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RESUMO 

O estudo realizado objetiva o dimensionamento do sistema de frenagem de um veículo de 

Fórmula SAE. Com base na literatura sobre o assunto, dados fornecidos pela equipe e 

componentes disponíveis no mercado, dimensionou-se um sistema para atender à demanda 

requerida de força de frenagem e atender aos objetivos propostos para o projeto geral do veículo, 

utilizando cálculos analíticos para tal. Projetou-se uma Pedal Box para acionar o sistema 

proposto; e para atestar sua segurança, foram realizadas análises numéricas, de tensão de Von 

Mises e de fadiga pelo critério de Goodman, e também análises analíticas que indiquem que o 

projeto atende às condições impostas pelo regulamento da competição. Um levantamento de 

custos foi realizado para auxiliar a equipe na adoção do projeto proposto.  

 

Palavras-chave: Pedal Box, Formula SAE Estudantil, Elementos Finitos. 



ABSTRACT 

 

The present study aims at sizing the braking system of a Formula SAE vehicle. Based on the 

literature on the subject, data provided by the team, and components available in the market, a 

system was dimensioned to meet the required braking force demand and to meet the objectives 

proposed for the overall design of the vehicle, using analytical calculations for such. A Pedal 

Box was designed to drive the proposed system; and to certify its safety, numerical, Von Mises 

stress and fatigue analyses were performed using Goodman's criterion, as well as analytical 

analyses to indicate that the project meets the conditions imposed by the regulations of the 

competition. A cost survey was made to assist the team in adopting the proposed design. 

 

Keywords: Pedal Box, Formula SAE Student, Finite Elements. 
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1 INTRODUÇÃO 

A SAE Brasil organiza, desde 2004, uma competição entre estudantes de engenharia 

com o objetivo de incentivar a aplicação prática de conceitos apresentados no decorrer do curso 

de graduação e, desta forma, colaborar na formação de profissionais aptos a atuarem na 

indústria automobilística. Os estudantes envolvidos na competição são desafiados a projetar e 

construir um veículo do tipo Fórmula. No decorrer da competição o projeto é avaliado por juízes 

especializados e o protótipo construído é submetido a uma bateria de provas previamente 

estabelecidas. Em 2007, foi fundada a Equipe Buffalo de Fórmula SAE oficializando a 

participação da Universidade Federal Fluminense na competição. 

A necessidade de se trabalhar com orçamentos restritos, o que dificulta 

substancialmente o desenvolvimento do projeto e a fabricação do protótipo, muitas vezes obriga 

a equipe a utilizar equipamentos e métodos de fabricação mais simples, impondo adaptações 

simplificadoras aos projetos. Estas adaptações, normalmente, resultam em um veículo mais 

pesado, o que acarreta em perda de desempenho. Outra estratégia comumente utilizada para 

superar as restrições orçamentárias é o reaproveitamento de sistemas de protótipos anteriores 

em novos projetos. 

Um dos sistemas que pode ser reaproveitado de um ano para outro é o sistema de 

frenagem. Considerando esta possibilidade, surgiu a oportunidade de se projetar um sistema de 

frenagem que incremente o desempenho do veículo, diminuindo o peso total e aumentando a 

eficiência de frenagem, atendendo as necessidades da Equipe pelos próximos anos. 

Uma das diretrizes deste projeto é permitir que a transição do sistema atual de frenagem 

para o proposto se dê em etapas no decorrer dos anos minimizando, com isto, as restrições 

impostas por um orçamento limitado. 

1.1 OBJETIVOS  

Este trabalho tem como objetivo principal projetar um sistema de frenagem para o 

veículo da Equipe Buffalo de Formula SAE.  

Os seguintes objetivos específicos podem ser listados: 

• Atender ao regulamento da competição. 
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• Reduzir o peso total do veículo adotando o conceito de cilindro-metre angular para o 

projeto da pedal box. 

• Desenvolver o modelo 3D da pedal box.  

• Realizar análise de elementos finitos para validar o projeto da pedal box. 

• Especificar os componentes do projeto que deverão ser adquiridos no mercado. 

• Apresentar um orçamento aproximado para implementação do projeto. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este documento foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 

Capítulo 1: Apresentação de introdução e motivação do estudo. Neste capítulo também são 

detalhados os objetivos do projeto de pesquisa. 

Capítulo 2: Apresentação da teoria de frenagem, tipos de freio, seus componentes e dinâmica 

veicular aplicada à frenagem. 

Capítulo 3: Dimensionamento do sistema de frenagem baseado nos dados do veículo e escolha 

dos componentes adequados para o projeto. 

Capítulo 4: Dimensionamento da pedal box, análise pelo método dos elementos finitos no pedal 

de freio e análise analítica na base de fixação. 

Capítulo 5: Apresentação geral dos custos para a equipe na implementação do projeto. 

Capítulo 6: Discussão de resultados e sugestão para trabalhos futuros. 

Capítulo 7: Referências bibliográficas utilizadas no estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desde o surgimento dos primeiros veículos urbanos motorizados, para garantir 

sua dirigibilidade e a segurança das pessoas dentro e fora dos veículos, foi necessário o 

desenvolvimento de mecanismos de frenagem. Assim, foram desenvolvidos diferentes 

sistemas de frenagem que, por meio de atrito, transformam a energia cinética do veículo 

em energia térmica que é dissipada para o ambiente. 

2.1 TIPOS DE FREIO 

Atualmente, os tipos de freios mais utilizados são o freio a tambor, o freio a disco 

e o freio ABS. São basicamente sistemas pelos quais a força aplicada sobre o pedal de 

freio é transmitida através de um circuito hidráulico e aplicada sobre os elementos 

responsáveis por gerar o atrito que transformará a energia cinética do veículo em energia 

térmica. 

2.1.1 Freio a Tambor 

O sistema de freio a tambor ou radial foi inventado no início do século XX. A 

força exercida sobre a linha hidráulica é transmitida para um cilindro hidráulico que 

pressiona a sapata de freio contra o tambor. A lona de freio gera o atrito necessário para 

reduzir a velocidade do eixo (LIMPERT, 1999). 

Na Figura 1 pode-se ver um esquemático dos componentes e montagem desse 

tipo de freio, de forma simplificada: 

 

Figura 1. Componentes de um Freio a Tambor 
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Fonte: (COSTA, 2002) 

De acordo com Limpert (1999), os freios a tambor possuem algumas subclassificações: 

os freios Simplex, Duplex e Duo-Servo.  

O freio Simplex é o que entrega o menor torque de frenagem por força aplicada e é 

comumente utilizado em rodas traseiras de veículos de passeio. Possui duas sapatas, a primária 

e a secundária, articuladas entre si e que são acionadas por um cilindro de dois êmbolos. A 

sapata primária está localizada logo após o cilindro de acionamento, no sentido do movimento 

da roda. O cilindro pode ser de acionamento hidráulico ou pneumático, e ter um ou dois êmbolos. 

O cilindro com dois êmbolos exerce força em duas direções simultaneamente enquanto o 

cilindro com um êmbolo apenas exerce força em uma direção. O freio Simplex funciona muito 

bem como freio de estacionamento. É importante ressaltar que o atrito exercido pela sapata é 

variável, sendo maior quanto mais próximo do cilindro que a está acionando. 

O freio Duplex possui dois cilindros de acionamento com um êmbolo, ou seja, possui 

duas sapatas primárias e não possui sapata secundária. É usual nas rodas traseiras de veículos 

com alta carga dianteira.  

Na Figura 2 é apresentado um desenho, um esquemático dos freios Simplex e Duplex, 

nas situações de freio solto e aplicado. 
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Figura 2. Diagrama Freios Simplex e Duplex 

Fonte: (COSTA, 2002) 

A terceira subclassificação é o freio Duo-Servo. Possui estrutura parecida com o 

Simplex, porém no lugar da articulação das duas sapatas é inserido um pino de pressão capaz 

de transmitir força nas duas direções. Além disso, ele conta com mais molas para trazer as 

sapatas de volta à condição de repouso. Esse tipo de freio também funciona muito bem como 

freio de estacionamento. Essa pequena diferença na estrutura gera um aumento de mais de seis 

vezes na força de frenagem, pois as sapatas são acionadas nas duas extremidades. Justamente 

por isso esse tipo de freio tem sua utilização reduzida, pois o alto atrito no sistema gera 

temperaturas muito elevadas difíceis de serem dissipadas, que torna mais complexo o 

dimensionamento do sistema. 

A Figura 3 mostra esquematicamente o freio Duo-Servo. Nela destaca-se as direções de 

movimento da roda, a pressão exercida pelo cilindro, e a força de atrito exercido pelas sapatas. 

Na parte inferior do sistema vê-se o pino de pressão. 
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Figura 3. Esquemático Freio Duo-Servo 

Fonte: (DIULGHEROGLO, 2008) 

2.1.2 Freio a Disco 

Apesar de ter sido desenvolvido para automóveis no início do século XX, seu amplo uso 

na indústria só se deu a partir dos anos 50 e 60. Possui vantagens consideráveis em comparação 

com o freio a tambor como, por exemplo, uma montagem mais simples, melhor resposta e 

estabilidade na frenagem e maior grau de recuperação térmica devido a maior dissipação de 

calor, já que o sistema é aberto. Os discos são produzidos em ferro fundido nodular ou alumínio, 

e o material utilizado deve possuir alto módulo de elasticidade para que não sofra grandes 

deformações e flexões (DIULGHEROGLO, 2008). 

O funcionamento do freio a disco é baseado no contato entre o disco e as pastilhas de 

freio. As pastilhas são suportadas e pressionadas por um dispositivo chamado pinça de freio, 

ou caliper. A Figura 4 ilustra o funcionamento do sistema: o fluido pressurizado exerce pressão 

sobre os pistões, estes empurram as pastilhas contra o disco gerando o atrito necessário para 

parar a roda. Normalmente, em carros populares, o freio a disco é usado apenas nas rodas do 

eixo dianteiro, enquanto o freio simplex atende bem para as rodas traseiras.  
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Figura 4. Esquemático de Freio a Disco 

Fonte: (DIULGHEROGLO, 2008) 

2.1.3 Freio ABS  

O Anti-locking Break System, comumente denominado Freio ABS, teve sua origem no 

início do século XX, no sistema ferroviário de transporte. Somente na década de 70 o sistema 

foi produzido em série para carros populares. Desde 2004 esse sistema está em 100% dos carros 

produzidos na Europa. Enquanto isso, no Brasil, esse sistema só passou a ser obrigatório em 

2014 (ESTADÃO, 2013). 

O ABS é um sistema eletrônico que tem como princípio básico evitar que o carro entre 

em derrapagem após uma frenagem brusca ou excessiva. Para isso, o sistema possui sensores 

nas rodas e comparam a velocidade de rotação destas com a velocidade do carro. Ao detectar 

que uma ou mais rodas estão tendo suas velocidades reduzidas em relação às outras, o sistema 

interpreta como uma tendência de travamento e intervém rapidamente, equilibrando a frenagem 

nas quatro rodas e garantindo que o condutor mantenha o controle do veículo após acionar o 

pedal de freio. Esse equilíbrio é obtido por meio do rápido travamento e destravamento das 

rodas, impedindo que estas deslizem ao longo da pista. Além da maior autonomia do condutor, 

a distância de frenagem necessária para a parada total do veículo é menor (SANTOS, 2014). 

A Figura 5 ilustra como o sistema de Freios ABS é instalado no carro e mostra seus 

componentes principais. 
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Figura 5. Esquemático Freio ABS 

Fonte: (CANAL DA PEÇA, 2021) 

2.2 COMPONENTES DO SISTEMA DE FRENAGEM DE UM VEÍCULO FÓRMULA SAE 

A seguir são descritos os principais componentes de um sistema de frenagem 

semelhante ao adotado pela Equipe Formula SAE da UFF. 

2.2.1 Pedal de Freio 

O pedal de freio é o componente inicial do sistema de frenagem de um veículo 

responsável por transmitir a força de acionamento do piloto para o cilindro mestre, ou então 

para o balance bar, caso esse seja utilizado. O pedal é basicamente uma alavanca cuja finalidade 

é multiplicar a força exercida pela ação do piloto. No projeto do pedal devem-se levar em conta 

alguns fatores que afetam o desempenho da frenagem e a segurança do veículo e do piloto. Um 

desses fatores, levando em conta um Projeto de Fórmula SAE, é a geometria do veículo. Outro 

fator importante é a parte ergonômica do pedal, que deve ter um design que acomode bem o pé 

do piloto. O pedal de freio deve ser a parte mais confiável do sistema visto que, em caso de 

falha, todo o sistema será comprometido. 

A relação de pedal, ou pedal ratio, é um valor adimensional expresso pela razão entre 

as distâncias de acionamento e o eixo de rotação do pedal X, e a distância do eixo de rotação 

até a linha de ação do cilindro mestre Y, como pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6. Relação de Pedal  

Fonte: (MASTER POWER BRAKES, 2021) 

Sendo assim, para as duas geometrias de pedal apresentadas na Figura 6, o cálculo da 

relação de pedal  𝑅𝑝 é dada pela Equação (2.1): 

 

p

X
R

Y
=  

 (2.1) 

 

A relação de pedal determina o quanto a força exercida pelo piloto é ampliada e 

transmitida para o sistema. De acordo com Oshiro (1994), a relação calculada dessa forma deve 

ficar entre 4,0 e 6,0. Quanto maior o valor mais sensível será a resposta do sistema ao 

acionamento do piloto. Entretanto, para geometrias mais complexas de cilindro-mestre angular, 

como na Figura 7, onde este não seja ortogonal ao corpo do pedal, usa-se outra forma de calcular 

a relação.  

 

Figura 7. Relação de Pedal com Cilindro-Mestre angular 

Fonte: Próprio autor 
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Para esses casos a relação de pedal será o quociente entre a variação de comprimento 

do arco de deslocamento do pedal e a variação de comprimento do cilindro-mestre, 

considerando a situação em que o pedal não é pressionado e a situação em que ele está no curso 

máximo. Esse tipo de geometria possui desafios de projeto e instalação, mas pode reduzir o 

comprimento de chassi de tal forma a diminuir a sua massa em até 0,68 kg. A relação de pedal 

calculada de acordo com a Equação (2.2) deve ficar entre 3,0 e 6,0. (SCHILLER, 2007) 

 

𝑅𝑝 =
𝑃𝑇

∆𝑐
 

 (2.2) 

 

Segundo Limpert (1999), para carros de passeio a força de acionamento média para 

mulheres é de 445N e para homens é de 823N, em valores aproximados. E o curso de pedal não 

deve exceder os 150mm. É relevante citar que o Regulamento de Competição de Fórmula SAE, 

da SAE Brasil, exige que o pedal e todo sistema suporte uma força de 2.000N. 

2.2.2 Cilindro-Mestre 

O cilindro mestre é o dispositivo que pressuriza a linha de freio e abastece o sistema 

com o fluido vindo do reservatório. Na Figura 8 pode-se ver o cilindro-mestre e a haste do 

pistão que tem por função pressurizar a linha de freio. O cilindro pode ser de acionamento 

simples ou duplo.  

O cilindro de acionamento simples, mostrado na Figura 8, aciona todo o sistema. 

Havendo perda de pressão devido a vazamento todo o sistema fica comprometido, pois todo o 

sistema é abastecido por um cilindro apenas. Este tipo de cilindro, usado sozinho, está em 

desuso atualmente. Geralmente quando utilizado, é usado em pares. 

 

Figura 8. Cilindro Mestre de acionamento simples 
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Fonte: (SENAI, 2013) 

O cilindro de acionamento duplo possui duas câmaras de pressão independentes, e cada 

câmara alimenta duas rodas do veículo; ou uma, caso sejam usados dois cilindros. Além disso, 

havendo perda de pressão por vazamento, apenas uma parte do sistema é comprometida. A 

Figura 9 retrata uma vista em corte desse tipo de cilindro mestre. 

 

Figura 9. Cilindro Mestre de acionamento duplo 

Fonte: (SENAI, 2013) 

De acordo com Bauer (2003), a norma DIN 74000 propõe 5 possíveis configurações de 

circuito hidráulico utilizando um par destes cilindros mestres: II, X, HI, LL e HH. As letras se 

referem apenas a como o traçado das linhas de freio se assemelha. A Figura 10 mostra 

esquematicamente essas configurações. 
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Figura 10. Tipos de configuração hidráulica para linhas de freio 

Fonte: (BAUER, 2003) 

( a ) Configuração II, pode ser vertical ou paralela 

( b ) Configuração X, ou diagonal 

( c ) Configuração HI 

( d ) Configuração LL 

( e ) Configuração HH 

 O cilindro mestre também pode ser considerado fixo ou flutuante, a depender de como 

é sua fixação na estrutura. O tipo fixo é mais comum, pois a estrutura necessária para acomodá-

lo é mais simples de se projetar. O tipo flutuante é mais arrojado, pode ser usado em espaços 

menores e possibilita montagens mais compactas e mais leves. 

A Figura 11 ilustra esses dois tipos de cilindros, a esquerda o do tipo fixo e a direita o 

cilindro do tipo flutuante. 
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Figura 11. Cilindros-mestres Fixo e Flutuante 

Fonte: (TILTON RACING, 2021) 

2.2.3 Balance Bar 

Devido à distribuição de carga dinâmica nas rodas dos veículos bem maior na parte 

dianteira, usa-se o balance bar para transferir força de frenagem do eixo traseiro para o dianteiro 

de forma mecânica. O dispositivo é bem simples e pode ser ajustado de forma a reproduzir a 

porcentagem desejada de força de frenagem nos dois eixos, de acordo com condições do carro 

e da pista.  

 

Figura 12. Vista Inferior Balance Bar com distribuição igual nos dois cilindros 

Fonte: (SCR MOTOSPORTS, 2019) 

A Figura 12 ilustra como o sistema funciona: as duas hastes na vertical são dos cilindros 

mestre e a haste horizontal possui o ponto de acionamento da força do pedal no centro da 

estrutura, gerando assim uma distribuição 50-50 da força de frenagem nos cilindros mestres 

caso esse desenho se mantenha com o pedal acionado.  
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Porém, o ponto de aplicação da força oriunda do pedal pode ser deslocado pelo curso 

do dispositivo alterando assim a geometria e a distribuição das forças quando o pedal é acionado. 

Tal configuração pode ser observada na Figura 13, que ilustra uma parte maior da força exercida 

pelo pedal sendo aplicada sobre o cilindro mestre responsável pelas rodas dianteiras.  

 

Figura 13. Vista Inferior Balance Bar com distribuição diferente nos dois cilindros 

Fonte: (SCR MOTOSPORTS, 2019) 

2.2.4 Pinça de Freio  

A pinça de freio, também chamada de caliper, entra na parte final do sistema e é 

responsável por transformar a força que pressuriza a linha hidráulica em pressão das pastilhas 

sobre o disco de freio, também conhecido como rotor. A Figura 14 mostra a posição da pinça 

de freio na montagem do sistema de freio a disco.  

 

Figura 14. Montagem de Pinça com Disco de Freio 

Fonte: (AUTOENTUSIASTAS, 2017) 

As pinças de freio podem se apresentar em diferentes formatos, tamanhos e número de 

pistões. Segundo Limpert (1999) as pinças de freio se dividem em dois grupos principais: fixa 

e flutuante. 
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A pinça de freio fixa dispõe os pistões em pares opostos, podendo ter dois, quatro ou até 

mesmo seis pistões. A Figura 15 mostra uma pinça fixa moderna, e como se pode ver há quatro 

cilindros na parte interna, onde só os dois da parte inferior aparecem e são destacados na figura. 

 

Figura 15. Caliper fixo de 4 pistões Wilwood Forged Superlite 

Fonte: (OUTLET GEARHEAD, 2021) 

A pinça de freio flutuante apresenta um ou dois pistões do lado interno da estrutura que 

pressionam o rotor, este exerce pressão sobre a parte externa da estrutura, que por reação 

pressiona o rotor de volta.  

A Figura 4 usada na definição de freio a Disco, repetida na Figura 16, mostra uma pinça 

flutuante. Esse modelo possui algumas vantagens em relação ao fixo, como a montagem e uma 

sangria mais simples. O diâmetro dos pistões da pinça é parte importante do dimensionamento 

do sistema de freios.  

 

Figura 16. Esquemático de Freio a Disco 

Fonte: (DIULGHEROGLO, 2008) 

Dentro da pinça, e responsáveis pelo atrito com o disco, estão as pastilhas de freio. As 

pastilhas são feitas de materiais compósitos fixados numa base metálica. O material em contato 

com o disco deve resistir a altas temperaturas geradas pelo atrito e, ao mesmo tempo, dissipar 
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o calor gerado de forma a não prejudicar o sistema visto que o coeficiente de atrito entre pastilha 

e disco se reduz a partir de determinada temperatura.  

Um fator a se levar em consideração no dimensionamento do sistema é a área das 

pastilhas de freio, e até mesmo o material da mesma, que influencia no coeficiente de atrito que 

varia com a temperatura. A Figura 17 mostra um jogo de pastilhas. 

 

 

Figura 17. Pastilhas da pinça Wilwood Forged Superlite 

Fonte: (AMAZON, 2021) 

2.2.5 Disco de Freio 

O disco de freio é responsável por receber a força de frenagem. O material precisa ser 

um bom dissipador de calor, geralmente é feito de aço-carbono ou aço inoxidável. Os discos 

podem ser classificados quanto à fixação ao cubo de roda. Enquanto o disco fixo é rígido, o 

disco flutuante permite pequenos movimentos de ajuste entre a sua fixação no cubo e sua 

posição entre as pastilhas da pinça de freio.  

A principal dimensão do disco que interfere no projeto do sistema de freio é o raio 

efetivo. 
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Figura 18. Raio Efetivo do Disco de Freio 

Fonte: (MATHWORKS, 2021) 

Conforme mostra a Figura 18 o raio efetivo 𝑅𝑚, é medido usando a linha média de ação 

da pastilha. 

2.3 DINÂMICA VEICULAR DE FRENAGEM 

A dinâmica veicular é a área que estuda o movimento do veículo e como cada fator, seja 

uma peça do carro ou condição externa, influencia esse movimento e altera sua dirigibilidade. 

De forma geral, estão inclusas nessa área o isolamento da vibração do chassi, manutenção do 

contato entre pneu e solo, atuação da suspensão e amortecedores, resposta do veículo às 

atuações do volante e, dentre outras coisas, a dinâmica de frenagem, foco desse estudo. 

2.3.1 Desaceleração relativa 

Segundo Stone e Ball (2004), a desaceleração na frenagem pode ser considerada 

constante. Sendo assim, utilizando-se de equações simples da cinemática como a função horária 

da posição e a equação de Torricelli, valendo-se respectivamente do tempo e da distância de 

parada desejada, encontra-se a desaceleração a necessária para a frenagem que respeite as 

condições propostas. A desaceleração também pode ser determinada por meio de uma 

regulamentação ou norma especializada. 

A partir daí, define-se a desaceleração relativa, uma constante adimensional G, como 

sendo a razão entre desaceleração desejada a e a aceleração da gravidade g, conforme o 

mostrado pela Equação (2.3). 
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a
G

g
=  

 (2.3) 

 

2.3.2 Distribuição Dinâmica de Carga 

Na Figura 19 são apresentadas as principais grandezas envolvidas no cálculo da 

distribuição dinâmica de carga.  

 

Figura 19. Diagrama de corpo livre simplificado 

Fonte: Adaptado de (DAHMER, 2016) 

h – Altura do centro de gravidade, CG 

𝑊𝑓 – Peso estático do eixo dianteiro 

𝑊𝑟 – Peso estático do eixo traseiro  

L – Distância entre eixos 

Sejam m a massa e W o peso do veículo (com piloto), pelo diagrama de corpo livre tem-

se que:  

 

𝑊 = 𝑊𝑓 + 𝑊𝑟 = 𝑚 × 𝑔  (2.4) 

 

Durante a desaceleração, devido a inércia, a distribuição de carga se altera. Parte da 

carga traseira se desloca para a dianteira. Essa alteração ∆𝑊 é dada pela equação: 

 

∆𝑊 =
𝑊 × 𝐺 × ℎ

𝐿
 

 (2.5) 
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Sendo assim os esforços atuando sobre os eixos dianteiro e traseiro, respectivamente 

durante a frenagem, 𝑊𝑓
′ e 𝑊𝑟

′, são definidos por: 

 

𝑊𝑓
′ = 𝑊𝑓 + ∆𝑊  (2.6) 

 

𝑊𝑟
′ = 𝑊𝑟 − ∆𝑊  (2.7) 

 

2.3.3 Torque pretendido 

Segundo Gillepsie (1992), o torque de frenagem necessário para travar as rodas do 

veículo é dado pela Equação (2.8): 

 

𝑇𝑃𝑖
= 𝜇𝑒 × 𝑊𝑖

′ × 𝑟 + 𝐽𝑤 × 𝜔𝑤  (2.8) 

 

Onde o primeiro termo da equação, 𝜇𝑒 × 𝑊𝑖
′ × 𝑟, relativo ao torque exercido pela força 

de atrito na superfície do pneu, é o produto do coeficiente de atrito entre pneu e asfalto 𝜇𝑒, o 

peso dinâmico sobre o eixo 𝑊𝑖
′, calculado nas equações (2.6) e (2.7) e o raio do pneu 𝑟. O 

segundo termo, 𝐽𝑤 × 𝜔𝑤, é relativo ao efeito da inércia das rodas sobre seu respectivo eixo. O 

momento de inércia 𝐽𝑤 depende da massa de todo o eixo e do raio do pneu e pode ser dado pela 

Equação (2.9). A variável 𝜔𝑤 é a desaceleração angular e pode ser dado pelo quociente entre a 

desaceleração do veículo e o raio do pneu, como mostra a Equação (2.10). 

 

𝐽𝑤 = 𝑚𝑤 × 𝑟2  (2.9) 

 

𝜔𝑤 =
𝑎

𝑟
  (2.10) 

 

2.3.4 Torque do sistema 

Desprezando-se efeitos de perda de carga na linha hidráulica é possível igualar as 

pressões no cilindro-mestre, 𝑃𝐶𝑀, e no pistão da pinça de freio, 𝑃𝑃𝐼𝑆, conforme Equação (2.11): 
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𝑃𝐶𝑀 = 𝑃𝑃𝐼𝑆 (2.11) 

 

A pressão no cilindro-mestre é a razão entre a força sofrida, 𝐹𝐶𝑀, e a área do êmbolo, 

𝐴𝐶𝑀 , do mesmo conforme a Equação (2.12): 

 

𝑃𝐶𝑀 =
𝐹𝐶𝑀

𝐴𝐶𝑀
 

(2.12) 

 

Para encontrar a força sofrida pelo cilindro-mestre, numa distribuição de balance bar 

50-50, inicialmente se multiplica a força exercida pelo piloto, 𝐹𝑝𝑖𝑙,  com a relação de pedal, 𝑅𝑝, 

visto que essa funciona como um braço de alavanca. A seguir divide-se esse valor por dois, 

considerando que essa seja a quantidade de cilindros dividindo a mesma força do pedal. 

 

𝐹𝐶𝑀 =
𝐹𝑝𝑖𝑙 × 𝑅𝑝

2
 

(2.13) 

 

Combinando as equações (2.12) e (2.13): 

 

𝑃𝐶𝑀 =
𝐹𝑝𝑖𝑙 × 𝑅𝑝

2 × 𝐴𝐶𝑀
 

(2.14) 

 

O torque do sistema, 𝑇𝑆, pode ser descrito pela força de atrito, 𝐹𝑎𝑡,  multiplicada pelo 

raio efetivo do disco de freio, 𝑟𝑒𝑓, conforme Equação (2.15): 

 

𝑇𝑆 = 𝐹𝑎𝑡 × 𝑟𝑒𝑓 (2.15) 

 

 A força de atrito é o produto entre a força total exercida pela pinça de freio, 𝐹𝑃𝐼𝑁, e o 

coeficiente de atrito entre pastilha e disco, 𝜇𝑝𝑎𝑠𝑡: 
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𝐹𝑎𝑡 = 𝐹𝑃𝐼𝑁 × 𝜇𝑝𝑎𝑠𝑡 (2.16) 

 

 A força total exercida pela pinça de freio é a força exercida por cada pistão, 𝐹𝑃𝐼𝑆, em 

seu interior, multiplicado pelo número de pistões, 𝑛𝑃𝐼𝑆: 

 

𝐹𝑃𝐼𝑁 = 𝐹𝑃𝐼𝑆 × 𝑛𝑃𝐼𝑆 (2.17) 

 

 Sabe-se que a força exercida por cada pistão é a mesma força que este sofre pela pressão 

na linha hidráulica. 

 

𝑃𝑃𝐼𝑆 =
𝐹𝑃𝐼𝑆

𝐴𝑃𝐼𝑆
 

(2.18) 

 

 Utilizando as equações (2.11) e (2.18) é possível escrever força exercida pelo pistão, 

𝐹𝑃𝐼𝑆, em função da pressão do cilindro-mestre, 𝑃𝐶𝑀 : 

 

𝐹𝑃𝐼𝑆 = 𝑃𝐶𝑀 × 𝐴𝑃𝐼𝑆 (2.19) 

 

 Substituindo 𝑃𝐶𝑀 na Equação (2.19) valendo-se da Equação (2.14): 

 

𝐹𝑃𝐼𝑆 =
𝐹𝑝𝑖𝑙 × 𝑅𝑝

2 × 𝐴𝐶𝑀
× 𝐴𝑃𝐼𝑆 

(2.20) 

 

 Reescrevendo a Equação (2.15) e substituindo os valores obtidos nas equações (2.20), 

(2.17) e (2.16) tem-se a expressão final para o torque do sistema: 
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𝑇𝑆 =
𝐹𝑝𝑖𝑙 × 𝑅𝑝

2 × 𝐴𝐶𝑀
× 𝐴𝑃𝐼𝑆 × 𝑛𝑃𝐼𝑆 × 𝜇𝑝𝑎𝑠𝑡 × 𝑟𝑒𝑓 

(2.21) 

 

 Sabendo que a área do círculo, em função do seu diâmetro, é dada por A = 𝜋 × 𝐷2

4⁄ , 

reescreve-se a equação (2.21), agora em função dos diâmetros do cilindro mestre e do pistão, 

𝐷𝐶𝑀 e 𝐷𝑃𝐼𝑆. 

 

𝑇𝑆 =
𝐹𝑝𝑖𝑙 × 𝑅𝑝

2 × 𝐷𝐶𝑀
2 × 𝐷𝑃𝐼𝑆

2 × 𝑛𝑃𝐼𝑆 × 𝜇𝑝𝑎𝑠𝑡 × 𝑟𝑒𝑓 
(2.22) 

 

O torque do sistema 𝑇𝑆 é calculado para cada roda, então deve ser superior a metade do 

torque pretendido 𝑇𝑃𝑖
, calculado para o referido eixo do veículo. 
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3 PROJETO DO SISTEMA DE FRENAGEM 

Valendo-se de toda a teoria desenvolvida no Capítulo 2, e de dados fornecidos pela 

equipe, buscou-se dimensionar o sistema de freios que atenda às necessidades do veículo numa 

distribuição de forças no balance bar de 50-50. 

3.1  DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE FRENAGEM 

Para dimensionar o sistema de frenagem do veículo é preciso determinar algumas 

premissas que darão norte ao projeto. Primeiramente, escolheu-se trabalhar com freio a disco 

por múltiplos motivos: facilidade de montagem, manutenção simples e barata, alto desempenho 

e a vasta abordagem da teoria pela literatura.  

A escolha da geometria da pedal box é mais um fator importante a se considerar. Por se 

tratar de um veículo de competição focado em desempenho, a opção foi pela geometria de 

cilindro-mestre angular visto que, de acordo com Schiller (2007), possibilita redução do 

comprimento do chassi e, portanto, do seu peso, e também permite redução do peso do pedal e 

uso de cilindro-mestre flutuante. 

3.1.1 Definindo o Torque Pretendido 

Para que, durante o acionamento do freio, seja garantido o travamento das rodas é 

necessário atingir um torque mínimo de frenagem. Para calculá-lo será necessário utilizar dados 

fornecidos pela equipe conforme mostra a Tabela 1: 

Tabela 1. Dados da Equipe  

Massa do veículo com piloto ( m ) 310 kg 

Peso estático dianteiro ( 𝑊𝑓 ) 1398,9 N 

Peso estático traseiro ( 𝑊𝑟 ) 1642,2 N 

Raio do pneu ( r ) 0,2667 m  

Massa eixo ( 𝑚𝑤 ) 20 kg 

Distância Entre-Eixos ( L ) 1,575 m  

Altura do CG ( h ) 0,325 m 

Raio efetivo disco dianteiro ( 𝑟𝑒𝑓𝑓 ) 0,1083 m 

Raio efetivo disco traseiro ( 𝑟𝑒𝑓𝑟
  ) 0,0973 m 
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É preciso definir o coeficiente de atrito estático entre pneu e asfalto. Segundo Dukkipati 

(2008), o coeficiente de atrito, 𝜇𝑒,entre pneu e asfalto seco, para velocidades acima de 48 km/h, 

pode ser considerado igual a 1,0. Além disso, de acordo com a NBR 10312 (2019) a 

desaceleração a do veículo deve ser considerada como 1,5g para fins de dimensionamento do 

sistema de frenagem. 

A seguir, considerando o peso do veículo, 𝑊, como 𝑚 × 𝑔, a transferência de carga 

durante a frenagem deve ser determinada com auxílio da Equação (2.5). 

∆𝑊 =  
310 × 9,81 × 1,5 × 0,325 

1,575
= 941,3 𝑁 

(3.1) 

 

Calcula-se o peso dinâmico nos eixos conforme equações (2.6) e (2.7). Usam-se os 

valores de peso estático em cada eixo fornecidos pela equipe e o valor de ∆𝑊  obtido na 

Equação (3.1),  

 

𝑊𝑓
′ = 1398,9 + 941,3 = 2340,2 𝑁 (3.2) 

 

𝑊𝑟
′ =  1642,2 − 941,3 = 700,9 𝑁 (3.3) 

 

 O resultado das equações (3.2) e (3.3), em comparação com o peso total do veículo, 

permite calcular a distribuição dinâmica de carga: 

 

𝑊𝑓
′

𝑊
=  

2340,2

3041,1
= 77% 

(3.4) 

 

𝑊𝑟
′

𝑊
=  

700,9

3041,1
= 23% 

(3.5) 

 

 Logo, a distribuição dinâmica de carga é de 77% do peso do veículo sobre o eixo 

dianteiro, e 23% do peso sobre o eixo traseiro.  
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 A seguir, para calcular o torque pretendido determina-se o momento de inércia 𝐽𝑤 de 

acordo com a Equação (2.9): 

 

𝐽𝑤 = 20 × 0,26672 = 1,42 𝑘𝑔. 𝑚² (3.6) 

 

 Em seguida, considerando a desaceleração de 1,5g, calcula-se o valor da desaceleração 

angular de acordo com a Equação (2.10): 

 

𝜔𝑤 =
1,5 × 9,81

0,2677
= 55,17 𝑟𝑎𝑑/𝑠² 

(3.7) 

 

A seguir calcula-se o torque pretendido em cada eixo conforme a Equação (2.8): 

  

𝑇𝑓 = 1,0 × 2340,2 × 0,2667 + 1,42 × 55,17 = 702,6 𝑁. 𝑚 (3.8) 

 

𝑇𝑟 = 1,0 × 700,9 × 0,2667 + 1,42 × 55,17 = 265,4 𝑁. 𝑚 (3.9) 

 

 Para se calcular o torque necessário para a frenagem em cada roda basta dividir o valor 

calculado em cada eixo, nas equações (3.8) e (3.9), pela metade. O valor do torque necessário 

de frenagem é de 351,3 N.m para as rodas dianteiras e 132,7 N.m paras as rodas traseiras. 

3.1.2 Escolha do Cilindro-Mestre 

O regulamento de competições da SAE determina que o sistema de frenagem deve 

possuir dois sistemas independentes. Para atender a essa norma utiliza-se um par de cilindros 

de acionamento simples e adota-se a Configuração II para a linha hidráulica. 
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Figura 20.  Cilindro-Mestre Tilton 78-Series 

Fonte: (TILTON RACING, 2021) 

A Figura 20 mostra o Cilindro-Mestre Tilton 78-Series escolhido para o projeto. Suas 

dimensões relevantes para o projeto são o diâmetro do êmbolo, que é de 3/4” (19,05 mm), e o 

máximo valor de curso desse êmbolo, cujo valor é de 1,1” (27,94 mm). 

3.1.3 Relação de Pedal e Força de Acionamento  

Visando a montagem de forma angular com os cilindros-mestres, foi desenhado um 

pedal adotando-se o design mostrado na Figura 21. 

 

Figura 21. Design do Pedal de Freio 

Fonte: Próprio Autor 

Usa-se a Equação (2.2) para calcular a relação 𝑅𝑃, valendo-se das medidas do curso 

máximo do pedal e do curso máximo do cilindro-mestre escolhido. 

 

𝑅𝑃 =
93,6

27,94
= 3,35 

(3.10) 
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A força de acionamento varia de acordo com o piloto. Neste trabalho, adotou-se o valor 

de 445 N, por ser, segundo Limpert (1999), a força de acionamento média entre as mulheres. 

3.1.4 Escolha da Pinça de Freio e Determinação do Raio Efetivo 

O valor do coeficiente de atrito entre pastilha e disco de freio depende do tipo de material 

compósito utilizado na fabricação pastilha. No gráfico apresentado na Figura 21, o fabricante 

de materiais para freios, Wilwood, compara o coeficiente do material “PolyMatrix A” com 

outros materiais compósitos, deixando claro que este apresenta um melhor desempenho. Assim, 

neste projeto, optou-se por pinças cujas pastilhas sejam do material “PolyMatrix A”.  

Para fins de dimensionamento do sistema, adotou-se o coeficiente de atrito entre pastilha 

e disco 𝜇𝑝𝑎𝑠𝑡 igual a 0,5, valor que segundo o gráfico da Figura 22 é atingido a temperatura 

aproximada de 350 o F ( 177 o C ). Observe que o coeficiente chega a um valor máximo de 0,57 

na temperatura aproximada 700 oF.(371 oC ). 

 

 

Figura 22.  Variação do Coeficiente de Atrito com a Temperatura 

Fonte: (WILWOOD, 2021a) 

Inicialmente considerou-se o valor de raio efetivo dos discos conforme a Tabela 1. 

Considerou-se também que cada pinça de freio possui dois pistões, pois modelos com quatro e 
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seis pistões possuem valor elevado. É preciso determinar o diâmetro do pistão que entregará o 

torque pretendido para cada roda.  

Escrevendo a Equação (2.22) para cada eixo, substituindo os valores definidos em 

projeto nas unidades do SI para encontrar os valores de 𝐷𝑃𝐼𝑆𝑓
 e 𝐷𝑃𝐼𝑆𝑟

. 

 

351,3 =
445 × 3,35

2 × 0,019052
× 𝐷𝑃𝐼𝑆𝑓

2 × 2 × 0,5 × 0,1083 
(3.11) 

 

132,7 =
445 × 3,35

2 × 0,019052
× 𝐷𝑃𝐼𝑆𝑟

2 × 2 × 0,5 × 0,0973 
(3.12) 

 

Desenvolvendo-se Equação (3.11) chega-se ao valor de 0,03974 m (39,74 mm ou 1,56”) 

para o diâmetro do pistão da pinça no eixo dianteiro 𝐷𝑃𝐼𝑆𝑓
. A Equação (3.12) dá um valor de 

0,02577 m (25,77 mm ou 1.01”) para o diâmetro do pistão da pinça no eixo traseiro 𝐷𝑃𝐼𝑆𝑟
. 

No mercado a pinça de freio que melhor se adequa ao projeto é a Wilwood Dynapro 

Single. O modelo possui unidades com par de pistões de 1,75” (44,00 mm) ou 1,38” (35,02 

mm). Neste projeto, foram escolhidos um par de pinças com diâmetro de pistão de 1,75” para 

o eixo dianteiro e um par com diâmetro de 1,38” para o eixo traseiro. A Figura 23 mostra o 

modelo da pinça de freio escolhida. 

 

 

Figura 23. Pinça de Freio Wilwood Dynapro Single 

Fonte: (WILWOOD, 2021b) 
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Como os diâmetros das pinças são superiores aos diâmetros calculados nas equações 

(3.11) e (3.12), é possível compensar esse ganho de torque de frenagem extra reduzindo-se o 

raio efetivo do disco de freio. Essa redução possibilitaria maior redução de massa, fator sempre 

importante em um projeto focado em alto desempenho.  

Reescreve-se a Equação (2.22) para cada eixo, agora utilizando os diâmetros dos pistões 

das pinças escolhidas e calculando o valor mínimo de raio efetivo do disco para proporcionar o 

torque pretendido, com todas as unidades no SI. 

 

351,3 =
445 × 3,35

2 × 0,019052
× 0,0442 × 2 × 0,5 × 𝑟𝑒𝑓𝑓

 
(3.13) 

 

132,7 =
445 × 3,35

2 × 0,019052
× 0,035022 × 2 × 0,5 × 𝑟𝑒𝑓𝑟

 
(3.14) 

 

Resolvendo-se as equações (3.13) e (3.14) encontra-se o valor para o raio efetivo do 

disco dianteiro de 0,0884 m (88,4 mm) e para o disco traseiro o valor de 0,0527 m (52,7 mm). 

Estima-se uma redução de massa de até 2,48 kg nos discos de freio adotando-se o novo 

dimensionamento do sistema.  
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4 PROJETO DA PEDAL BOX 

Atualmente a equipe utiliza uma pedal box de cilindro-mestre fixo, que tem como 

principal vantagem reduzir o CG e aumentar a estabilidade na frenagem. Como alternativa a 

esse projeto, adota-se uma pedal box diferente, de formato angular, que possui geometria mais 

complexa e montagem mais desafiadora, mas proporciona grandes reduções de massa pelo uso 

de peças mais leves e menor número de fixações dessas peças.  

É relevante citar que será usado um balance bar, mesmo que o sistema tenha sido 

dimensionado para que este seja usado distribuindo a força do pedal pela metade. E que a equipe 

já possui um modelo adequado para o projeto. 

4.1 GEOMETRIA DA PEDAL BOX 

Tal qual o projeto atual utilizado pela equipe, a embreagem é acionada por meio de 

alavanca manual, o que permite projetar a pedal box com dois pedais, o do freio do lado 

esquerdo, e o do acelerador do lado direito. A opção pelo uso da geometria de cilindro-mestre 

angular necessita determinar como será a fixação das peças.  

Há projetos onde as peças são apoiadas sobre uma chapa metálica, há também projetos 

onde as peças são apoiadas sobre um par de tubos, circulares ou retangulares, onde o primeiro 

tubo serve de apoio aos pedais e o segundo para apoiar o cilindro-mestre e há projetos onde 

pedais e cilindros se apoiam sobre um tubo, circular ou retangular. No projeto proposto buscou-

se apoiar as peças sobre um tubo circular de uma polegada, utilizando orelhinhas de fixação 

para receber os esforços oriundos do pedal e dos cilindros.  

4.1.1 Tubo-Base de Fixação 

O tubo-base é o único suporte dos pedais e dos cilindros-mestres, e é composto por um 

tubo de uma polegada soldado nas orelhinhas de fixação. O material escolhido para essa peça 

é o Aço SAE 1020. O referido aço possui boa soldabilidade e boa disponibilidade no laboratório 

da equipe.  

A Figura 24 mostra o design proposto para essa peça, que se constitui basicamente do 

tubo de uma polegada de diâmetro e seis orelhinhas fixadas a ele por meio de solda. 
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Figura 24. Desenho do Tubo-Base 

Fonte: Próprio autor 

4.1.2 Pedal de Freio 

Segundo Diulgheroglo (2010), o pedal de freio deve ser a parte mais confiável da 

estrutura pois sua falha compromete todo o sistema de freio do veículo. O material empregado 

é o Alumínio 7075 T6, que possui alta resistência ao esforço e à fadiga. Além disso possui boa 

usinabilidade e baixa densidade e é encontrado no mercado com relativa facilidade. 

A opção pela pedal box de cilindro-mestre angular torna próxima a linha de ação da 

força exercida pelo piloto e a linha de ação da reação do cilindro-mestre. Com isso há uma 

flexão menor no braço de alavanca que é o pedal e isso permite uma boa redução de massa 

nesse componente. 

A Figura 25 mostra o design proposto para essa peça, que pode ser usinada em máquina 

CNC disponível na Universidade. 

 

Figura 25. Design do Pedal de Freio 

Fonte: Próprio Autor 
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4.1.3 Pedal do Acelerador 

O pedal do acelerador, devido ao baixo esforço na sua solicitação, possui um desenho 

mais simples visando redução de massa. Também devido à baixa solicitação o material desse 

pedal pode ser de uma liga de alumínio de custo menor a ser determinada pela equipe.  

A Figura 26 ilustra o design proposto para o pedal do acelerador. 

 

Figura 26. Design do Pedal do Acelerador 

Fonte: Próprio Autor 

4.1.4 Montagem da Pedal Box 

Além do pedal de freio, acelerador e tubo-base já citados. Para montar a base da pedal 

box usam-se também o balance bar e os cilindros-mestres, que na Figura 27 estão representado 

por modelos simplificados que respeitam suas dimensões básicas. A figura mostra a pedal box 

em situação de freio pressionado no seu máximo curso. 

 

Figura 27. Montagem da Pedal Box 

Fonte: Próprio autor 
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4.2 ANÁLISE ESTRUTURAL NO PEDAL DE FREIO 

Um item central do regulamento da competição é o pedal ser projetado para suportar os 

2.000 N de força de acionamento. Para comprovar a eficácia do projeto, foi realizada uma 

análise de elementos finitos no software ANSYS para determinar as tensões suportadas pelo 

pedal, utilizando o método de Von Mises, e determinar seu fator de segurança.  

A seguir o resultado da análise é comparado a um problema simplificado para 

verificação do perfil de solução do software, se coincide com o perfil de solução do problema 

simplificado.  

Finalmente, é realizado uma análise de fadiga no pedal para determinar se este possui 

vida finita ou infinita. E assim determinar o número de ciclos a que ele pode ser submetido até 

a falha em caso de vida finita ou então o seu coeficiente de segurança em caso de vida infinita. 

4.2.1 Propriedades do Material 

Conforme dito anteriormente, optou-se pela liga de alumínio 7075 T6, e foi necessário 

inserir no ANSYS as informações de propriedades do referido material. A Tabela 2 mostra as 

propriedades inseridas e seus respectivos valores. 

Tabela 2. Propriedades do Alumínio 7075 T6 

Propriedade Valor 

Densidade 2,81e-06 kg/mm3 

Módulo de Young 71700 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,33 

Tensão de Escoamento 503 MPa 

Limite de Resistência 572 MPa 

Fonte: (MATWEB, 1996) 

4.2.2 Determinação da Malha Adequada 

Para realizar a análise de elementos finitos inicialmente é preciso definir uma malha 

adequada para o objeto. Uma malha muito refinada pode demandar um excesso de poder 

computacional desnecessariamente, por isso é necessário utilizar a malha com o maior tamanho 

de elemento possível que responda um resultado confiável. De acordo com Amuchastegui 

(2017), uma malha adequada para a análise de um objeto é dada pelo maior tamanho de 

elemento que proporcione uma métrica média de qualidade de malha (Average Quality Mesh 

Metric) acima de 0,8 e um desvio padrão de ao menos 0,09. 
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A Figura 28 mostra os parâmetros para determinação do tamanho do elemento sendo 

atendidos. Para atingir esses valores usou-se um tamanho de elemento de 2 milímetros. 

 

Figura 28. Parâmetros da Malha 

Fonte: Próprio autor 

A Figura 29 ilustra o grau de refinamento da malha que atende as necessidades da 

análise.  

 

Figura 29. Determinação da malha 

Fonte: Próprio autor 

4.2.3 Condições de Contorno 

O software ANSYS Mechanical, utilizado para realizar a análise proporciona inserir 

diversos tipos de condições de contorno. Escolher as condições que melhor simulam a realidade 

em que a peça estará submetida é o maior desafio na realização da análise.  

A Figura 30 ilustra as três condições de contorno utilizadas na análise do pedal de freio, 

nomeadas como A, B e C. Foi considerado na análise que o pedal está em seu curso máximo. 



Igor Rodrigues da Cruz Projeto da Pedal Box 

 

49 

 

Figura 30. Condições de Contorno 

Fonte: Próprio autor 

A primeira condição, nomeada como A, é chamada de Remote Displacement. É aplicada 

na superfície interna do furo que abriga o rolamento do balance bar. Essa condição determina 

que a superfície interna do furo não se desloca, mas permite que ela gire em torno do eixo do 

furo. 

A segunda condição, nomeada como B, é chamada de Force, é a força exercida pelo 

piloto no pedal de freio. Assume-se uma força de 2.000N igualmente distribuída na superfície 

do pisante do pedal.  

A terceira condição, nomeada como C, é também um Remote Displacement aplicado no 

furo de pivoteamento do pedal. Tal qual a condição A, essa condição apenas permite que a 

superfície interna do furo gire ao redor de seu eixo.  

4.2.4 Tensão de Von Mises e Deformação no Pedal de Freio 

Todos os elementos para prosseguir com a análise no software de elementos finitos já 

foram definidos. A Figura 31 abaixo mostra o resultado da análise.  
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Figura 31. Análise da Tensão de Von Mises 

Fonte: Próprio Autor 

De acordo com a Figura 31, a maior tensão no pedal de freio, 𝜎𝑚á𝑥 , é de 105,11 MPa. 

Devido a limitações impostas pela versão gratuita do ANSYS, não é possível fazer a 

convergência de malha nos pontos de maior solicitação. Utilizando a tensão de escoamento 𝜎𝐸  

da liga de alumínio selecionada, descrita na Tabela 2,  calcula-se o coeficiente de segurança FS 

do pedal de freio conforme Equação (4.1). 

 

𝐹𝑆 =  
𝜎𝐸

𝜎𝑚á𝑥
=

503

105,11
= 4,78 

(4.1) 

 

A Figura 32 mostra deformação no pedal quando submetido às condições de contorno. 

A máxima deformação é de 0,4 milímetros nos cantos superiores do pisante. 

 

Figura 32. Deformação no Pedal de Freio 
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Fonte: Próprio autor 

4.2.5 Validação Teórica 

É importante comparar a resposta do software com um problema analítico simplificado. 

Para esse caso escolheu-se uma viga unidimensional estática para representar o pedal, em que 

é inserido uma força distribuída na área do pisante e os dois furos que fixam o pedal são 

representados por pinos, que exercem força de reação.  

A Figura 33 ilustra o problema proposto, sabendo que a força de 40.000 N/m equivale 

a força de 2.000 N usada na análise. 

 

Figura 33. Problema de Validação Simplificado 

Fonte: Próprio autor 

A Figura 34 mostra o gráfico do esforço cortante no problema simplificado da viga 

unidimensional. Comparando-se a curva no gráfico com o perfil de tensão na parte frontal do 

pedal de freio mostrado na Figura 31, percebe-se semelhanças entre ambos, o que indica a 

validade da análise por elementos finitos. 

 

Figura 34. Gráfico do Esforço Cortante no Problema Simplificado 
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Fonte: Próprio autor 

4.2.6 Análise de Fadiga no Pedal de Freio 

A próxima etapa do projeto é realizar uma análise de fadiga no pedal de freio para 

determinar se o mesmo possui vida infinita, ou determinar o número de ciclos a que o pedal 

poderia ser submetido. Além disso, a análise mostrará o perfil do coeficiente de segurança de 

fadiga ao longo do corpo do pedal. 

A Figura 35 mostra os parâmetros necessários para que o ANSYS realize a análise. 

Segundo Shigley (2005) o Fator de Modificação ou Fatigue Strength Factor, 𝐾𝑓, pode ser dado 

como 0,67. A análise de fadiga se baseia nas tensões de Von Mises já utilizados anteriormente, 

utilizando o critério de Goodman. 

 

Figura 35. Parâmetros da Análise de Fadiga 

Fonte: Próprio autor 

A Figura 36 mostra a vida em fadiga do pedal de freio, ou seja, o número de ciclos 

suportados pela peça até a falha. Conforme mostra a análise, todo o corpo do pedal resiste a 

fadiga por um número superior a 106 ciclos, o que caracteriza vida infinita. 
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Figura 36. Vida em Fadiga no Pedal de Freio 

Fonte: Próprio autor 

Uma vez determinado que o pedal possui vida infinita, é preciso determinar o coeficiente 

de segurança. A Figura 37 mostra o perfil do coeficiente de segurança na peça. Utiliza-se o 

menor valor da malha para determinar o coeficiente, ou seja, seu valor é de 1,94. 

 

Figura 37. Perfil do Coeficiente de Segurança em Fadiga no Pedal de Freio 

Fonte: Próprio autor 

4.3 ANÁLISE ESTRUTURAL NO TUBO-BASE 

Devido a geometria mais simples do tubo-base da pedal box é possível fazer uma análise 

analítica sobre ele, definindo algumas hipóteses para simplificar o problema e mostrar que a 

máxima tensão atingida pela peça está longe da tensão de escoamento.  

A primeira delas é considerar um engaste nas extremidades no tubo, na fixação com o 

chassi. Uma vez calculado o torque que cada força de reação exerce sobre o tubo-base, 
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considera-se que estes são aplicados no mesmo ponto, maximizando o valor do torque resultante 

para essa seção hipotética.  

4.3.1 Cálculo dos Esforços 

A Figura 38 mostra o diagrama de corpo livre do conjunto que forma a pedal box quando 

o pedal está no curso máximo. A força de 2000 N é aplicada perpendicular à superfície do 

pisante, fazendo um ângulo 𝛼 com o eixo vertical de 62,45 graus. A força de reação do cilindro-

mestre sobre o pedal, 𝑅𝐶𝑀, faz um ângulo 𝛽 de 33,67 graus com o eixo vertical. Além disso, 

leva-se em consideração as componentes verticais e horizontais das forças atuando sobre o 

pedal e o cilindro-mestre, sendo 𝐹𝑥1 e 𝐹𝑦1 as forças sofridas pelo pedal no eixo de rotação; e 

𝐹𝑥2 e 𝐹𝑦2 as forças que os cilindros-mestres fazem nas orelhinhas em que estão fixados.  

 

Figura 38. Diagrama de Corpo Livre da Pedal Box 

Fonte: Próprio autor 

Para determinar 𝑅𝐶𝑀, usa-se a condição estática do pedal para dizer que o momento no 

eixo de rotação do pedal é zero. A força de 2.000 N atuando no pedal pode ser decomposta nos 

eixos vertical e horizontal em função do ângulo 𝛼. A distância entre o eixo vertical do pisante 

e do eixo vertical do pivô é de 46,09 mm, e a distância entre o eixo horizontal do pisante e o 

eixo horizontal do pivô é de 154,72 mm. Sendo assim, calcula-se o momento gerado pela força 

de 2.000 N em relação ao eixo de pivoteamento, em N.mm conforme Equação (4.2). 

 

2000 × (cos 62,45° × 46,09 + 𝑠𝑒𝑛 62,45° × 154,72) = 316987 𝑁. 𝑚𝑚 (4.2) 
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A distância entre o eixo horizontal sobre o balance bar e o eixo horizontal do pivô é de 

120,16 mm, e a distância entre os eixos verticais sobre o balance bar e sobre o pivô é de 55,96 

mm. Sendo assim, o momento gerado pela força 𝑅𝐶𝑀 é dado pela Equação (4.3). 

  

−𝑅𝐶𝑀 × (sen 33,67° × 120,16 + 𝑐𝑜𝑠 33,67° × 55,96)

= −(𝑅𝐶𝑀  × 113,19) 𝑁. 𝑚𝑚 

(4.3) 

 

Devido à condição estática do pedal, o momento atuando no eixo de rotação é zero. 

Assim, escreve-se a Equação (4.4) combinando as equações (4.2) e (4.3). 

 

316987 − (𝑅𝐶𝑀 × 113,19) = 0 (4.4) 

 

Resolvendo-se a Equação (4.4), encontra-se o valor de 𝑅𝐶𝑀 de 2.800 N. Sabe-se que 

somatório das forças atuantes no pedal nos eixos vertical e horizontal deverá ser zero. Assim, é 

possível calcular as componentes atuando no eixo de rotação no pedal como mostra as equações 

(4.5) e (4.6). 

 

𝐹𝑥1 + 𝑅𝐶𝑀 × 𝑠𝑒𝑛 𝛽 − 2000 × 𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 0 (4.5) 

 

𝐹𝑦1 + 𝑅𝐶𝑀 × 𝑐𝑜𝑠 𝛽 − 2000 × 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 0 (4.6) 

 

Resolvendo as equações (4.5) e (4.6), encontra-se para 𝐹𝑥1 o valor de + 220,6 N e o 

valor de 𝐹𝑦1 é de + 1405,6 N. Os sinais positivos indicam que os sentidos das forças na Erro! 

Fonte de referência não encontrada. foram supostos corretamente. 

Sabendo que 𝐹𝑥2  e 𝐹𝑦2  são as forças que os cilindros-mestres exercem sobre as 

orelhinhas do tubo-base, estas serão iguais às forças que os mesmos cilindros exercem sobre o 

pedal de freio. Essas forças são calculadas conforme equações (4.7) e (4.8) 
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𝐹𝑥2 =  𝑅𝐶𝑀 × 𝑠𝑒𝑛 𝛽 = 1552,6 𝑁 (4.7) 

 

𝐹𝑦2 =  𝑅𝐶𝑀 × 𝑐𝑜𝑠 𝛽 = 2330,7 𝑁 (4.8) 

  

Como um par de orelhinhas suporta os esforços de 𝐹𝑥1 e 𝐹𝑦1 e outro par suporta os 

esforços de 𝐹𝑥2 e 𝐹𝑦2, o valor dos esforços em cada uma será metade dos esforços calculados. 

4.3.2 Cálculo da Máxima Tensão no Tubo-Base 

Os esforços sofridos pelas orelhinhas geram torques sobre o tubo-base. Para encontrar 

seus respectivos valores, em N.m, multiplica-se a magnitude da força, em Newtons, pela 

projeção vertical ou horizontal da distância entre o ponto de aplicação e o eixo no centro do 

tubo, cotada em metros. 

Para as orelhinhas que suportam o pedal de freio, as Equações (4.9) e (4.10) calculam 

os torques gerados 𝑇𝑥1 e 𝑇𝑦1 multiplicando a metade das forças 𝐹𝑥1 e 𝐹𝑦1 , e as projeções de 

distância vertical e horizontal, respectivamente 5 e 66 milímetros. O sinal indica o sentido do 

torque aplicado sobre o tubo.  

 

𝑇𝑥1 =  110,3 × 0,005 = − 0,6 𝑁. 𝑚 (4.9) 

  

𝑇𝑦1 =  702,8 × 0,066 = +46,4 𝑁. 𝑚 (4.10) 

  

Sendo assim, o torque sobre o tubo-base oriundo das orelhinhas do pedal é de 45,8 N.m 

para cada orelhinha. 

As Equações (4.11) e (4.12) demonstram o mesmo cálculo para o determinação dos 

torques 𝑇𝑥2 e 𝑇𝑦2, aplicados nas orelhinhas que suportam os cilindros-mestres, considerando a 

metade das forças  𝐹𝑥2 e 𝐹𝑦2 e as projeções de distância, respectivamente 20 e 61 milímetros.  

 

𝑇𝑥2 =  776,3 × 0,020 = +15,5 𝑁. 𝑚 (4.11) 
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𝑇𝑦2 =  1165,4 × 0,061 = +71,1 𝑁. 𝑚 (4.12) 

 

 Ou seja, cada orelhinha que suporta o cilindro-mestre aplica um torque de 86,6 N.m 

sobre o tubo-base.  

 De acordo com Beer (1995), a tensão 𝜏 em um eixo devido a torção é função do torque 

atuante na seção 𝑇, da distância radial da linha central do eixo 𝜌, e do momento polar de inércia 

da área da seção 𝐼𝑝. A tensão é calculada de acordo com a Equação (4.13).  

 

𝜏 =
𝑇 × 𝜌

𝐼𝑝
 

(4.13) 

 

 O valor de 𝐼𝑝, para um tubo de seção circular com raio interno 𝑟1 e raio externo 𝑟2, é 

dado pela Equação (4.14): 

 

𝐼𝑝 =
1

2
× 𝜋 × (𝑟2

4 − 𝑟1
4) 

(4.14) 

 

 Utilizando as medidas do tubo escolhido, sabe-se que 𝑟1 e 𝑟2 valem, respectivamente, 

25,4 e 27,8 milímetros. A Equação (4.15) calcula 𝐼𝑝 com unidades no SI. 

 

𝐼𝑝 =
1

2
× 𝜋 × (0,02544 − 0,02784) = 2,84 × 10−7 𝑚4 

(4.15) 

 

 Como a variável 𝜌 está entre 𝑟1 e 𝑟2, o valor da tensão máxima no tubo será dada quando 

𝜌 = 𝑟2 . Sabe-se que os torques aplicados por cada orelhinha sobre o tubo estão em locais 

distintos no curso do mesmo, gerando assim um perfil de torque que varia ao longo do seu 

comprimento.  

 Entretanto, assumindo uma postura conservadora para este cálculo analítico, considera-

se que os torques gerados pelas 4 orelhinhas estejam localizados no mesmo ponto, o que 
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resultaria em um torque resultante de 264,8 N.m sobre a seção. Sendo assim, utilizando a 

Equação (4.13), calcula-se a tensão máxima sobre o tubo, em MPa, conforme se vê na Equação 

(4.16). 

 

𝜏 =
264,8 × 0,0278

2,84 × 10−7
= 25,92 𝑀𝑃𝑎 

(4.16) 

 

 De acordo com o catálogo online de propriedades de materiais MatWeb (1996), o Aço 

AISI 1020 possui tensão de escoamento de 350 MPa, ou seja, o tubo-base atende as 

especificações do projeto e suporta os esforços aplicados sobre ele.  



Igor Rodrigues da Cruz Análise de Custos do Projeto 

 

59 

5 ANÁLISE DE CUSTOS DO PROJETO 

Parte importante do dimensionamento de um projeto são os custos envolvidos. A Equipe 

Buffalo de Fórmula SAE possui um orçamento limitado e diversas outras partes do carro 

também necessitam desse orçamento para se desenvolverem.  

Destaca-se que não foram considerados custos de mão de obra, pois a equipe dispõe de 

seus membros para trabalhar na usinagem de peças e montagem do sistema, como acontece 

todos os anos. O Laboratório de Tecnologia Mecânica, ou LTM, dispõe de Máquina CNC para 

usinar o pedal de freio como já foi feito anteriormente.  

O tubo-base, o pedal do acelerador, o dispositivo do balance bar e o aço para o disco de 

freio, por se tratarem de materiais de fácil acesso e baixo valor para a equipe não foram 

considerados no orçamento, bem como valores de frete. 

5.1 TABELAS DE CUSTOS 

Inicialmente foi feito um levantamento com base nos preços nos sites dos fabricantes. 

Para o item do bloco de alumínio aeronáutico, liga 7075 T6, foi feita uma estimativa baseada 

em valores de revenda no Mercado Livre. Para a conversão do dólar em real, foi utilizada a 

cotação do Banco Central do dia 01 de dezembro de 2021 com 1 dólar custando 5,6162 reais. 

 A Tabela 3 consolida os dados descritos, mostrando um orçamento total estimado em 

R$ 9.044,62. 

Tabela 3. Orçamento Fabricantes 

Componente Valor Unit Qtd Valor Orçado Valor em R$ 

Cilindro-mestre Tilton 78-series $ 265,00 2 $ 530,00 R$ 2.976,59 

Caliper Dynapro Single Ø1,75 $ 148,92 2 $ 297,84 R$ 1.672,73 

Caliper Dynapro Single Ø1,38 $ 148,92 2 $ 297,84 R$ 1.672,73 

Jogo Pastilhas PolyMatrix A do Dynapro $ 128,66 1 $ 128,66 R$ 722,58 

Bloco Alumínio 7075 T6 200x50x50 (mm) R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

- - - TOTAL EM R$ R$ 9.044,62 

 

Fonte: Próprio autor 
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A depender do orçamento e estratégia da equipe, pode ser preferível comprar as peças 

em sites de revenda, como Amazon e eBay por exemplo. Essas peças podem ser usadas ou não, 

e possibilitam redução significativa de custos.  

 A Tabela 4 mostra o orçamento com as novas condições propostas, com valor 

total do projeto estimado em R$ 7.355,66. A opção por comprar os componentes no varejo 

possibilita uma redução de custos de aproximadamente 19%. Esse valor pode aumentar caso os 

componentes sejam usados ou adquiridos de equipes de outras universidades pelo Brasil. 

Tabela 4. Orçamento de Revenda 

Componente Valor Unit Qtd Valor Orçado Valor em R$ 

Cilindro-mestre Tilton 78-series $ 225,25 2 $ 450,50 R$ 2.530,10 

Caliper Dynapro Single Ø1,75 $ 100,06 2 $ 200,12 R$ 1.123,91 

Caliper Dynapro Single Ø1,38 $ 100,06 2 $ 200,12 R$ 1.123,91 

Jogo Pastilhas PolyMatrix A do Dynapro $ 102,87 1 $ 102,87 R$ 577,74 

Bloco Alumínio 7075 T6 200x50x50 (mm) R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

- - - TOTAL EM R$ R$ 7.355,66 

 

Fonte: Próprio autor 
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6 CONCLUSÕES 

O sistema de frenagem desenvolvido nesse estudo atendeu aos objetivos técnicos, de 

design e de segurança propostos. Os objetivos técnicos foram atendidos ao se calcular o torque 

requerido do sistema de acordo com a teoria e propor os componentes necessários para que esta 

fosse respeitada. Os objetivos de design foram devidamente respeitados ao se desenvolver um 

pedal box com cilindro-mestre angular, que possibilita redução significativa no peso e 

comprimento do veículo. Por fim, os objetivos de segurança foram atendidos ao se realizar 

análises que atestam que o sistema suporta a força de 2.000N aplicada sobre ele, fazendo com 

que este respeite o regulamento da competição de Formula SAE. 

As análise de tensão no pedal de freio determinou um Fator de Segurança (FS) de 4,78 

para o design proposto; e a análise de fadiga, que utiliza dados da análise anterior, resultou em 

um Coeficiente de Segurança (CS) de 1,94; atestando que o design de pedal de freio do estudo 

possui uma boa proporção de massa e segurança e possui vida infinita. 

A Equipe Buffalo de Formula SAE proporciona aos componentes aprender com estudos 

e projetos realizados por ex-membros. Neste sentido, o estudo realizado deixa documentado a 

metodologia para dimensionamento de um sistema de frenagem que poderá ser utilizado e 

aperfeiçoado, visando melhoria contínua no projeto. Os componentes propostos para fabricação 

ou compra possuem perspectiva de uso por anos, o que justificaria o investimento alto que a 

administração da equipe teria de aprovar. 

Optando por um viés econômico, seria possível aderir a esse projeto de forma gradual, 

adquirindo componentes ao longo de algum tempo e adaptando o projeto que a equipe usa 

atualmente para acomodá-los. Uma vez de posse de todos os componentes, o projeto poderia 

ser integralmente implementado, proporcionando um design de pedal box com cilindros-

mestres angulares tal qual as melhores equipes de Formula Student do Brasil e do mundo 

utilizam.  

Para aperfeiçoamento do projeto, há algumas melhorias que podem ser desenvolvidas e 

estudadas, como por exemplo: a fixação do tubo-base variável, possibilitando ajuste 

ergonômico; realizar estudo sobre a substituição do Aço SAE 1020 no tubo-base por material 

em fibra de carbono; projetar um disco de freio com as dimensões propostas; e elaborar um 

plano de adesão gradual ao projeto valendo-se do orçamento anual que a equipe dispõe. 
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