf], 

D - Distância entre eixos [m], 

r - Raio da roda, a qual não foi erguida [m], 

α - Ângulo de inclinação do veículo na pesagem [radianos], 

h - Altura de elevação do eixo [m]. 

 

2.5 Transferência de Carga Longitudinal 

Durante a frenagem de um veículo, devido à ação da inércia do veículo, há uma 

transferência de peso para as rodas dianteiras, modificando a distribuição de peso entre os 

eixos. A esta parcela de peso ou carga, denomina-se transferência de carga longitudinal, 

representada como ∆Wx. 

Para o dimensionamento correto do sistema de freio, esse efeito dinâmico deve ser 

considerado e deve ser analisado considerando-se sempre o caso mais crítico, pois logo, trata-

se de um sistema de segurança e controle do veículo. 

Para tal, se adota a seguinte formulação (2.11): 

Transferência de Carga Longitudinal, ∆WX: 

 

∆𝑊𝑋 =  
𝑍𝑔 .  𝑃 .  𝐴𝑋

𝐷
 

(2.11) 

Onde: 

D - Distância entre eixos [m], 

P - Peso total do veículo [Kgf], 

Zg - Altura do centro de gravidade C.G. [m], 

Ax - Desaceleração disponível [m/s
2
]. 

 

2.6 Cargas durante a frenagem 

Segundo (Canele, 1989) e (Gillespie, 1992), durante a frenagem, devido à inércia do 

veículo, há uma transferência de peso para a sua parte dianteira. 
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2.6.1 Carga no eixo dianteiro 

Assim, a carga no eixo dianteiro durante a frenagem será determinada pela equação 

(2.12). 

𝐶𝐹𝐷 = 𝐶𝐷 +  ∆𝑊𝑋 

(2.12) 

Onde: 

CFD – Carga de frenagem no eixo dianteiro [N] 

CD – Carga no eixo dianteiro [N] 

∆WX - Transferência de Carga Longitudinal [N] 

 

2.6.2 Carga no eixo traseiro 

Da mesma forma, a carga no eixo traseiro durante a frenagem será determinada pela 

formulação equação (2.13). 

 

𝐶𝐹𝑇 = 𝐶𝑇 − ∆𝑊𝑋 

(2.13) 

  

Onde: 

CFT – Carga de frenagem no eixo traseiro [N], 

CT – Carga no eixo traseiro [N], 

∆WX - Transferência de Carga Longitudinal [N]. 

 

2.6.3 Distribuição de Cargas entre os eixos dianteiro e traseiro (%) 

Para facilitar a análise, é interessante determinar, em percentagem, as cargas de 

frenagem em cada eixo. Isto é feito utilizando as equações (2.14) e (2.15) apresentadas a 

seguir: 

 

𝐶𝐹𝐷% =  
𝐶𝐹𝐷

𝐶
 

(2.14) 
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𝐶𝐹𝑇% =  
𝐶𝐹𝑇

𝐶
 

(2.15) 

 

2.7 Torque entre o Solo e o Pneu 

Um dos pontos de maior relevância no projeto de um veículo é sua interface com o 

solo, logo o par pneu/solo tem grande importância. Nesta seção é analisado o atrito entre o 

pneu e o solo, e consequentemente o torque exercido pelo solo sobre o pneu. 

O cálculo da força de atrito entre o pneu e o solo é feito pela equação (2.16). O 

coeficiente de atrito µ é determinado pelas características do pneu e do solo, enquanto a força 

normal N


 é determinada a partir das cargas sobre os eixos. 

𝐹𝐴𝑇 =  𝜇 ∗ �⃗⃗⃗� 

(2.16) 

Onde:  

FAT – Força de atrito [N], 

µ - Coeficiente de atrito entre um par de superfície, 

�⃗⃗⃗� – Força normal a superfície de atrito [N]. 

 

É necessário, ainda, calcular a força de atrito para cada roda do veículo. Para isto, utilizam-se 

as equações (2.17) e (2.18), apresentadas a seguir. 

 

𝐹𝐴𝑇𝐷
=  

1

2
∗  𝜇𝑃/𝑆 ∗  𝐶𝐹𝐷 

(2.17) 

𝐹𝐴𝑇𝑇
=  

1

2
∗  𝜇𝑃/𝑆 ∗  𝐶𝐹𝑇 

(2.18) 

Onde:  

FATD – Força de atrito em cada roda dianteira [N] 

FATT – Força de atrito em cada roda traseira [N] 

µP/S – Coeficiente de atrito entre o pneu e o solo 

CFD – Carga de frenagem no eixo dianteiro [N] 

CFT – Carga de frenagem no eixo traseiro [N] 



29 

 

O torque exercido por uma força e um determinado braço de alavanca como é 

calculado pela equação (2.19): 

 

�⃗⃗� = �⃗� ∗ 𝑏  

(2.19) 

Onde:  

�⃗⃗� – Torque [N.m], 

�⃗� – Força [N], 

b – Braço de alavanca [m]. 

 

Desta forma, pode-se calcular o torque exercido pelo solo sobre os pneus dianteiros e 

traseiros a partir das equações (2.20) e (2.21), respectivamente. 

  

𝑇𝑅𝐷 =
1

2
∗ 𝐹𝐴𝑇𝐷

∗  ∅𝑅𝐷 

(2.20) 

𝑇𝑅𝑇 =
1

2
∗ 𝐹𝐴𝑇𝑇

∗  ∅𝑅𝑇 

(2.21) 

Onde:  

TRD – Torque entre o solo e o pneu dianteiro [N.m], 

TRT – Torque entre o solo e o pneu traseiro [N.m], 

FATD – Força de atrito em cada roda dianteira [N], 

FATT – Força de atrito em cada roda traseira [N], 

∅RD – Diâmetro do pneu dianteiro [m], 

∅RT – Diâmetro do pneu traseiro [m]. 

 

2.8 Torque entre o disco de freio e a pastilha 

Sabendo-se os valores de torque entre o pneu e o solo, deve-se impor um torque de 

igual magnitude ou maior para que as rodas do veículo tenham rotação nula, ou seja, travem. 

Nesta seção é analisado o atrito entre o disco e a pastilha de freio, e consequentemente o 

torque exercido pela pastilha sobre o disco de freio. 
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O cálculo da força de atrito entre o disco e a pastilha é feito pela equação (2.16). O 

coeficiente de atrito µ é determinado pelas características do par disco de freio e pastilha de 

freio, enquanto a força normal N


 é determinada a partir da força de compressão que a pinça 

de freio é capaz de exercer. 

Para o cálculo da força de atrito para cada disco (dianteiro e traseiro) utilizam-se as 

equações (2.22) e (2.23), apresentadas a seguir. 

𝐹𝐴𝑇𝐷𝐼𝑆𝐶𝑂 𝐷𝐼𝐴𝑁𝑇𝐸𝐼𝑅𝑂
= 𝜇𝑃𝐴𝑆𝑇𝐼𝐿𝐻𝐴/𝐷𝐼𝑆𝐶𝑂 ∗  𝑃𝐿𝐷 ∗ 𝐴𝐸𝑀𝐵𝑂𝐿𝑂 

(2.22)  

𝐹𝐴𝑇𝐷𝐼𝑆𝐶𝑂 𝑇𝑅𝐴𝑆𝐸𝐼𝑅𝑂
= 𝜇𝑃𝐴𝑆𝑇𝐼𝐿𝐻𝐴/𝐷𝐼𝑆𝐶𝑂 ∗  𝑃𝐿𝑇 ∗  𝐴𝐸𝑀𝐵𝑂𝐿𝑂 

(2.23) 

Onde:  

FAT DISCO DIANTEIRO – Força de atrito em cada pinça dianteira [N], 

FAT DISCO TRASEIRO – Força de atrito em cada pinça traseira [N], 

µPASTILHA/DISCO – Coeficiente de atrito entre o disco e a pastilha, 

PLD – Pressão na linha de freio dianteira [N/m
2
], 

PLT – Pressão na linha de freio traseira [N/m
2
], 

AÊMBOLO - Área do pistão do cilindro mestre [m
2
]. 

 

O torque exercido por uma força e um determinado braço de alavanca como é 

calculado pela equação (2.19): 

Desta forma, pode-se calcular o torque exercido pela pinça de freio sobre os discos 

dianteiros e traseiros a partir das equações (2.24) e (2.25), respectivamente. 

  

𝑇𝑃𝐷𝐼𝐴𝑁𝑇𝐸𝐼𝑅𝐴 = 2 ∗ 𝐹𝐴𝑇𝐷𝐼𝑆𝐶𝑂 𝐷𝐼𝐴𝑁𝑇𝐸𝐼𝑅𝑂
∗  ∅𝐷𝐼𝑆𝐶𝑂 𝐷𝐼𝐴𝑁𝑇𝐸𝐼𝑅𝑂 

(2.24) 

𝑇𝑃𝑇𝑅𝐴𝑆𝐸𝐼𝑅𝐴 = 𝐹𝐴𝑇𝐷𝐼𝑆𝐶𝑂 𝑇𝑅𝐴𝑆𝐸𝐼𝑅𝑂
∗  ∅𝐷𝐼𝑆𝐶𝑂 𝑇𝑅𝐴𝑆𝐸𝐼𝑅𝑂 

(2.25) 

Onde:  

TPDIANTEIRA – Torque potente entre a pinça de freio e o disco dianteiro [N.m], 

TPTRASEIRA – Torque potente entre a pinça de freio e o disco traseiro [N.m], 

FAT DISCO DIANTEIRO – Força de atrito em cada pinça dianteira [N], 
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FAT DISCO TRASEIRO – Força de atrito em cada pinça traseira [N], 

∅DISCO DIANTEIRO – Diâmetro do disco de freio dianteiro [m], 

∅DISCO TRASEIRO – Diâmetro do disco de freio traseiro [m], 

 

2.9 Sistema de freios por acionamento hidráulico  

Os sistemas de freios comumente são acionados pelo motorista através do pedal de 

freio. Em carros de passeio, esportivos, fora de estrada e alto desempenho a forma como a 

força imposta pelo motorista é transferida para os dispositivos de freio (freio a disco ou a 

tambor) é através do fluido hidráulico ou fluido de freio, fluído este que tem comportamento 

incompressível.   

O fluido de freio é acondicionado em um reservatório, e no momento do acionamento 

do pedal de freio, este fluido é empurrado através do circuito hidráulico pelo cilindro mestre. 

 

2.9.1 Sistemas Hidráulicos 

Nas seções a seguir, se verão os componentes do sistema hidráulico típico de veículos, 

acionados por pedal. 

Na Figura 2.6, tem-se um diagrama hidráulico de acionamento do sistema de freios de 

um veículo de passeio.  

 
Figura 2.6 - Diagrama típico de Sistema hidráulico de acionamento de freios 

Fonte: Site Oficina & Cia/ Bíblia do carro/ Freio modificado. 
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Os sistemas hidráulicos são normalmente subdivididos em dois sistemas com a 

finalidade de garantir que mesmo em caso de falha de um dos sistemas hidráulicos, o veículo 

ainda tenha capacidade de frear com segurança. 

Podem-se dividir os sistemas hidráulicos de várias formas, a saber: II, X, HI, LL e HH. 

 

2.9.1.1 Distribuição II 

Também conhecido como distribuição eixo dianteiro e traseiro, cada circuito 

hidráulico aciona o dispositivo de freio de cada eixo, ou seja, um circuito aciona somente os 

freios dianteiros e o outro circuito aciona os freios traseiros. Este tipo de distribuição é 

apresentado na Figura 2.7, a seguir. 

 

Figura 2.7 - Distribuição II 

Fonte: Curso de Tecnologia em Eletromecânica SENAI CIMATEC 

 

2.9.1.2 Distribuição X 

Nesta distribuição, os circuitos hidráulicos são cruzados em forma de “X”, ou seja, um 

circuito hidráulico alimenta os dispositivos de freio dianteiro esquerdo e traseiro direito e o 

outro circuito hidráulico alimenta os dispositivos de freio dianteiro direito e traseiro esquerdo. 

Assim em caso de falha de um circuito hidráulico, o veículo ainda possui capacidade de 

frenagem em ambos os eixos, mesmo em capacidade reduzida. Este tipo de distribuição é 

apresentado na Figura 2.8, a seguir. 
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Figura 2.8 - Distribuição X 

Fonte: Curso de Tecnologia em Eletromecânica SENAI CIMATEC 

 

2.9.1.3 Distribuição HI 

Nesta distribuição, os circuitos hidráulicos são redundantes no o eixo dianteiro, ou 

seja, um circuito hidráulico alimenta os dispositivos de freio do eixo dianteiro e o outro 

circuito hidráulico alimenta os dispositivos de freio dos eixos dianteiro e traseiro 

simultaneamente. Assim em caso de falha de um circuito hidráulico, o veículo ainda mantém 

capacidade de frenagem no eixo dianteiro, mesmo em capacidade reduzida. Este tipo de 

distribuição é apresentado na Figura 2.9, a seguir. 
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Figura 2.9 - Distribuição HI 

Fonte: Curso de Tecnologia em Eletromecânica SENAI CIMATEC 

 

2.9.1.4 Distribuição LL 

Nesta distribuição, os circuitos hidráulicos são responsáveis pelo acionamento de três 

dispositivos de frenagem, nas duas rodas do eixo dianteiro e uma no eixo traseiro, não 

sobrepostos no eixo traseiro, ou seja, um circuito aciona o eixo dianteiro e a roda traseira 

esquerda, enquanto o outro circuito aciona o eixo dianteiro em redundância e a roda traseira 

direita. Assim em caso de falha de um circuito hidráulico, o veículo ainda possui capacidade 

de frenagem no eixo dianteiro e parcialmente no eixo traseiro. Este tipo de distribuição é 

apresentado na Figura 2.10, a seguir. 
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Figura 2.10 - Distribuição LL 

Fonte: Curso de Tecnologia em Eletromecânica SENAI CIMATEC 

 

2.9.1.5 Distribuição HH 

Nesta distribuição ambos os circuitos são redundantes, onde cada circuito é 

responsável pelo acionamento dos dispositivos de frenagem nos dois eixos. Assim em caso de 

falha de um circuito, o veículo permanece com capacidade de frenagem em ambos os eixos 

mesmo com capacidade reduzida. Este tipo de distribuição é apresentado na Figura 2.11, a 

seguir. 

 

Figura 2.11 - Distribuição HH 

Fonte: Curso de Tecnologia em Eletromecânica SENAI CIMATEC 
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2.9.2 Força de acionamento 

Como descrito, o sistema de freios por acionamento hidráulico é acionado pelo 

operador com a aplicação de uma força de acionamento com o pé sobre o pedal de freio. Esta 

ação é mostrada na Figura 2.12.  

 

Figura 2.12 - Força de Acionamento do pedal de freio 

Fonte: Site Carros in foco modificado. 

 

2.9.3 Pedal de acionamento 

O pedal de acionamento tem como objetivo aumentar e transmitir a força de 

acionamento imposta pelo operador para o próximo elemento do sistema hidráulico. 

O pedal de freio é um arranjo de alavanca, onde uma de suas extremidades 

corresponde a pedaleira do pedal de freios, e o restante do corpo sendo o ponto de apoio (ou 

pivô) e o ponto de acionamento do hidrovácuo ou cilindro mestre.   

Na Figura 2.13, se tem um esquema de alavanca que corresponde ao pedal de 

acionamento de freio.  

Na Figura 2.12, se tem um pedal típico de freios, comum em carros de passeio.  
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Figura 2.13 - Alavancas 

Fonte: Site Portal do Professor 

 

Para fins de dimensionamento, é definida a relação de pedal, determinada pela divisão 

da distância entre o acoplamento do pedal ao hidrovácuo ou cilindro mestre ao ponto de 

pivotamento pela distância entre este mesmo ponto de pivotamento ao ponto de aplicação da 

força de acionamento. 

𝑅𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 =  
𝐵𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

(2.26) 

Onde: 

Bpotente - Distância entre o acoplamento do pedal ao hidrovácuo ou cilindro mestre ao ponto de 

pivotamento. 

bacionamento - Distância entre o ponto de pivotamento ao ponto de aplicação da força de 

acionamento. 

 

2.9.4 Hidrovácuo (Servo freio) 

A maioria dos veículos utiliza um dispositivo, denominado hidrovácuo ou servo freio, 

para potencializar a força de acionamento imposta pelo pedal de acionamento de freio, 

reduzindo o esforço do operador e proporcionando conforto. O hidrovácuo utiliza a diferença 
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de pressão entre os lados interno e externo de uma membrana, acoplada ao pedal de 

acionamento. 

Na Figura 2.14 mostra um hidrovácuo de carro de passeio e na Figura 2.15 é 

apresentado, em corte, o esquema de um hidrovácuo. 

 

Figura 2.14 - Hidrovácuo 

Fonte: Arquivo pessoal William Trocado 

 

 

Figura 2.15 - Corte lateral de um hidrovácuo 

Fonte: Site 4x4 Brasil 
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2.9.5 Cilindro mestre 

O cilindro mestre é a peça que tem como função transformar a força aplicada ao pedal 

de freio em pressão no circuito hidráulico. Esta pressão acionará os dispositivos de freio. 

O cilindro mestre tem construção simples, conta com um reservatório de fluido de 

freio e um pistão acoplado ao pedal de freio e uma saída de fluido de freio para o circuito 

hidráulico.  

Na Figura 2.16, se tem um esquema básico de um cilindro mestre convencional e na 

Figura 2.17, se tem uma vista lateral em corte de um cilindro mestre. 

 

Figura 2.16 - Esquema básico de Cilindro Mestre 

Fonte: Arquivo pessoal William Trocado 
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Figura 2.17 - Vista lateral de Cilindro Mestre 

Fonte: Site Freios Breque 

 

Na Figura 2.18, se tem um exemplo de cilindro mestre, na Figura 2.19, se tem um 

cilindro mestre de carros de competição, que dispensa o uso de hidrovácuo e é empregado em 

veículos como o Mini Baja SAE. 

 

Figura 2.18 - Cilindro Mestre em corte 

Fonte: Arquivo pessoal William Trocado 
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Figura 2.19 - Cilindro Mestre de Competição 

Fonte: Site Wilwood Parts 

 

Os cilindros mestres podem ser divididos em dois tipos, a saber: cilindro mestre 

simples e cilindro mestre tandem. 

Os cilindros mestres simples têm funcionamento mais simples, utilizando apenas um 

pistão ou êmbolo, esta última expressão mais utilizada, e são aplicados comumente em carros 

de alto rendimento e competição. Para cada linha hidráulica é requerido um cilindro mestre 

simples e tão logo é requerido arranjos de acionamento mais elaborados. 

Os cilindros mestres tandem têm em seu interior dois êmbolos, em série, sendo o 

primeiro êmbolo acionado pelo hidrovácuo ou pedal de freio e o segundo êmbolo acionado 

por mola acoplada ao primeiro êmbolo, logo ao se acionar o freio, são acionados os dois 

êmbolos do cilindro mestre em sequência, um para cada linha hidráulica. Estes são aplicados 

em carros de passeio, devido a menor manutenção e facilidade de acionamento. 

 

2.9.5.1 Diâmetro do êmbolo do cilindro mestre 

Como o cilindro mestre tem a função transformar a força de acionamento em pressão 

no circuito hidráulico, é necessário ter o conhecimento do diâmetro do êmbolo (ou pistão) do 

cilindro mestre. 

Na Figura 2.20, se tem um exemplo de êmbolo de cilindro mestre tandem. 
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Figura 2.20 - Êmbolo de Cilindro Mestre 

Fonte: Site Controil 
 

 

3 PROJETO E DIMENSIONAMENTO 

3.1 Aquisição de Dados de entrada 

Nesta seção são apresentados os dados necessários para o dimensionamento do 

sistema de freio do veículo Mini Baja SAE, sendo estes dados de diferentes naturezas: dados 

retirados da literatura, dados exigidos pelo regulamento das competições de Mini Baja SAE e 

dados extraídos de outros subsistemas do Mini Baja SAE que possuem interface com o 

subsistema de freios.  

 

3.1.1 Massa do piloto 

Seguindo as normas vigentes das competições de Mini Baja SAE para o ano de 2017, 

em seu regulamento RBS 5, no item 5.4, o veículo em questão - Mini Baja SAE - deve ser 

capaz de transportar um piloto com altura máxima de 1,90 m e massa igual a 113,4 Kg. 

 

3.1.2 Massa do Veículo 

A massa para o protótipo do veículo a ser inscrito para as competições do ano de 2017 

serão estimadas, com base em duas medidas: a primeira medida é o histórico de massas dos 

veículos anteriores. Este dado é aferido em todas as competições pela organização do evento, 
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no caso a SAE Brasil. A segunda fonte de medida da massa do veículo vem da modelagem do 

veículo em software de modelagem 3D, em questão o software SOLIDWORKS
®
. 

A massa do veículo adotada foi de 173 Kg. 

 

3.1.3 Dimensões: Bitola, Roda e Entre eixos 

A seguir na Tabela 3.1 temos as dimensões adotadas para o projeto. 

Tabela 3.1 - Principais dimensões do veículo 

Dimensão Valor adotado 

Bitola dianteira 1300 mm 

Bitola traseira 1200 mm 

Diâmetro das Rodas traseiras 22 in (558,8 mm) 

Diâmetro das Rodas dianteiras 21 in (533,4 mm) 

Distância do entre eixo 1500 mm 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.4 Determinação do Centro de Gravidade (C.G.) 

A tabela a seguir apresenta os dados referentes à localização do centro de gravidade do 

veículo. 

Estes dados foram retirados da modelagem 3D do veículo, segundo o software 

SOLIDWORKS
®
. 

 

Tabela 3.2 - Centro de Gravidade C.G. 

Coordenada Valor adotado 

Xg 
(1) 

810 mm 

Yg
 (2) 

650 mm 

Zg 426 mm 

Zg com o piloto 456 mm 

Fonte: Autoria própria. 

(1)  Consideramos a origem do eixo x como sendo o eixo traseiro do veículo. 

(2)  Considerando a origem do eixo y como sendo o último ponto a direita do veículo. 

 

3.1.5 Transferência de Massa e Distribuição por eixo 

A Tabela 3.3 traz os dados referentes à transferência de massa durante o movimento 

de frenagem, a distribuição de peso por eixo antes da frenagem. 
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Para o cálculo da transferência de carga foi levado em consideração uma 

desaceleração média de 0,6 m/s
2
. Este dado foi adquirido por meio de testes de frenagem. 

 

Tabela 3.3 - Transferência de Massa e Distribuição por Eixo 

Dados de entrada Valor Unidade 

Massa Veículo + Piloto 286,4 Kg 

Peso Veículo + Piloto 2809,6 N 

Peso no eixo Dianteiro 1292,4 N 

Peso no eixo Traseiro 1517,2 N 

Distribuição de peso no eixo Dianteiro 46 % 

Distribuição de peso no eixo Traseiro 54 % 

Transferência de Carga (ΔW) 512,5 N 

Fonte: Autoria própria. 

3.1.6 Força de Acionamento 

Segundo Limpert (Limpert, 1999), a força de acionamento considerada admissível 

para sistemas de freio sem auxílio de hidrovácuo é de aproximadamente 445 N para mulheres 

e 823 N para homens. 

Para o dimensionamento conservador do sistema de freios, será usada uma força de 

acionamento de 200 N na base do pedal de freio. 

 

Tabela 3.4 - Força de Acionamento 

Dado de entrada Valor Unidade 

Força de acionamento 200,0 N 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.7 Relação de Pedal 

Para o dimensionamento do sistema de freios, será usada uma relação de pedal de 

razão 5:1, isto é, braço potente terá 5 vezes o tamanho do braço resistente.  

 

Tabela 3.5 - Relação de Pedal 

Dado de entrada Valor 

Relação de Pedal 5:1 

Fonte: Autoria própria. 



45 

 

 

3.1.8 Diâmetro do Pistão do Cilindro Mestre 

Dentre as diversas possibilidades de cilindros mestres disponíveis no mercado, foi 

escolhido pela Equipe Tuffão Baja SAE um cilindro mestre simples da fabricante americana 

Wilwood, colocados em paralelo, lado a lado, cada cilindro mestre acionando um circuito 

hidráulico responsável por eixo individualmente, conforme distribuição II. 

Este cilindro mestre foi escolhido devido seu elevado nível de rendimento. Possui um 

reservatório de fluido de freio integrado e tem grande liberdade angular no pino de 

acionamento, podendo acompanhar o movimento circular do pedal de acionamento e 

acoplamento à peça Balance Bar. 

O cilindro mestre da Wilwood é do modelo Integral Reservoir Compact Master 

Cylinder, com diâmetro do embolo de 0,75 de polegada, ou seja, 19,05 mm.  

Uma foto deste modelo é mostrada na Figura 2.19. 

Tabela 3.6 - Diâmetro do Êmbolo do Cilindro Mestre Wilwood 

Dado de entrada Valor Unidade 

Diâmetro do Êmbolo 19,05 mm 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.9 Balance Bar (Barra de distribuição de força de frenagem) 

Em diversos veículos de competição ou de alto rendimento, é frequente o uso de dois 

cilindros mestres simples, arranjados em paralelo, conforme Figura 3.1. Para o acionamento 

simultâneo dos dois cilindros mestres pelo mesmo pedal de freio é necessário um mecanismo 

que interligue o pedal aos dois cilindros mestres. O objetivo deste do mecanismo, chamado 

Balance Bar, é distribuir a força aplicada ao pedal de freio de força diferenciada entre os 

cilindros mestres, melhorando a distribuição de frenagem do veículo. 
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Figura 3.1 - Balance Bar Tilton 

Fonte: Tilton Engineering 

 

 

Figura 3.2 - Arranjo de Cilindro Mestre, Balance Bar e Pedal de freio 

Fonte: Kent Auto Developments modificado 

 

Multiplicando-se a força de acionamento pela relação de pedal, obtém-se a força que 

de fato é usada para acionar os dois cilindros mestres, ou seja, a força de frenagem. 
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A força de frenagem é distribuída de forma diferenciada entre os cilindros mestres 

responsáveis pelos circuitos hidráulicos dianteiro e traseiro, com ajuste de 50% da força de 

frenagem para o circuito dianteiro e 50% da força de frenagem para o circuito traseiro. 

 

𝐹𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗  𝑅𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 =  𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 

(3.1) 

Tabela 3.7 - Distribuição de Balance Bar e Força de Frenagem 

Dados de entrada Valor Unidade 

Força de acionamento 200 N 

Relação de pedal 5:1  

Força de frenagem 1000 N 

Distribuição Balance Bar Dianteira 50%  

Distribuição Balance Bar Traseira 50%  

Força de frenagem na linha Dianteira 500 N 

Força de frenagem na linha Traseira 500 N 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.10 Dados do par solo/pneu 

Para o dimensionamento do sistema de freios do veículo Mini Baja SAE, necessita-se 

conhecer os coeficientes de atrito, dinâmico e estático, entre o par pneu/ solo. Este parâmetro 

influencia diretamente na transferência de peso para o eixo dianteiro do veículo e por 

consequência a forma como o veículo irá requerer do sistema de freios. 

Na literatura, há algum consenso quanto a valores médios de coeficientes de atrito 

entre a borracha do pneu com os diferentes tipos de solo, seja eles: gelo, lama, cascalho, areia 

e asfalto. A seguir se tem a Tabela 3.8 apresenta alguns coeficientes de atrito adotados na 

literatura especializada.  

 

Tabela 3.8 - Coeficientes de Atrito entre o Pneu e o Solo 

Faces de Borracha com µestático µdinâmico 

Asfalto ou Concreto (Seco) 0,8 a 0,9 0,75 

Concreto (Molhado) 0,8 0,7 

Asfalto (Molhado) 0,5 a 0,7 0,4 a 0,6 

Pedriscos ou Cascalho 0,6 0,5 
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Terra (Seca) 0,7 0,65 

Terra (Molhada) 0,55 0,4 a 0,5 

Neve 0,2 0,15 

Gelo 0,1 0,07 

Fonte: (Canele, 1989) 

 

Os veículos do tipo Mini Baja SAE e fora de estrada em geral transitam em locais com 

diversos tipos de materiais, geralmente terra, pedriscos e cascalho, e em condições de solo 

molhado e seco. A partir desta consideração, adotou-se um coeficiente de atrito médio de 0,6 

para o par pneu/ solo. 

 

3.1.11 Dados do par pastilha de freio/Disco 

Com importância fundamental para o dimensionamento do sistema de freios de um 

veículo, se faz necessário o conhecimento do contato entre os componentes do dispositivo de 

freio. No caso em questão, o veículo Mini Baja SAE utiliza dois conjuntos de pinça de freio e 

disco de freio no eixo dianteiro e um conjunto no eixo traseiro. 

Para o dimensionamento do sistema de freios do veículo Mini Baja SAE, necessita-se 

conhecer os coeficientes de atrito, dinâmico e estático, entre o par pastilha/ disco. Este 

parâmetro influencia diretamente na força e no torque de frenagem que se irá requerer do 

sistema de freios. 

Há no mercado diversos tipos de materiais para pastilha de freio e discos de freios, a 

saber:  

 Metálicos: Latão, ferro e alumínio, que conferem maior resistência, excelente 

dissipação térmica, alto coeficiente de atrito, boa durabilidade e eficiência, 

porém menor conforto nas frenagens; 

 Orgânicos: Celulose e resina fenólica, com coeficiente de atrito intermediário, 

boa dissipação térmica, razoável conforto e baixa durabilidade; 

 Cerâmica: Compostos cerâmicos, que conferem alta durabilidade, alto 

coeficiente de atrito, bom conforto de frenagem e elevado preço. 

A maioria dos fabricantes de pastilhas de freios fornecem os dados referentes ao 

coeficiente de atrito entre o material da pastilha e disco de freio de aço, contudo na literatura o 

valor de 0,4 para o coeficiente de atrito entre a pastilha de freio e o disco de freio é o mais 

utilizado.  
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As pastilhas de freio adotadas neste projeto são de material orgânico, fibras de algodão 

e resina fenólica, com coeficiente de atrito médio de 0,4. As pastilhas de freio compostas de 

materiais orgânicos apresentam menor coeficiente de atrito dentre os materiais mais comuns 

para este fim. Na Figura 3.3, se tem um exemplar de pastilha de freio utilizada no veículo 

Mini Baja SAE. 

 

Figura 3.3 - Pastilhas de freio 

Fonte: COBREQ 

 

 

3.2 Dados Intermediários 

Nesta seção são apresentados os dados intermediários para o dimensionamento do 

sistema de freio do veículo Mini Baja SAE, sendo estes dados calculados ou determinados que 

serão utilizados para obtenção de dados finais necessários ao dimensionamento do sistema de 

freios. Nas seções seguintes irá se demonstrar a origem destes dados e explicar seu contexto 

de aplicação. 

3.2.1 Êmbolo da Pinça de freio 

O êmbolo da pinça de freio tem papel de transmitir a pressão do circuito hidráulico, 

uma vez imposta pelo operador do sistema de freios. No momento do acionamento do pedal, a 

força de acionamento é transmitida pelo cilindro mestre, aumentando a pressão do fluido 

hidráulico de freios dentro do circuito hidráulico, e por consequência empurra o êmbolo da 

pinça de freio, comprimindo as pastilhas de freio e o disco de freio. 



50 

 

O diâmetro dos êmbolos foi definido seguindo os modelos de êmbolos disponíveis no 

mercado nacional e internacional. O modelo de êmbolo escolhido foi da marca Cobreq com 

diâmetro externo de 1 polegada ou 25,4 mm e pode ser visto na Figura 3.4. 

Tabela 3.9 - Êmbolo padrão e dados requeridos para o êmbolo 

Dados intermediários Valor Unidade 

Quantidade de êmbolos por pinça 2  

Diâmetro padrão do êmbolo 25,4 mm 

Área total 0,0010129 m
2 

Área requerida p/ Êmbolo Pinça Dianteira 0,0016636 m
2
 

Diâmetro requerido p/ Êmbolo dianteira 23,01 mm 

Área requerida p/ Êmbolo Pinça Traseira 0,0008840 m
2
 

Diâmetro requerido p/ Êmbolo Traseira 23,72 mm 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 3.4 - Êmbolo de pinça de freio 

Fonte: COBREQ 

 

3.2.2 Torque e atrito do par Solo/Pneu 

O pneu é de importância crucial, uma vez que é o ponto de interface entre o veículo e 

o solo. A força de atrito entre o pneu e o solo pode ser modelada de forma simples conforme a 

equação (2.16). 

Como cada eixo do veículo possui uma carga ou força normal distinta, se faz mais útil 

formular a força de atrito para cada eixo, a saber: eixo dianteiro e eixo traseiro, conforme as 



51 

 

equações (2.17) e (2.18), respectivamente as forças de atrito atuantes entre o solo e o pneu 

para os eixos dianteiro e traseiro.  

Para o torque, a este irá se denominar Torque resistente, pois este torque representa a 

resistência do pneu frente ao solo, e este seguirá a formulação (2.20) e (2.21), tendo como 

base a equação (2.19), onde o braço de alavanca é o raio do pneu. 

 

3.2.2.1 Torque e atrito do par Solo/Pneu no eixo dianteiro 

Tabela 3.10 - Força de atrito e torque resistente entre o pneu e o solo no eixo dianteiro 

Dados intermediários Valor Unidade 

Diâmetro da roda dianteira 0,559 m 

Força de atrito Pneu/Solo Dianteira 1287,9 N 

Torque Pneu/Solo Dianteira 359,8 N.m 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.2.2 Torque e atrito do par Solo/Pneu no eixo traseiro 

Tabela 3.11 - Força de atrito e torque resistente entre o pneu e o solo no eixo traseiro 

Dados intermediários Valor Unidade 

Diâmetro da roda traseira 0,533 m 

Força de atrito Pneu/Solo Traseira 397,8 N 

Torque Pneu/Solo Traseira 106,1 N.m 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3 Dados do Projeto 

3.3.1 Torque Potente 

Sabendo-se os valores de torque entre o pneu e o solo, deve-se impor um torque de 

igual magnitude ou maior para que as rodas do veículo tenham rotação nula, ou seja, travem. 

Este torque exercido pela pinça de freio sobre os discos de freio será denominado 

torque potente, pois é o responsável pela frenagem do veículo, e este seguirá a formulação 

(2.24) e (2.25). 
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3.3.1.1 Torque Potente no eixo dianteiro 

Tabela 3.12 - Força de atrito Disco/ Pastilha e Torque Pinça/ Disco Dianteiro 

Dados do projeto Valor Unidade 

Diâmetro do disco dianteiro 0,160 m 

Força de atrito pastilha/ disco dianteira 2456,4 N 

Torque Potente na dianteira 393,0 N.m 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3.1.2 Torque Potente no eixo traseiro 

Tabela 3.13 - Força de atrito Disco/ Pastilha e Torque Pinça/ Disco Traseiro 

Dados do projeto Valor Unidade 

Diâmetro do disco traseiro 0,160 m 

Força de atrito pastilha/ disco traseira 1637,3 N 

Torque Potente na traseira 131,0 N.m 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4 Projeto e Dimensionamento 

Nesta seção será apresentada a pinça de freio com sua respectiva modelagem em 

software SOLIDWORKS®. Além desta modelagem, serão definidos elementos que compõem 

o conjunto de uma pinça de freio que não foram projetados e serão adquiridos, a estes 

denominados elementos de mercado. 

 

3.4.1 Elementos de mercado 

Serão apresentados os elementos que serão adquiridos, tais como parafuso de banjo, 

êmbolos e parafusos sangradores que possuem baixo custo e não foram alvo do 

dimensionamento da pinça propriamente dita. 

 

3.4.1.1 Êmbolo 

O êmbolo da pinça de freio é um item de mercado e foi definido na seção 3.2.1 e pode 

ser visualizado na Figura 3.4. 
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3.4.1.2 Parafuso do banjo 

O parafuso do banjo tem como finalidade acoplar o mangote de freio a linha de freio. 

Este parafuso segue os padrões de rosca métrica ou rosca em sistema imperial, e possui a 

particularidade de possuir dois canais internos (furos) para permitir a passagem do fluido de 

freio, com especificação de rosca métrica M10 x 1,25. Na Figura 3.5, tem-se um exemplo de 

parafuso de banjo. 

 

 

Figura 3.5 - Parafuso de Banjo M10 x 1,25 

Fonte: COBREQ 

 

3.4.1.3 Parafuso sangrador 

O parafuso sangrador tem como finalidade auxiliar na retirada de ar presente no fluido 

de freio assim que o circuito hidráulico é montado. Este parafuso deve permanecer o fechado 

durante a utilização dos freios e apenas é utilizado quando se faz manutenção no sistema de 

freios. Este parafuso possui um canal interno para a passagem de fluido de freio com ar 

durante a operação de sangramento dos freios, com especificação de rosca métrica M4 x 0,70. 

Na Figura 3.6, tem-se um parafuso sangrador. 
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Figura 3.6 - Parafuso Sangrador M4 x 0,70 

Fonte: COBREQ 

 

3.4.1.4 Pastilhas de freio 

As pastilhas de freio tem como função comprimir o disco de freio e por meio da força 

de atrito entre as pastilhas e o disco, fazê-lo perder energia cinética e parar, resultando no 

travamento das rodas. As pastilhas sofrem desgaste e é um elemento de sacrifício dentro do 

conjunto da pinça de freio e disco de freio, sendo substituídos com frequência.  

As pastilhas de freio selecionadas são provenientes do modelo de pinça de freio a 

disco da motocicleta Honda CBX 250 Twister e são mostradas na Figura 3.3. 

 

3.4.2 Desenho e Modelagem 

Nesta seção se irá apresentar a modelagem tridimensional da pinça de freio 

desenvolvida em software SOLIDWORKS
®
. 

Na Figura 3.7, se tem o modelo de pinça utilizado pela Equipe Tuffão baja SAE e que 

inspirou o modelo desenvolvido, e na Figura 3.8, se tem a vista isométrica do modelo 

desenvolvido. 



55 

 

 

Figura 3.7 - Pinça de freio dianteira moto Honda CBX 250 Twister 

Fonte: Pramotos Peças 

 

 

Figura 3.8 - Pinça de freio, vista isométrica 

 

Na Figura 3.9, se tem a vista frontal do modelo desenvolvido. 
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Figura 3.9 - Pinça de freio, vista frontal 

 

Na Figura 3.10, se tem a vista lateral do modelo desenvolvido. 

 

Figura 3.10 - Pinça de freio, vista lateral direita 

 

Na Figura 3.11, se tem a vista superior do modelo desenvolvido. 
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Figura 3.11 - Pinça de freio, vista superior 

 

Na Figura 3.12, se tem a vista traseira do modelo desenvolvido. 

 

Figura 3.12 - Pinça de freio, vista traseira 

 

A seguir, na Figura 3.13 é apresentada a montagem da pinça de freio com os êmbolos 

selecionados. 
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Figura 3.13 - Pinça de freio com êmbolos, vista inferior 

 

A seguir, na Figura 3.14 é apresentada a montagem da pinça de freio com as pastilhas 

de freio selecionadas. 

 

Figura 3.14 - Pinça de freio com pastilhas 

 

A seguir, na Figura 3.15 é apresentada a montagem da pinça de freio com as pastilhas 

de freio selecionadas. 



59 

 

 

Figura 3.15 - Pinça de freio com disco de freio, vista frontal 

 

3.5 Matéria Prima 

Com a crescente preocupação com a reutilização de materiais e da capacidade de 

reciclagem do alumínio, foi adotada as latas de bebida de alumínio fundidas como fonte de 

matéria prima. 

O alumínio possui algumas características que o tornam importante para diversas 

aplicações, como boa resistência, baixa densidade e boa resistência à corrosão. 

Na Tabela 3.14, a seguir tem-se as principais características do alumínio puro. 

Tabela 3.14 - Características do Alumínio Puro 

Característica  

Estrutura Cristalina CFC 

Densidade a 20º C 26,98 g/cm
3
 

Temperatura de Fusão 660,4º C 

Limite de Resistência 40 a 50 MPa 

Limite de Escoamento 15 a 20 MPa 

Dureza Brinell 12 a 16 HBN 

Alongamento 50 a 70 % 

Fonte: Fuoco, R. Curso de fundição de ligas de alumínio. 
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3.5.1 Latas de bebida 

As latas de alumínio estão presentes no cotidiano da população e é uma fonte 

abundante de matéria prima, tendo elevadas quantidades de alumínio puro e baixo teor de 

impurezas. 

Segundo a Spectru Instrumental Científico, o teor de Alumínio presente nas latas de 

bebida é de aproximadamente 98,5% de alumínio em peso, tendo pequenas quantidades de 

Cobre, Manganês e Zinco.  

Comercialmente as latas de alumínio são fundidas e após solidificação apresentam-se 

de diversas formas e ligas. 

As latas possuem três qualidades de alumínio na estrutura da lata de bebida, contudo a 

prática da reciclagem das latas é a fusão da lata como um todo, sem segregação das diferentes 

partes da lata de alumínio, tendo-se então uma única liga após a fundição do material. 

 

3.5.2 Alumínio SAE 323 

O alumínio SAE 323, comercialmente conhecida como alumínio gotão, se apresenta 

em formato de meia esfera com 150 gramas e é proveniente direto da fundição das latas de 

bebida. 

Como é conhecido, o gotão possui alto teor de alumínio próximo a 95% em peso de 

alumínio, contudo sua resistência mecânica é baixa e sua principal finalidade é o controle 

químico dos aços no processo de desoxidação. 

Abaixo na Tabela 3.15, se tem a composição química do alumínio gotão ou SAE 323 e 

na Tabela 3.16 as propriedades mecânicas do alumínio SAE 323. 

 

Tabela 3.15 - Composição química Alumínio SAE 323 

Composição Química % 

Ferro (Fe) 2,00 max 

Silício (Si) 1,00 max 

Cobre (Cu) 0,90 max 

Manganês (Mn) 1,50 max 

Zinco (Zn) 0,70 max 

Fonte: Norma SAE J452 

 

Tabela 3.16 - Propriedades Mecânicas Alumínio SAE 323 
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Propriedades Mecânicas 

Limite de Resistência 196 MPa 

Limite de Escoamento 137 MPa 

Dureza Brinell 50 a 70 HBN 

Alongamento 3 % 

Fonte: Tratho Metal Química 

 

3.5.3 Alumínio SAE A356 

O alumínio SAE A356, comercialmente é produzido sob a forma de lingotes de 8 kg 

cada, após a fundição em molde permanente com matéria prima as latas de alumínio de 

bebida. 

Esta liga de alumínio, já apresenta uma melhora significativa as propriedades 

mecânicas frente a liga SAE 323. 

Abaixo na Tabela 3.17, se tem a composição química da liga SAE A356 e na Tabela 

3.18, se tem as propriedades mecânicas da liga SAE A356. 

Tabela 3.17 - Composição Química Alumínio SAE A356 

Composição Química % 

Ferro (Fe) 0,20 max 

Silício (Si) 6,50 a 7,50 

Cobre (Cu) 0,20 max 

Manganês (Mn) 0,10 max 

Zinco (Zn) 0,10 max 

Magnésio (Mg) 0,25 a 0,45 

Titânio (Ti) 0,20 max 

Fonte: Norma SAE A356 

 

Tabela 3.18 - Propriedades Mecânicas Alumínio SAE A356 

Propriedades Mecânicas 

Limite de Resistência 230 MPa 

Limite de Escoamento 185 MPa 

Dureza Brinell 75 HBN 

Alongamento 2 % 

Fonte: Norma SAE A356 
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4 Resultados 

Nesta seção será apresentado as análises por meio da técnica de elementos finitos 

implementada no software SOLIDWORKS® com base na modelagem tridimensional da 

pinça de freio. 

 

4.1 Análise por elementos finitos 

Para a análise pela técnica de elementos finitos, foram identificados três esforços 

atuantes no corpo da pinça de freio durante a frenagem, a saber: pressão interna na cavidade 

dos êmbolos da pinça de freio devido à pressão do fluido de freio, tensão exercida pela 

pastilha de freio externa sobre o corpo mais externo da pinça e torque exercido pelo disco 

sobre as pastilhas de freio que causam torção do corpo da pinça. 

O material escolhido para a pinça foi o alumínio SAE A356 devido a suas qualidades 

superiores ao alumínio SAE 323. 

Para todas as análises efetuaram-se os cálculos da pressão no circuito hidráulico 

considerando uma força de acionamento de 2000 N. Esta força é a força máxima que o pedal 

de freio deve suportar segundo o regulamento da SAE para as competições de Mini Baja SAE. 

Aplicada esta força de acionamento, tomaram-se as pressões nos circuitos hidráulicos da 

dianteira e traseira, pressão exercida pelos êmbolos da pinça de freio e torque da pastilha 

sobre o disco. 

Tabela 4.1 - Análise Estática da cavidade interna dos êmbolos - Dados da Malha 

Análise Estática 1 - Malha 

Malha Tetraédrica 

Número de elementos 59154 

Tamanho dos elementos 2,18824 mm 

Tolerância 0,109412 mm 

Qualidade da malha Alta 

Número de nós 91198 

Tempo de conclusão da malha 8 segundos 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 4.1 - Malha sólida 

 

4.1.1 Análise da pressão na cavidade interna dos êmbolos 

Tabela 4.2 - Análise Estática da cavidade interna dos êmbolos - Resultado 

Análise Estática 1 - Resultado 

Critério de escoamento Von Mises 

Pressão 2,52611 MPa 

Deformação equivalente 3,18 * 10
-4

 mm 

Deslocamento  7,53 * 10
-3

 mm 

Tensão máxima 43,14 MPa 

Fator de segurança mínimo 3,52 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 4.2 - Deformação equivalente - Análise Estática da cavidade interna dos êmbolos 

 

 

Figura 4.3 - Deslocamento - Análise estática da cavidade interna dos êmbolos 
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Figura 4.4 - Tensão Máxima - Análise Estática da cavidade interna do êmbolo 

 

 

Figura 4.5 - Fator de segurança mínimo - Análise Estática da cavidade interna do 

êmbolo 
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4.1.2 Análise da tensão exercida pela pastilha de freio sobre o corpo da pinça 

Tabela 4.3 - Análise da tensão exercida pela pastilha de freio sobre o corpo da pinça - 

Resultado 

Análise Estática 2 - Resultado 

Critério de escoamento Von Mises 

Tensão 2,52611 MPa 

Deformação equivalente 1,58 * 10
-3

 mm 

Deslocamento  1,11 * 10
-1

 mm 

Tensão máxima 148,60 MPa 

Fator de segurança mínimo 1,02 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 4.6 - Esforços - Análise da tensão exercida pela pastilha de freio sobre o corpo 

da pinça 
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Figura 4.7 - Deformação equivalente - Análise da tensão exercida pela pastilha de freio 

sobre o corpo da pinça 

 

 

Figura 4.8 - Deslocamento - Análise da tensão exercida pela pastilha de freio sobre o 

corpo da pinça 
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Figura 4.9 - Tensão Máxima - Análise da tensão exercida pela pastilha de freio sobre o 

corpo da pinça 

 

 

Figura 4.10 - Fator de segurança mínimo - Análise Estática da cavidade interna do 

êmbolo 
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4.1.3 Análise da torção da pinça pelo disco de freio 

Tabela 4.4 - Análise Estática da torção da pinça pelo disco de freio - Resultado 

Análise Estática 3 - Resultado 

Critério de escoamento Von Mises 

Torque 320 N.m 

Deformação equivalente 1,80 * 10
-4

 mm 

Deslocamento  1,45 * 10
-2

 mm 

Tensão máxima 20,98 MPa 

Fator de segurança mínimo 7,24 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 4.11 - Esforços - Análise da torção da pinça pelo disco de freio 

 

 



70 

 

 

Figura 4.12 - Deformação equivalente - Análise da torção da pinça pelo disco de freio 

 

 

Figura 4.13 - Deslocamento - Análise da torção da pinça pelo disco de freio 
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Figura 4.14 - Tensão Máxima - Análise da torção da pinça pelo disco de freio 

 

 

Figura 4.15 - Fator de segurança mínimo - Análise da torção da pinça pelo disco de 

freio 
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5 Conclusões e Perspectivas futuras 

O alumínio SAE 323 derivado direto da fundição de latas de alumínio de bebida em 

forma de gotão em molde de areia verde foi verificado numa análise preliminar em elementos 

finitos e não demonstrou ter resistência suficiente para ser utilizado para a fabricação da pinça 

de freio para o veículo Mini Baja SAE, contudo o alumínio SAE A356 também derivado da 

fundição de latas de alumínio de bebida com molde de aço e comercializados sob a forma de 

lingotes se mostrou suficiente para a fabricação da pinça de freio. 

Conclui-se que a matéria prima, o alumínio de latas de bebida é um material que tem 

aplicação viável na fabricação de pinças de freio para veículos Mini Baja SAE em caráter 

experimental.   

Recomenda-se a validação da matéria prima, ou seja, as latas alumínio de bebida 

fundida, em diferentes moldes e a realização de ensaios mecânicos e análise de composição 

química.  

Recomenda-se para a validação deste trabalho de conclusão de curso, a fabricação de 

um protótipo e validação dos resultados num veículo Mini Baja SAE e verificação dos 

parâmetros implementados nas análises de elementos finitos. 
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7 Apêndices 

Apêndice A - Planilha de Dimensionamento de Sistema de Freio 

Para a utilização prática desta planilha de dimensionamento de freio para Mini Baja 

SAE, deve-se preencher os campos Dados de entrada, e ao final deste, escolher a quantidade 

de êmbolos e seu respectivo diâmetro para atender as necessidades do projeto. 

 

Massa do Piloto 113,4 Kg

Massa do Veículo 173,0 Kg

Distribuição de peso na dianteira 46%

Distribuição de peso na traseira 54%

Relação de Pedal 5

Força de acionamento 200 N

Diâmetro do Cilíndro-mestre Dianteiro 0,0159 m

Diâmetro do Cilíndro-mestre Traseiro 0,0159 m

Balance Bar dianteira 0,60

Balance Bar traseira 0,40

Entre-eixos do Veículo 1,500 m

Bitola dianteira 1,300 m

Bitola traseira 1,200 m

Desaceleração solo-pneu 1,0

Diâmetro Roda dianteira 22' 0,559 m

Diâmetro Roda traseira 21' 0,533 m

Diâmetro Disco dianteiro 0,160 m

Diâmetro Disco traseiro 0,160 m

Coeficiente de atrito Pneu/Solo Dinâmico 0,6

Coeficiente de atrito Pneu/Solo Estático 0,6

Coeficiente de atrito pastilha-disco/Estático 0,4

Coeficiente de atrito pastilha-disco/Dinâmico 0,4

Dados de Entrada

  



76 

 

Xg, Coordenada X do C.G. 0,810 m

Yg, Coordenada Y do C.G. 0,650 m

Zg, Altura do C.G. 0,456 m

Área do pistão Cilíndro-mestre Dianteira 0,000198 m2

Área do pistão Cilíndro-mestre Traseira 0,000198 m2

Força de atrito Pneu/Solo Dianteira 1287,9 N

Torque Pneu/Solo Dianteira 359,8 N.m

Força de atrito Pneu/Solo Traseira 397,8 N

Torque Pneu/Solo Traseira 106,1 N.m

Pressão na linha de freio dianteira 3.031.334,77 Pa

Pressão na linha de freio traseira 2.020.889,85 Pa

Diâmetro padrão Êmbolo 0,0254 m 

Número de êmbolos p/ pinça 2

Área Êmbolo Pinça (2x) 0,0010129 m2

Relação entre Torques na Dianteira 1,09

Relação entre Torques na Traseira 1,23

Área requerida p/ Êmbolo Pinça Dianteira 0,0018548 m2

Diâmetro requerido p/ Êmbolo dianteira 24,30 mm

Área requerida p/ Êmbolo Pinça Traseira 0,0008204 m2

Diâmetro requerido p/ Êmbolo Traseira 22,85 mm

Dados Intermediários

 
 

Massa Veículo + Piloto 286,4 Kg

Peso Veículo + Piloto 2809,6 N

Peso Dianteira 1292,4 N

Peso Traseira 1517,2 N

Transferência de Carga (ΔW) 854,1 N

Carga Dianteira durante frenagem 2146,5 N

Carga Traseira durante frenagem 663,1 N

Distribuição de peso dianteira frenagem 76,4%

Distribuição de peso traseira frenagem 23,6%

Força de atrito pinça/disco Dianteira 2456,4 N

Torque pinça/disco Dianteira 393,0 N.m

Força de atrito pinça/disco Traseira 1637,6 N

Torque pinça/disco Traseira 131,0 N.m

Dados de Saída
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Apêndice B - Lista de materiais comerciais 

A seguir, se tem a lista de materiais disponíveis no mercado:  

 2 x Êmbolo para pinça de freio Cobreq - Diâmetro 1 polegada x 30 mm; 

 2 x Parafuso sangrador em aço inox, Rosca métrica M4 x 0,70; 

 1 x Parafuso de banjo em aço inox, Rosca métrica M10 x 1,25; 

 1 x Pastilhas de freio Cobreq Honda CBX 250 Twister. 


