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RESUMO 

Neste trabalho é apresentada uma revisão sobre os tipos de dinamômetro e, em especial, sobre 

o freio de Prony. É apresentado o projeto básico de um dinamômetro de fricção de baixo 

custo. O modelo 3D do dinamômetro é realizado com o uso do software Solidworks®, que foi 

utilizado também nas análises pelo método dos elementos finitos, bem como para criação dos 

desenhos das peças para fabricação e montagem. São mostrados os cálculos para projeto do 

sistema de freio utilizado e o modelo matemático do comportamento do dinamômetro. E por 

fim, é apresentado um levantamento dos custos para fabricação e montagem do equipamento. 

Palavras-chave: Dinamômetro, Dinamômetro de fricção, Freio de Prony, Baja SAE, motores. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This work presents a review about the dynamometers types especially on Prony Brake. The 

basic design of a friction dynamometer is presented. The computational modeling of the 

model is performed using Solidworks® software, as well the analysis by finite element 

method, also to create the drawings of the pieces for manufacturing and assembly of the 

prototype. The calculations for the design of brake system used and the mathematical model 

of dynamometer behavior are show.  Finally, the cost surveys build the equipment. 

Key-words: Dynamometer, Friction dynamometer, Prony Brake, Baja SAE, engines. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os programas estudantis organizados pela Sociedade de Engenharia Automotiva 

(Society of Automotive Engineers - SAE) têm por objetivo promover o desenvolvimento dos 

estudantes dos cursos de engenharia, proporcionando-lhes a oportunidade de aplicar na prática 

os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. 

São propostos aos alunos desafios de desenvolver protótipos e participar de 

competições de engenharia em áreas como automobilismo e aeromodelismo. Na categoria 

automobilismo estão os projetos Baja SAE, Fórmula SAE Combustão e Fórmula SAE 

Elétrico voltados unicamente aos estudantes de graduação. Enquanto no aeromodelismo há o 

AeroDesign SAE e o Demoiselle SAE voltados aos estudantes de graduação e aos do ensino 

médio respectivamente. 

O projeto Baja SAE, foi criado na Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos, 

sob a direção do Dr. John F. Stevens, sendo que a primeira competição ocorreu em 1976. O 

ano de 1991 marcou o início das atividades da SAE BRASIL, que, em 1994, lançava o 

Projeto Baja SAE BRASIL. Em 1995 foi realizada a primeira competição nacional na cidade 

de São Paulo e desde 1997 a SAE promove eventos regionais realizados em diversos estados 

do país. Em 2017 foi realizada a 23ª competição Baja SAE Brasil que reuniu 84 equipes de 

diversas universidades de todas as regiões do país. Na Figura 1.1 é mostrado o grid de largada 

da prova de enduro da 20ª Competição Baja SAE Brasil. 
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Figura 1.1 - Grid de largada da prova de enduro Competição Baja SAE Brasil. 

Fonte: RZone (2017) 

Neste projeto os estudantes desenvolvem um veículo off road, desde sua concepção, 

projeto detalhado, fabricação e testes. A competitividade entre as equipes neste projeto se 

deve ao Regulamento Baja SAE Brasil (RBSB), da competição, que estabelece diversas 

características que devem ser respeitadas por todos os participantes. Além da competitividade, 

o regulamento zela pela segurança dos participantes (SAE BRASIL, 2017). 

Nas competições Baja SAE, além do desempenho do protótipo e do conhecimento 

técnico dos sistemas de funcionamento de um automóvel como suspensão, transmissão e 

freios, são avaliadas também as capacidades em gestão, marketing e organização financeira 

das equipes. Sendo de responsabilidade dos alunos estabelecerem um plano para obtenção de 

recursos, seja através de patrocínio externo ou incentivo das instituições de ensino as quais 

representam. A aquisição de recursos financeiros é um obstáculo enfrentado pelas equipes que 

pode limitar o desenvolvimento de outras áreas (BOTELHO, 2016). 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Uma das características obrigatórias da competição Baja SAE é a utilização de um 

mesmo modelo de motor por todas as equipes, o estacionário de 10HP da fabricante 

americana Briggs & Stratton, mostrado na Figura 1.2. Isto faz com que, para se destacar, os 

protótipos devam ter o melhor rendimento possível nos outros sistemas, incluindo o sistema 

de transmissão (SAE BRASIL, 2017). 
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Figura 1.2 - Motor estacionário Briggs & Stratton 10 HP 

Fonte: Briggs & Stratton (2017). 

O sistema de transmissão do veículo tem a função de fornecer as forças de tração e 

impulsão necessárias para induzir o movimento. Os valores característicos de potência e 

torque não são fornecidos uniformemente, os valores máximos só estão disponíveis em faixas 

específicas de rotação do motor. As relações de transmissão dos elementos da transmissão 

adaptam o torque disponível à força de tração requerida no momento (BOSCH, 2005). 

Portanto, é necessário conhecer as curvas características de torque e potência 

fornecidas pelo motor para assim definir corretamente o sistema de transmissão do protótipo. 

Estes parâmetros são obtidos através de ensaios de desempenho desenvolvidos em 

bancadas dinamométricas, caracterizados pelos dinamômetros de freios ou hidráulicos, os 

quais constituem equipamentos e instrumentos para avaliar, mensurar e conferir os dados 

técnicos fornecidos pelos fabricantes (TILLMAN, 2013).  

Foi realizada uma extensa pesquisa na literatura em busca de trabalhos de conclusão 

de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, livros e revistas em 

busca de trabalhos que demonstrassem a importância do uso de dinamômetros para 

caracterização dos motores utilizados pelas equipes de Baja SAE e os diferentes modelos que 

podem ser utilizados. 

Em NAVARRO, SALATA E RIBEIRO (2015) é feita uma análise da influência da 

porcentagem de álcool na gasolina e da angulação de trabalho no desempenho do motor 

estacionário Briggs & Stratton através de testes realizados num dinamômetro fricção, 
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mostrado na Figura 1.7. Diversas curvas são obtidas, com diferentes misturas de combustíveis 

e diferentes angulações de trabalho do motor, e posteriormente comparadas para definição das 

condições ideais de funcionamento. 

 

Figura 1.3 – Freio de Prony e bancada. 

Fonte: NAVARRO, SALATA e RIBEIRO, 2015. 

O equipamento utilizado por DIAS (2010) foi idealizado para obter as curvas de 

torque e potência do motor quando acoplado a um conjunto de transmissão continuamente 

variável (CVT). O eixo do motor é ligado ao conjunto CVT, no eixo de saída do conjunto 

CVT é instalado o sistema de freio de Prony que utiliza a deformação numa célula de carga 

para realizar a medida do torque, conforme ilustrado pela Figura 1.8. A relação de redução do 

conjunto CVT faz com que haja uma multiplicação do torque fornecido pelo motor, 

mostrando que este sistema é capaz de suportar um torque superior ao fornecido pelo motor 

utilizado. 
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Figura 1.4 - Representação da montagem dos componente mecânicos  

Fonte: DIAS (2010) 

 

Figura 1.5 - Montagem do sistema de freio. 

Fonte: DIAS, 2010. 

Diferentemente do trabalho realizado por NAVARRO, SALATA & RIBEIRO (2015), 

onde é utilizado um conjunto de sapatas ligadas ao eixo para realizar a frenagem do motor, 

DIAS (2010) se vale de um sistema de freio a disco, acionado por uma pinça de freio, fixa a 

alavanca que é ligada a célula de carga como visto na Figura 1.9. 

O equipamento desenvolvido por SANO (2013), visto nas Figuras 1.10 e 1.11, assim 

como em DIAS (2010), tem por objetivo analisar o funcionamento do conjunto CVT através 

de um sistema de freio de Prony, também com o uso do sistema de freio a disco acionado por 

pinça. 
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Figura 1.6 - Bancada de testes.  

Fonte: SANO, 2013. 

 

Figura 1.7 - Detalhe célula de carga e braço de alavanca. 

Fonte: SANO, 2013. 

Em SANO (2013) é levada em consideração também a temperatura de trabalho do 

conjunto CVT, fornecendo gráficos de torque e potência do conjunto motor-CVT para 

diferentes temperaturas de trabalho. 

Assim como em DIAS (2010) e SANO (2013), o equipamento apresentado por 

TURRA (2014) utiliza também o sistema de freio a disco acionado por pinça conforme Figura 

1.12. 
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Figura 1.8 - Dinamômetro com sistema de freio a disco. 

Fonte: TURRA (2014). 

 

Figura 1.9 - Braço de reação apoiado no dinamômetro.  

Fonte: TURRA (2014). 

Porém, diferente dos apresentados anteriormente, no sistema apresentado por TURRA 

(2014) o dinamômetro é utilizado para obter as curvas características de torque e potência de 

uma Turbina Pelton que pode ser vista na Figura 1.13. 

Os trabalhos apresentados mostram a aplicabilidade deste modelo de dinamômetro 

para o motor Briggs & Stratton e a vantagem da utilização do sistema de freios a disco na 

montagem do dinamômetro de fricção em relação ao sistema de frenagem por fricção original 

sugerido por Prony, através de sapatas apoiadas sobre o eixo do motor. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo principal deste trabalho é projetar e construir um dinamômetro de fricção 

de baixo custo que possa ser utilizado pela Equipe Tuffão Baja SAE da UFF (Universidade 
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Federal Fluminense) na caracterização dos seus motores. Neste projeto serão utilizados um 

sistema de frenagem comercial, composto por disco, pinça e cilindro mestre, e uma célula de 

carga, desenvolvida especificamente para o dinamômetro. Serão apresentados os desenhos de 

detalhamento do conjunto, assim como o procedimento para a correta utilização do 

dinamômetro. Finalmente, serão realizadas análises com programa de elementos finitos para 

validar o projeto apresentado. 



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos necessários para o projeto do 

dinamômetro. Inicialmente é realizado um estudo sobre os motores de combustão interna. 

Neste estudo é descrito o funcionamento do motor e caracterizado seu troque e potência. Em 

seguida, um estudo sobre como são realizados os testes de motor e como o dinamômetro de 

inércia fornece as curvas características dos motores. Será mostrado ainda um estudo sobre os 

sistemas de freios a discos, seu funcionamento e sistema de acionamento. 

2.1 MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

Os motores de combustão interna são máquinas térmicas nas quais o processo de 

combustão do fluído de trabalho é convertido em energia mecânica (TILLMAN, 2013). 

Nestes motores, a queima do fluido de trabalho é realizado no interior dos cilindros do motor 

(COSTA, 2002). 

Estes motores utilizam o aumento de pressão resultante da combustão da mistura ar-

combustível para imprimir um movimento de rotação ao virabrequim do motor. O motor é 

constituído por um ou mais cilindros, dentro dos quais deslizam pistões ligados a uma 

manivela pelas bielas. O pistão submetido a elevadas pressões, faz rodar a cambota, ou 

virabrequim, como visto na Figura 2.1. Para que o motor não pare durante a etapa de 

compressão da mistura ar-combustível no cilindro, ou para que não possua um movimento 

irregular, em uma das extremidades do virabrequim é montado um volante de inércia, que 

acumula energia cinética (MARTINS, 2006). 
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Figura 2.1 - Sistema biela-manivela. 

Fonte: MARTINS (2006). 

O ponto mais alto que o pistão pode atingir dentro do cilindro é chamado ponto morto 

superior (PMS). O ponto mais baixo chama-se ponto morto inferior (PMI). A distância 

percorrida pelo pistão entre os pontos mortos designa-se por curso (C). Para apresentar as 

características de um motor de combustão interna é usual apresentar o diâmetro (D) interior 

de cada cilindro, seguido do curso. A figura 2.2, mostrada a seguir, ilustra as definições 

apresentadas (MARTINS, 2006). 

 

Figura 2.2 - Pontos mortos do motor. 

Fonte: MARTINS (2006). 

Quando o pistão se desloca do PMS até o PMI ele percorre um volume correspondente 

a um cilindro cuja base é a sua seção e a altura é o curso do pistão, chamado volume varrido 

ou cilindrada. A soma dos volumes varridos de todos os cilindros dá-se o nome de cilindrada 

do motor (MARTINS, 2006). 

Quando o pistão se encontra no PMS, existe um espaço morto acima do topo do 

pistão. É nesse volume que se inicia a combustão, sendo chamada câmara de combustão. 
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Dividindo o volume total acima do topo do pistão quando o mesmo está no PMI, e quando 

está no PMS, obtemos a taxa de compressão do motor, como ilustrado na figura 2.3 

(MARTINS, 2006). 

 

Figura 2.3 - Esquema demonstrativo da taxa de compressão. 

Fonte: TILLMAN (2013). 

Durante a compressão produz-se no cilindro, não somente um aumento da pressão 

motivado pela diminuição do volume, mas também uma elevação da temperatura, que elevará 

ainda mais a pressão. Assim a pressão dos gases no final da compressão é superior a calculada 

somente pelo quociente geométrico dos volumes (MARTINS, 2006). Do ponto de vista 

termodinâmico, a taxa de compressão é diretamente responsável pelo rendimento térmico do 

motor. Assim, quanto maior a taxa de compressão, melhor será o aproveitamento energético 

do motor (TILLMAN, 2013) 

Um conjunto de propriedades é utilizado para fornecer informações relevantes sobre 

as condições de funcionamento de um motor, gerando curvas que irão caracterizá-los 

individualmente (BRUNETTI, 2013). Essas propriedades tem relação direta com as 

características geométricas e termodinâmicas de construção dos motores. 

Segundo Tillman (2013) os motores de combustão interna classifican-se quanto a 

diversas características, como: 

 Utilização 

o Estacionários – destinados ao acionamento de máquinas estacionárias 

que operam em rotações constantes; 

o Industriais – destinados ao acionamento de máquinas agrícolas e de 

construção civil; 
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o Veiculares – destinados ao acionamento de veículos de transporte em 

geral; 

o Marítimos – destinados ao acionamento de barcos e máquinas de uso 

naval, 

 Propriedades dos gases de combustão 

o Ciclo Diesel – admissão de ar; 

o Ciclo Otto – admissão da mistura ar-combustível. 

 Fases dos ciclos de trabalho 

o Dois tempos; 

o Quatro tempos; 

 Número de cilindros 

o Monocilíndricos; 

o Policilíndricos. 

 Disposição dos cilindros 

o Em linha; 

o Em V; 

o Opostos; 

o Radiais. 

Sendo o motor utilizado pelos veículos Baja SAE do tipo estacionário, monocilíndrico 

de quatro tempos operando no ciclo Otto. 

2.1.1 Torque 

 

Figura 2.4 - Sistema pistão-biela-manivela 

Fonte: BRUNETTI (2013)  
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Na figura 2.4 é visto o sistema pistão-biela-manivela de um motor de combustão 

interna formando o mecanismo responsável pelo estabelecimento de um momento torçor em 

seu eixo de manivelas composta pela força 𝐹𝑟 e pela força normal 𝐹𝑛. A força 𝐹 resultante no 

pistão composta pela força 𝐹𝑟 e pela normal 𝐹𝑛 transmite-se à biela e desta à manivela, dando 

origem a uma força tangencial 𝐹𝑡𝑎𝑛 e consequentemente a um momento instantâneo no eixo 

do motor. 

Com o motor em funcionamento, obtém-se um momento torçor médio positivo, 

denominado torque (T). Desprezando outros efeitos, a força F aplicada no pistão é função da 

pressão gerada pela combustão e esta, é função da rotação e da massa de mistura ar-

combustível disponibilizada para a combustão (carga). Isso faz com que o torque varie com a 

rotação e a carga. 

O valor do torque é proporcional à quantidade de ar que entra no motor em cada ciclo. 

A baixas rotações, os avanços e atrasos na abertura e fechamento das válvulas de escape e de 

admissão resultam em baixo torque, mas com o aumento da velocidade o efeito dinâmico das 

colunas gasosas ganha importância, permitindo que mais gás seja admitido, atingindo o pico 

de torque. A partir deste ponto o aumento da rotação implica que as perdas de cargas nos 

coletores e válvulas invertem esta tendência (MARTINS, 2006). 

O torque sofre ainda uma redução suplementar por conta do aumento das perdas por 

atrito. Fazendo com que a curva de torque tenha a forma apresentada na figura 2.5, na qual há 

um aumento inicial, atingindo um pico, seguido por uma queda com o aumento da velocidade 

de rotação do motor. 

 

Figura 2.5 - Curva de torque x RPM do motor Briggs & Stratton estacionário 10 

HP. 

Fonte: Briggs & Stratton (2017). 
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Para medir o torque numa dada rotação é necessário impor ao eixo um momento 

externo resistente de mesmo valor que o produzido pelo motor. Caso contrário, a rotação irá 

variar, aumentand ou diminuindo na medida em que o momento torçor resistente aplicado 

torna-se menor ou maior que o produzido pelo motor (BRUNETTI, 2013). 

2.1.2 Potência 

A potência 𝑁 de um motor pode ser definida como a energia útil gerada por unidade 

de tempo. Como o torque do motor 𝑇 é a energia gerada numa explosão – movimento de 

descida do pistão – a potência é, então, proporcional ao binário multiplicado pela rotação do 

motor (AUTOPÉDIA, 2017). Assim, num teste de motor, medindo-se o valor do torque e a 

velocidade de rotação é possível obter a potência do mesmo. 

𝑁 = 𝜔. 𝑇           (2.1)                                                               

2.2 TESTE DE MOTOR 

No teste de motor o mesmo é ligado a um freio dinamométrico que o trava a uma dada 

velocidade ou com um dado binário. O freio consiste num rotor ligado ao motor e num estator 

apoiado em rolamentos e ligado a uma célula de carga colocada no extremo de um braço de 

comprimento 𝑏, resultando numa força 𝐹, medida por esta. O resultado do binário, a 

multiplicação de 𝑏 por 𝐹, que multiplicado pela velocidade de rotação do motor fornece a sua 

potência (MARTINS, 2006), como mostrado na figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Esquema de um freio dinamométrico. 
Fonte: MARTINS (2006). 

Diferentes sistemas podem ser utilizados para impor as cargas resistivas ao torque do 

motor, caracterizando assim diferentes tipos de dinamômetro, dentre os quais, se podem citar: 
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 Dinamômetro de inércia; 

 Dinamômetro hidráulico; 

 Dinamômetro elétrico; 

o Dinamômetro de corrente contínua; 

o Dinamômetro de corrente de Foucault; 

 Dinamômetro de fricção. 

O dinamômetro de inércia consiste de massas inerciais, geralmente cilindros de inércia 

conhecida, que são submetidas à força motriz do motor, ou do veículo ensaiado. O 

dinamômetro pode estar acoplado diretamente ao motor através do volante, ou o veículo pode 

estar montado com suas rodas motrizes apoiadas diretamente sobre os cilindros de inércia. 

Neste caso são determinadas também as inércias do sistema de transmissão e das rodas 

(MARTINS, 2006). Na Figura 2.7 pode-se observar um dinamômetro de inércia no qual a 

roda motriz do veículo é apoiada diretamente sobre os cilindros de inércia, conhecido também 

como dinamômetro de rolos. 

 

Figura 2.7 - Veículo sendo testado em um dinamômetro de inércia. 
Fonte: http://jornaldocarro.estadao.com.br (2017). 

No dinamômetro hidráulico, exemplificado na Figura 2.8, o eixo faz com que um rotor 

cilíndrico mova água para compartimentos situados no estator, tentando movê-lo por 

transferência de quantidade de movimento de água. Este tipo de dinamômetro não funciona 

bem em baixas rotações, mas suporta elevadas velocidades, sendo indicado, por exemplo, 

para testar turbinas (MARTINS, 2006). 
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Figura 2.8 - Dinamômetro hidráulico. 

Fonte: http://www.flatout.com.br (2017). 

Os dinamômetros de corrente contínua são constituídos basicamente por um motor de 

corrente contínua que funciona como gerador, sendo a carga controlada eletronicamente. 

Geralmente estão limitados a uma velocidade baixa e alta inércia (MARTINS, 2006). 

O funcionamento dos dinamômetros de corrente de Foucault (ou de correntes 

parasitas) se assenta na indução eletromagnética produzida pelo rotor em movimento, que 

produz correntes de Foucault dissipadas na forma de perdas resistivas no estator. Possui as 

vantagens de apresentar rápida resposta a variação de carga, robustez e a possibilidade de 

produzirem binário elevado a baixas rotações (MARTINS, 2006). A Figura 2.9, a seguir, 

ilustra um dinamômetro de correntes de Foucault. 

 

Figura 2.9 - Dinamômetro de correntes de Foucault. 

Fonte: VIANA, 2011. 
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O dinamômetro de fricção é uma das construções mais antigas utilizadas até hoje para 

este fim. Este modelo tem uma construção simplificada sendo, em comparação a outros 

dinamômetros, mais fácil de manipular e de produção menos custosa (OBERT, 1971). 

Como pode ser visto na Figura 2.10, a seguir, é constituído por um volante onde atua 

um sistema de freio conectado a um braço cuja extremidade se apoia sobre a plataforma de 

uma balança. O volante, acionado pelo motor, tem o seu movimento restringido pela pressão 

aplicada no sistema de freio que transmite o esforço ao braço apoiado sobre a balança. A 

partir das leituras da balança, calcula-se o esforço despendido pelo motor (PEREIRA, 1999). 

 

Figura 2.10 - Dinamômetro de fricção. 
Fonte: VIANA, 2011. 

Por conta de suas características de simplicidade e baixo custo, o dinamômetro de 

fricção se mostra o mais indicado para desenvolvimento pelas equipes de Baja SAE. Diversos 

projetos baseados nos princípios de funcionamento do dinamômetro de fricção se mostraram 

capazes de avaliar os motores de baixa cilindrada como os utilizados pelos protótipos Baja 

SAE. 

2.2.1 Freio de Prony 

O freio de Prony – ou dinamômetro de fricção –, desenvolvido em 1821 pelo 

engenheiro francês Gaspard Prony, é geralmente utilizado como elemento didático por ser 

uma ilustração muito clara do princípio de funcionamento de todos os dinamômetros, apesar 

de suas limitações que impedem de ser utilizado em altas potências (BRUNETTI, 2013). 
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Figura 2.11 - Freio de Prony. 
Fonte: BRUNETTI (2013) 

Neste equipamento, ao apertar a cinta de freio sobre o rotor, aplica-se uma força de 

atrito 𝐹𝑎𝑡𝑟 sobre o mesmo de forma a obter uma situação de equilíbrio dinâmico com rotação 

constante, como ilustrado na figura 2.11. Nessa situação, o torque 𝑇 produzido pelo motor 

deverá ser equilibrado pelo torque resistente produzido pela força 𝐹𝑎𝑡𝑟 multiplicado pelo raio 

𝑟. Portanto: 

𝑇 = 𝐹𝑎𝑡𝑟 . 𝑟           (2.2) 

A força 𝐹𝑎𝑡𝑟 transmite-se em sentido contrário ao movimento do rotor. Dessa forma o 

freio tenderia a girar no mesmo sentido do rotor, não fosse o apoio na balança que mantém em 

equilíbrio estático. Logo: 

𝐹𝑎𝑡𝑟 . 𝑟 = 𝐹. 𝑏           (2.3) 

Onde 𝐹 é a ação do braço 𝑏 do freio sobre o medidor de força, que fornece a leitura da 

mesma. Pelas equações 2.2 e 2.3 conclui-se que: 

𝑇 = 𝐹. 𝑏           (2.4) 

Conhecido o comprimento 𝑏 do braço do dinamômetro e com a leitura obtida no 

medidor de força – dinamômetro propriamente dito –, pode-se obter o valor do torque no eixo 

do motor quando a velocidade angular 𝜔 é mantida constante. Utilizando a equação 2.1 pode-

se calcular a potência efetiva ou útil do motor 𝑁, com base no torque 𝑇 medido pelo 

dinamômetro, lembrando que: 
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𝑁 = 𝜔. 𝑇           (2.1) 

Ou ainda: 

𝑁 = 2𝜋. 𝑛. 𝑇           (2.5) 

2.3 SISTEMA DE FREIO 

O funcionamento dos sistemas de freio por atrito é resultado do contato entre um 

elemento não rotativo e um disco ou tambor que gira solidário ao eixo. O atrito produz a força 

necessária para reduzir a velocidade do eixo ao converter em calor que se dissipa no ar a 

energia mecânica do eixo (COSTA, 2002). 

2.3.1 Freios a disco 

Um freio a disco consiste num disco maciço de ferro fundido que roda solidário ao 

eixo do motor. Uma parte do disco é envolvida pela pinça ou cáliper, que contém cilindros, 

pistões, ligações por tubos ao circuito hidráulico de acionamento e pastilhas de fricção que 

apertam o disco para reduzir a velocidade do eixo, um exemplo de um sistema de freio a disco 

pode ser visto na figura 2.12 (COSTA, 2002). 

 

Figura 2.12 - Componentes de um disco de freio. 

Fonte: COSTA (2002). 

A figura 2.13 ilustra o funcionamento de um freio a disco, onde ao se aplicar força 

sobre o pedal de freio, a pressão hidráulica fornecida pelo sistema de acionamento obriga os 

pistões a se deslocarem para fora dos cilindros e a comprimir as pastilhas de encontro às faces 

lisas do disco (COSTA, 2002). 
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Figura 2.13 - Funcionamento de um freio a disco. 
Fonte: COSTA (2002). 

Há dois tipos de pinças: as flutuantes e as fixas. Ambos mostrados na figura 2.14. As 

pinças flutuantes possuem construção mais simples e menos custosa que as fixas. Ao ser 

acionada, a pinça desloca o pistão que pressiona a pastilha contra o disco de freio, e a carcaça 

da pinça é deslocada em sentido oposto ao do movimento do pistão, fazendo com que a outra 

pastilha também seja pressionada contra o disco de freio (SANTOS, 2014). 

 

Figura 2.14 - Tipos de pinça de freio. 
Fonte: SANTOS (2014). 

Logo, se o pistão de uma pinça flutuante exerce uma força 𝐹𝑝𝑖𝑠, cada pastilha exerce 

também uma força 𝐹𝑝𝑖𝑠 sobre o disco. Então a resultante de forças 𝐹𝑟𝑒𝑠 aplicada sobre o disco 

será dada pela equação 2.6. 

𝐹𝑟𝑒𝑠 = 2. 𝐹𝑝𝑖𝑠                      (2.6) 

Uma das vantagens da pinça flutuante é a capacidade de compensar pequenos 

empenos no rotor sem introduzir vibrações ao sistema. Porém sua desvantagem está no fato de 
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precisar ser uma peça extremamente rígida, a fim de garantir o princípio de ação e reação 

(SANTOS, 2014) 

As pinças fixas são mecanismos mais complexos e pesados. Utilizam pistões opostos, 

montados em cada lado da pinça de freio. Os pistões de cada lado têm a função de pressionar 

somente uma das pastilhas contra o disco. Logo, para o mesmo número e tamanho de pistões, 

a pinça fixa transmite ao disco metade da força que seria transmitida no sistema de pinças 

flutuantes (SANTOS, 2014). 

Para facilitar a manutenção, o material de atrito deve localizar-se nas pastilhas, e não 

nos discos. As pastilhas, como as vistas na figura 2.15, são compostos químicos constituídos 

de vários elementos, formados por fibras e material de atrito em forma de pó. As empresas 

especializadas realizam diversos testes em laboratório, para construir pastilhas de maior 

resistência, que apresentam coeficiente de atrito entre 0,35 e 0,45 (BORNHOLD, 2012). 

 

Figura 2.15 - Pastilhas de freio. 
Fonte: http://www.primusautocenter.com.br (2017). 

2.3.2 Sistema hidráulico de acionamento de freios 

Os sistemas hidráulicos de acionamento, ilustrado na figura 2.16, se baseiam no fato 

de os líquidos serem praticamente incompressíveis. Uma pressão aplicada em qualquer ponto 

de um fluído transmite-se uniformemente através deste. Nos freios automotivos um 

dispositivo de pistão e cilindro, chamado cilindro mestre, acionado por um pedal é utilizado 

para gerar pressão numa extremidade de um circuito hidráulico. Esta pressão move um pistão 

na outra extremidade – pinça – acionando o freio (COSTA, 2002). 
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Figura 2.16 - Sistema hidráulico de acionamento. 
Fonte: COSTA (2002). 

A figura 2.17 ilustra o esquema de multiplicação de força que acontece no sistema de 

freio. A força exercida no pedal de freio é aplicada ao pistão do cilindro mestre depois de 

multiplicada por efeito alavanca e, em seguida, transmitida pelo fluido até os pistões nas 

pastilhas, onde é novamente multiplicada, em virtude deste diâmetro ser maior que o do 

cilindro mestre (COSTA, 2002). 

 

Figura 2.17 - Multiplicação de força no sistema de freio. 
Fonte: COSTA (2002). 

Na Figura 2.16 acima, o curso do pedal é 3,5 vezes maior que o do cilindro mestre 

que, por sua vez, é 1,25 e 2,5 vezes maior que o curso dos cilindros do freio (COSTA, 2002) 

Segundo Limpert (1999), em termos de funcionalidade, os cilindros se dividem em 

dois tipos: simples e duplo. O cilindro mestre simples, ilustrado na figura 2.18, é formado 

basicamente pelo pistão, cilindro, mola de retorno e reservatório. O ponto falho neste arranjo 

é que, em caso de falha em algum ponto do sistema, toda a frenagem seria perdida. Por este 
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motivo as leis atuais exigem sistemas independentes de frenagem para os eixos traseiro e 

dianteiro. Cilindros mestres simples são utilizados em projetos que necessitam de ajuste na 

distribuição de força entre os eixos, sendo necessário, neste caso, o uso de dois cilindros 

mestre (SANTOS, 2014). 

 

Figura 2.18 - Esquema de um cilindro mestre simples. 
Fonte: SANTOS (2014). 

O cilindro mestre duplo ou Tandem, como na figura 2.19, é composto por dois pistões 

em linha dentro de um único cilindro. Cada compartimento deste modelo funciona como um 

cilindro mestre simples individual, o que garante a individualidade dos sistemas (SANTOS, 

2014). 

 

Figura 2.19 - Esquema de um cilindro mestre Tandem. 
Fonte: SANTOS (2014). 

2.3.3 Linha de freio 

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

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

flexíveis são utilizadas  em pontos onde a movimentação da linha seja necessária, como, 
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por exemplo, nas rodas dianteiras dos automóveis, que possuem esterçamento (BOTELHO, 

2016). 

A linha flexível, como a vista na figura 2.20, pode ser expandida em até 10% quando 

nova. Essa dilatação deve ser considerada já que implica numa perda de carga do sistema, o 

que pode gerar numa força de frenagem inferior (BOTELHO, 2016) 

 

Figura 2.20 - Linha de freio flexivel. 
Fonte: http://www.markitomotos.com.br (2017). 

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

locais onde não há movimentação da linha e devem ser utilizadas sempre que possível, pois 

apresentam dilatação inferior e, em consequência, uma menor perda de carga (BOTELHO, 

2016). Na figura 2.21 vê-se um exemplo de linha de freio rígida. 

 

Figura 2.21 - Linha de freio rígida. 
Fonte: BOTELHO (2016). 

2.3.4 Torque de frenagem no disco de freio 

Como o disco é fixado sobre o eixo, a força 𝐹𝐷, aplicada pelo disco de freio, gerará um 

torque 𝑇𝑑𝑖𝑠 resistivo no eixo, segundo a equação 2.7 a seguir. 
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𝑇𝑑𝑖𝑠 = 𝐹𝐷 . 𝑟𝑒           (2.7) 

De forma que 𝑟𝑒 representa o chamado raio efetivo, que é definido pelo centro de 

aplicação de força da pastilha. Enquanto a força aplicada pelo disco é dada por: 

𝐹𝐷 = 𝐹𝑝𝑎𝑠 . 𝜇           (2.8) 

Onde 𝐹𝑝𝑎𝑠 representa a força aplicada nas pastilhas da pinça de freio e µ o coeficiente 

de atrito entre as pastilhas e o disco de freio. A força nas pastilhas é resultado da força 

aplicada no cilindro mestre, sendo obtida através da equação 2.9: 

𝑃 =
𝐹𝑝𝑎𝑠

𝐴𝑝𝑖𝑛.𝑛
           (2.9) 

Onde 𝑃 é a pressão na linha de freio, enquanto 𝐴 representa a área do embolo da pinça 

de freio e 𝑛 o número de êmbolos na pinça. Já a pressão 𝑃 na linha de freio pode ser obtida 

através da força aplicada no cilindro mestre, sendo: 

𝐹𝑐𝑖𝑙 = 𝑃. 𝐴𝑐𝑖𝑙                    (2.10) 

Da equação 2.10 se obtém, através da multiplicação da pressão na linha de freio pela 

área de cilindro mestre 𝐴𝑐𝑖𝑙, o valor da força 𝐹𝑐𝑖𝑙 aplicada no cilindro mestre. 

Assim sendo, a força aplicada na pastilha: 

𝐹𝑝𝑎𝑠 =
𝐹𝑐𝑖𝑙

𝐴𝑐𝑖𝑙
. 𝐴𝑝𝑖𝑛. 𝑛                   (2.11) 

Substituindo a equação 2.11 na equação 2.8: 

𝐹𝑑 =
𝐹𝑐𝑖𝑙

𝐴𝑐𝑖𝑙
. 𝐴𝑝𝑖𝑛. 𝑛𝑝. 𝜇                   (2.12) 

Por fim, substituindo a equação 2.12 na equação 2.7 o torque imposto ao eixo pelo 

disco de freio será: 

 𝑇𝑑𝑖𝑠 =
𝐹𝑐𝑖𝑙

𝐴𝑐𝑖𝑙
. 𝐴𝑝𝑖𝑛 . 𝑛. 𝜇. 𝑟𝑒                  (2.13)



 

 

3 PROJETO BÁSICO 

O modelo foi idealizado com foco em manter o baixo custo do protótipo, portanto, a 

maior parte dos equipamentos são itens disponíveis no mercado. Os itens projetados também 

mantiveram este foco e possuem geometria simplificada para redução no custo de fabricação. 

Foi necessário considerar qual seria o procedimento de testes para a partir do mesmo definir o 

funcionamento do equipamento.  

Para obter a curva objetivada é necessário realizar a medida de torque para diversos 

valores da velocidade de rotação do motor. Assim sendo, durante o teste, deve ser imposta 

certa aceleração ao motor, e em seguida aplicada a carga sobre o mesmo através do sistema de 

freios de forma a manter a rotação num valor constante. Estabilizada a rotação deve ser feita a 

leitura da força que estará sendo aplicada a célula de carga. 

De acordo com este procedimento foram definidos os componentes necessários para o 

funcionamento dos diferentes sistemas do equipamento. 

3.1 SISTEMA MECÂNICO 

O dinamômetro de fricção será composto por uma bancada projetada especificamente 

para a sustentação do motor, do sistema de freio, do sistema de aplicação de torque, da célula 

de carga e do sistema de instrumentação. Na imagem 3.1 é mostrado o modelo 3D do 

dinamômetro proposto. 
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Figura 3.1 - Modelo computacional do dinamômetro.  

Fonte: Autor. 

Para projeto dos componentes mecânicos, acionamentos e sistemas de fixação foi 

necessário definir inicialmente o sistema de freio, visto que o motor já estava especificado. 

3.1.1 Projeto do Sistema de freio 

Como o sistema de freio será acionado de forma gradativa, enquanto o valor do torque 

de frenagem é controlado pelo sistema de instrumentação, não há um valor mínimo específico 

para o torque de frenagem. Entretanto, o motor possui um valor limite do torque que o mesmo 

pode fornecer. Dessa forma, se o sistema de freios puder fornecer um torque de frenagem 

igual ou maior ao fornecido pelo motor, já estará garantida a funcionalidade do sistema. 

 

Figura 3.2 - Acionamento e fixação do cilindro mestre.  

Fonte: Autor. 
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O acionamento proposto para o sistema de freio, conforme visto na figura 3.2, utiliza 

um parafuso alinhado ao cilindro mestre, conforme o mesmo é apertado se desloca no sentido 

de pressionar o pistão. 

Utilizando a equação 2.13, e tendo um objetivo para o valor do torque, pode-se buscar 

uma combinação de geometrias para o cilindro mestre, a pinça de freio e o disco de freio para 

alcançar este valor. 

Porém, por conta da disponibilidade destes itens, foi proposta a utilização dos 

seguintes componentes: 

 Pinça de freio dianteira da motocicleta Yamaha Yes 125cc, que possui dois 

êmbolos de 1’’de diâmetro;  

 Cilindro mestre do automóvel FIAT Uno Mille, com pistões de 5/8’’de 

diâmetro;  

 Disco de freio dianteiro da motocicleta Yamaha CB600 Hornet, com 240mm 

de diâmetro. 

Assim sendo, a área 𝐴𝑐𝑖𝑙 do pistão do cilindro mestre será: 

𝐴𝑐𝑖𝑙 = 𝜋. 𝑟2 = 𝜋. 7,9375² = 197,93𝑚𝑚²        (3.1) 

E a área 𝐴𝑝𝑖𝑛 do êmbolo da pinça de freio: 

𝐴𝑝𝑖𝑛 = 𝜋. 𝑟² = 𝜋. 12,7² = 506,7𝑚𝑚²        (3.2) 

Segundo Limpert (1999), o raio efetivo será a distância entre o centro de área da 

pastilha de freio e a linha de eixo do disco. 
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Figura 3.3 - Raio efetivo de frenagem.  

Fonte: Autor. 

Como mostrado na figura 3.3, através de montagem computacional, foi possível a 

obtenção do raio efetivo de frenagem de 𝑟𝑒 = 106,2𝑚𝑚. 

Tabela 3.1 - Propriedades dos materiais de fricção. 

Material de fricção 
Coeficiente de 

atrito (μ) 

Máx. Temp. 

continua (°C) 

Velocidade 

máxima (m/s) 

Cermet 0,32 400 18,3 

Metal sinterizado seco 0,29 – 0,33 300 – 350 18,3 

Lona com amianto moldado 0,35 – 0,41 175 18,3 

Pastilha com amianto moldado 0,31 – 0,49 225 – 350 24,3 

Moldado rígido sem amianto 0,33 – 0,63 260 – 400 24,3 – 38,1 

Moldado semirrígido com amianto 0,37 – 0,41 150 18,3 

Moldado flexível com amianto 0,39 – 0,45 150 – 175 18,3 

Fibras de algodão 0,47 75 18,3 

Fonte: (SANTOS, 2014) 

Da tabela 3.1 obtemos o valor do coeficiente de atrito para o material utilizado, que 

será uma pastilha de freio fabricada através de moldado rígido sem amianto. O coeficiente de 

atrito utilizado será o menor dentro da faixa fornecida pela tabela, de forma a realizar um 

projeto mais conservador, sendo 𝜇 = 0,33. 

Com os valores supracitados, sabendo que será utilizada uma pinça do tipo flutuante, 

que faz com que a força aplicada na pinça seja multiplicada por 2, é possível, através da 
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equação 2.13, obter uma relação entre a força aplicada no cilindro mestre e o torque de 

frenagem, como visto na equação 3.3 a seguir: 

𝑇𝑑𝑖𝑠 = 0,358. 𝐹𝑐𝑖𝑙               (3.3) 

Portanto, para alcançar o torque de ao menos 18,5 𝑁𝑚, que é o máximo torque 

fornecido pelo motor a ser testado, se faz necessária a aplicação de uma força de ao menos 

51,7 𝑁. 

 

Figura 3.4 - Esforços de comando. 

Fonte: Provenza (1990). 

Na figura 3.4 é possível observar que este valor pode ser alcançado com facilidade 

para o modo de acionamento proposto para o sistema. 

A fixação do disco de freio ao eixo do motor será feita através do flange mostrado na 

figura 3.5, fabricado em alumínio 1060. 
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Figura 3.5 - Flange do disco de freio.  

Fonte: Autor 

A pinça de freio, por sua vez, será fixada a uma alavanca, de forma que a mesma, 

quando acionada, gire sobre o eixo do motor, aplicando a força sobre a célula de carga sem 

que a posição da pinça em relação ao disco seja afetada, como esquematizado na figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Funcionamento do sistema de alavanca.  

Fonte: Autor. 

A haste funcionará como suporte para o cáliper, bem como alavanca para aplicação da 

força sobre a célula de carga. Por conta disso a mesma foi projetada em aço SAE 1020 de 

forma a resistir às forças aplicadas sobre a mesma. Na figura 3.7 é visto o modelo 

computacional da peça proposta. 
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Figura 3.7 - Alavanca.  

Fonte: Autor. 

Para que a haste possa rotacionar sobre o eixo do motor, a mesma será fixada a um 

mancal de rolamento do tipo flange UCFL 204, que por sua vez estará fixo a um prolongador 

do eixo do motor. 

3.1.2 Bancada de testes 

A bancada de testes, vista na figura 3.8, foi idealizada de forma a suportar os sistemas 

de freio e de instrumentação. A mesma utiliza perfis de aço SAE 1020 retangulares de 50 x 30 

mm com 1,2mm de espessura de forma a fornecer a rigidez necessária para o funcionamento 

do sistema, com sua base fixada sobre apoios reguláveis de borracha que atenuam o efeito da 

vibração e irregularidades do piso.  

  

Figura 3.8 - Bancada de testes.  

Fonte: Autor. 
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O motor a ser testado será fixado diretamente sobre a bancada através de parafusos, 

apoiado sobre buchas de poliuretano para absorção da vibração. Sobre o eixo do motor serão 

montados os componentes mecânicos para fixação do sistema de freio. 

3.2 SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO 

O sistema de instrumentação avaliará as variáveis necessárias para gerar o gráfico de 

Torque x RPM do motor, são essas: a rotação do motor; a força de frenagem; e a força 

aplicada a célula de carga. 

3.2.1 Rotação do motor 

A medida da rotação do motor será feita através da utilização de um tacômetro de 

fotocélula, como mostrado na figura 3.9, que mede os pulsos enviados a vela do motor, cada 

pulso equivale a 0,5 rotações. 

 

Figura 3.9 - Tacômetro de fotocélula. 

Fonte: 

3.2.2 Força de frenagem 

A força de frenagem será obtida através da pressão na linha de freio. A equação 3.4 a 

seguir, que é resultado da combinação das equações 2.7, 2.8 e 2.9, permite relacionar a 

pressão na linha de freio ao torque de frenagem quando se utiliza uma pinça do tipo flutuante: 

𝑇𝑑𝑖𝑠 = 2. 𝑃. 𝐴𝑝𝑖𝑛. 𝑛𝑝. 𝜇. 𝑟𝑒          (3.4) 

Para obtenção de medidas mais precisas o manômetro a ser escolhido deve realizar 

medidas numa faixa de valores correspondente as que serão alcançadas durante o 

experimento. Utilizando a equação 3.4 é possível descobrir essa faixa de valores, 

considerando o valor máximo que será atingido durante os testes. 
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O torque máximo a ser imposto no sistema de freios não ultrapassará o torque máximo 

fornecido pelo motor, logo se pode considerar este como um valor limite. Para atingir um 

torque de frenagem de 18,5Nm a pressão na linha de freio deve ser de aproximadamente 𝑃 =

0,262𝑀𝑝𝑎. Visto isso, o manômetro disponível no mercado indicado mede a faixa de 0 a 

0,4Mpa. Na figura 3.10 é possível observar o comportamento linear do torque de frenagem 

em função da pressão na linha de freio. 

 

Figura 3.10 - Gráfico Torque de frenagem x Pressão na linha de freio 

Fonte: Autor. 

Esta pressão será medida através de um manômetro metálico instalado na linha de 

freio, nos manômetros metálicos a pressão é medida a partir da deformação de um tubo 

metálico que se encontra dentro do aparelho (BRUNETTI, 2013), como visto na figura 3.11 a 

seguir. 

 

Figura 3.11 - Funcionamento dos manômetros metálicos.  
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Fonte: BRUNETTI (2013). 

3.2.3 Força aplicada a célula de carga 

A força aplicada a célula de carga será medida através da deformação, que será obtida 

com um extensômetro fixado sobre uma das faces. 

 

3.2.3.1 Extensômetros elétricos 

Os medidores de deformação chamados extensômetros elétricos são dispositivos de 

medida que transformam pequenas variações nas dimensões em variações equivalentes em 

sua resistência elétrica (ANDOLFATO, CAMACHO, & BRITO, 2004). 

Da Segunda Lei de Ohm sabemos que a resistência elétrica em um fio é dada por: 

𝑅 = 𝜌.
𝑙

𝐴
           (3.5) 

Onde: 

 R: resistência do fio 

 A: área da seção transversal do fio; 

 ρ: resistividade do material do fio; 

 l: comprimento do fio. 

Visto isso, observa-se que o extensômetro é baseado no fato de que os metais mudam 

sua resistência elétrica caso sofram deformação. Circuitos elétricos especiais são empregados 

para medidas de deformação com extensômetros montados em corpos de prova, para medir a 

variação de resistência dentro de um circuito elétrico (ANDOLFATO, CAMACHO, & 

BRITO, 2004). 
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Figura 3.12 - Ponte de Wheatstone 

Fonte: (ANDOLFATO, CAMACHO, & BRITO, 2004) 

A ponte de Wheatstone, vista na figura 3.12, é o circuito mais frequentemente usado e 

o que apresenta maior precisão para medidas de pequenas variações de resistência. A 

voltagem de saída da ponte, e, será proporcional a variação relativa na resistência do 

extensômetro, segundo: 

𝑒 ≅ ±
𝐸

4
. 𝐾. 𝜀            (3.6) 

Onde: 

 E: voltagem elétrica aplicada no circuito da ponte; 

 K: sensibilidade a deformação do material metálico do extensômetro; 

 ε: deformação. 

3.2.3.2  Curva de deformação da célula de carga 

Com o uso do extensômetro podemos obter a deformação da célula de carga quando 

certa carga for aplicada sobre a mesma. Entretanto, para obtenção da curva de torque do 

motor precisaremos ter conhecimento do valor da carga que causa determinada deformação. 

Portanto, é necessário obter a curva Carga x Deformação da célula de carga. 

  



 

 

4 MODELO MATEMÁTICO 

As equações a seguir relacionam as grandezas que serão mensuradas para obtenção da 

curva objetivada considerando a geometria definida para o protótipo. 

 

Figura 4.1 - Esquema de montagem da célula de carga 

Fonte: Autor. 

A montagem foi idealizada de forma a manter os furos de fixação da célula de carga e 

do centro de aplicação da força na pastilha alinhados com a horizontal, de forma a simplificar 

a montagem e o equacionamento do sistema, como observado na figura 6.1. 

Considerando que quando o freio for acionado o sistema tenderá a girar, gerando 

deformação na célula de carga, mas permanecendo estático, podemos aplicar o equilíbrio de 

forças no centro do eixo do motor: 

𝛴𝑀0 = 0           (4.1) 

Dessa forma: 

𝐹𝑎 . 𝑟𝑎 = 𝐹𝑟 . 𝑟𝑒           (4.2) 
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𝐹𝑟 =
𝐹𝑎.𝑟𝑎

𝑟𝑒
           (4.2) 

Em que: 

 𝑀0: momento no ponto do centro do eixo do motor; 

 𝐹𝑎: força aplicada a célula de carga; 

 𝑟𝑎: distância do ponto de aplicação de força na célula de carga ao centro do 

eixo; 

 𝑟𝑒: raio efetivo. 

 𝐹𝑟: Força aplicada a haste pela pinça de freio 

 Para obter os valores de torque para cada RPM do motor é necessário que a rotação 

permaneça constante, ou seja, a aceleração angular do mesmo seja nula. 

𝛴𝜏 = 𝐼. 𝛼           (4.3) 

𝛴𝜏 = 0            (4.4) 

Logo, para os testes: 

𝑇𝑑𝑖𝑠 = 𝑇𝑚           (4.5) 

Como: 

𝐹𝑟 =
𝑇𝑚

𝑟𝑒
           (4.6) 

Dessa forma, combinando as equações 6.2 e 6.7, obtemos a função para o torque 

fornecido pelo motor: 

𝑇𝑚 = 𝐹𝑎 . 𝑟𝑎            (4.7)



 

 

5 VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 

A verificação dimensional dos componentes a serem fabricados foi realizada através 

de análise computacional utilizando o complemento Simulation® do software Solidworks®. 

Adiante, neste capítulo, são detalhadas as condições de contorno utilizadas para o estudo de 

cada peça.  

Para as análises realizadas foi utilizado o critério de Tresca devido aos estudos feitos 

neste software, utilizando este critério, apresentarem resultados mais coerentes com dados 

experimentais, bem como resultados mais conservadores que o critério de Von Mises 

(Solidworks Corporation, 2017). 

O fator de segurança a ser utilizado foi definido de acordo com a tabela 5.1 abaixo. 

Durante os testes a pressão da linha de freio será aumentada gradualmente até que a 

velocidade do eixo motor se estabilize fazendo com que a carga seja aplicada sobre os 

componentes também de forma gradual. 

Tabela 5.1 - Tabela de valores de referência para o fator de segurança 

Tipo de carga 

Aços e materiais 

dúcteis 

Ferro fundido e 

materiais frágeis 
Madeiras 

Baseado no 

escoamento 
Baseado na ruptura 

Carga 

aplicada 

gradualmente 

Tipo I 1,5 a 2 3 a 4 5 a 6 7 

Tipo II 3 6 7 a 8 10 

Tipo III 4 8 10 a 12 15 

Cargas aplicadas 

bruscamente 
Multiplicar os valores acima por 2 

Fonte: (CRUZ, 2008) 

Como a falha dos componentes não representa diretamente perigo de vida e a carga 

será aplicada gradualmente, o mesmo se enquadra no Tipo I. Por conta disto o fator de 

segurança objetivado estará entre 1,5 e 2. 

5.1 FLANGE DO DISCO DE FREIO 
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Para simular a situação crítica de carga sobre o flange supôs-se o momento em que o 

motor fornece o maior torque disponível e o sistema de freio é acionado. Fazendo com que o 

torque seja aplicado sobre o rasgo de chaveta, enquanto o flange é impedido de girar pelo 

disco de freio. 

 

Figura 5.1 - Condições de contorno na análise do flange do disco 

Fonte: Autor. 

Neste caso o torque máximo do motor 𝑇𝑚 foi aplicado ao rasgo de chaveta, enquanto 

os furos para ligação do disco ao flange foram simulados como geometrias fixas, opção 

fornecida pelo software para faces imóveis, como mostrado na figura 5.1. 

 

Figura 5.2 - Malha de elementos finitos do flange do disco de freio. 

Fonte: Autor. 
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Figura 5.3 - Característica da malha utilizada na análise do flange do disco. 

Fonte: Autor 

As análises desta peça foram realizadas utilizando a malha padrão de elementos 

tetragonais do software, como visto na figura 5.2. O valor do coeficiente de segurança (FOS) 

a partir do critério de Tresca convergiu quando utilizados elementos com tamanho global de 

aresta de 4mm, visto na figura 5.3, atingindo o valor de 1,915, mostrado na figura 5.4. 

 

Figura 5.4 - Fator de segurança para elementos de 4mm de base. 

Fonte: Autor. 

O material considerado na análise computacional foi o Alumínio 1060. Esta liga foi 

escolhida por conta do seu custo reduzido, sua disponibilidade e usinabilidade, que reduz o 

tempo e o custo de fabricação. O fator de segurança esta de acordo com o definido para o 

projeto. 
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5.2  ALAVANCA 

A alavanca foi fabricada a partir de uma barra chata de aço SAE 1020 de 3’’ x 1/4’’ 

por conta da disponibilidade deste material e da possibilidade da instalação do mancal do tipo 

flange oval sobre a mesma. 

Na figura 5.5 abaixo são mostrados os pontos principais da análise computacional. As 

setas azuis indicam o ponto de fixação da célula de carga que foi definido como geometria 

fixa, enquanto a força 𝐹𝑟 aplicada nos furos de fixação do cáliper a alavanca é indicada pelas 

setas vermelhas. 

 

Figura 5.5 - Condições de contorno na análise da alavanca. 

Fonte: Autor. 

Nas análises da alavanca os resultados convergiram quando utilizado elementos de 

6,0mm, como visto na figura 5.6. 

 

Figura 5.6 – Características da malha utilizada na análise da alavanca. 

Fonte: Autor. 
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Na figura 5.7 abaixo podemos observar o valor do fator de segurança na alavanca, de 

1,811, dentro da faixa de valores especificada. 

 

Figura 5.7 - Fator de segurança na alavanca. 

Fonte: Autor. 

5.3 FLANGE DE SUPORTE DO MANCAL 

Como já dito, para que o cáliper gire em torno do eixo do motor sem que a posição da 

pastilha seja alterada a mesma será fixada a uma haste, onde estará montado um mancal do 

tipo flange fixado ao eixo do motor. Dessa forma, não haverá torque proveniente do eixo do 

motor atuando sobre a alavanca. 

Porém, como a alavanca terá liberdade para girar no ponto de fixação a célula de 

carga, quando o freio for acionado será aplicada uma força vertical no mancal, que será 

transferida para o flange de suporte do mancal. 
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Figura 5.8 - Sistema de forças sobre a alavanca. 

Fonte: Autor. 

Na figura 5.7 podemos observar como serão aplicadas as forças sobre a alavanca 

quando o freio for acionado. Aplicando as equações da estática neste sistema, podemos obter 

as forças de reação 𝐹𝑚 e 𝐹𝑎, sobre a célula de carga e mancal de rolamento tipo flange 

respectivamente. 

∑ 𝑀𝑐 = 0           (5.1) 

𝐹𝑟 . (𝑟𝑎 + 𝑟𝑒) − 𝐹𝑚. 𝑟𝑎 = 0         (5.2) 

Onde: 

 𝑀𝑐: Momento no ponto de fixação da célula de carga; 

 𝐹𝑚: Força aplicada sobre o mancal de rolamento. 

Lembrando que: 

𝐹𝑟 =
𝑇𝑚

𝑟𝑒
           (4.6) 

Combinando as equações acima: 

𝐹𝑚 = 𝑇𝑚. (
1

𝑟𝑎
+

1

𝑟𝑒
)          (5.3) 

Assim sendo, aplicando o valor máximo do torque fornecido pelo motor e as medidas 

ra e re, obteremos a força que será aplicada ao mancal de rolamento: 

𝐹𝑚 ≅ 300𝑁           (5.5) 
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Esta força foi utilizada para realização da análise do flange de suporte da haste 

alavanca, onde foi aplicada como carga de mancal, distribuída sobre o eixo do flange, 

indicada na figura 5.8 pelas setas vermelhas. Enquanto as setas verdes indicam os pontos 

caracterizados como geometrias fixas. 

 

Figura 5.9 - Condições de contorno na análise do flange da alavanca. 

Fonte: Autor. 

Semelhante às outras análises realizadas, os valores convergiram para elementos de 

aproximadamente 4,5mm, como mostra a figura 5.9 abaixo. 

 

Figura 5.10 - Características da malha utilizada na análise do flange da alavanca. 

Fonte: Autor. 

Na figura 5.10 é possível observar que o fator de segurança está acima do objetivado. 

Porém, este estudo apresenta apenas uma análise preliminar da peça em questão visto que a 

carga será aplicada enquanto o flange estará girando, fazendo com que a vida em fadiga da 
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peça em questão seja reduzida consideravelmente. Sendo indicado um estudo da vida em 

fadiga da peça antes da aplicação da mesma. 

 

Figura 5.11 - Fator de segurança no flange de suporte da alavanca. 

Fonte: Autor. 

5.4 CÉLULA DE CARGA 

As análises dimensionais na célula de carga foram realizadas de forma a verificar a 

deformação média da mesma visto que para o uso dos extensômetros é indicado que a 

deformação média não ultrapasse 1000𝜇 𝑚 𝑚⁄ , ou 0,1%. 

A geometria da célula de carga foi definida com base nos trabalhos acima citados que 

utilizam o mesmo sistema. A figura 5.11 mostra a célula de carga apresentada por Azevedo 

(2011) que utiliza o mesmo material e dimensões próximas à definida para este projeto. 
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Figura 5.12 - Célula de carga de referência. 

Fonte: AZEVEDO (2011) 

Entretanto a geometria acima acarretaria num custo mais elevado para fabricação, 

exigindo maior tempo e ferramental mais sofisticado. Porém, utilizando uma geometria mais 

próxima à apresentada por Sano (2013), vista na figura 5.12, foi possível obter resultados 

satisfatórios com custo reduzido. 

 

Figura 5.13 - Célula de carga de referência. 

Fonte: SANO (2013) 

A partir da equação 4.7 foi possível obter uma estimativa para a força que será 

aplicada sobre a célula de carga. Para tanto foi considerado o caso onde motor estará 

fornecendo o maior torque disponível, fazendo com que a força aplicada à célula fique em 

torno de: 

𝐹𝑎 ≅ 140𝑁           (5.6) 
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A carga 𝐹𝑎, indicada pelas setas vermelhas, foi aplicada sobre o furo onde será 

parafusado o terminal rotular que fará a ligação entre a célula de carga e a alavanca, enquanto 

os furos de fixação da célula de carga à bancada foram definidos como geometrias fixas, 

representados pelas setas verdes, na figura 5.11. 

 

Figura 5.14 - Condições de contorno na análise da célula de carga. 

Fonte: Autor. 

 

Figura 5.15 - Características da malha utilizada na análise da célula de carga. 

Fonte: Autor. 

Na análise da célula de carga os resultados convergiram quando utilizados elementos 

de 5 mm, como mostrado na imagem 5.12, uma diferença pequena em relação aos outros 

componentes.  
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Figura 5.16 - Deformação média na célula de carga. 

Fonte: Autor. 

Na figura 5.5 é possível observar que o valor máximo de deformação média não 

ultrapassará os 0,1% indicados, ficando próximo a 0,01%. 



 

 

6 RELATÓRIO DE CUSTOS 

As despesas com o projeto tratadas neste capítulo serão apresentas em três tópicos 

distintos: matéria prima, componentes e custos de fabricação. Parte dos componentes e 

matérias primas foi disponibilizada para realização deste projeto pela Escola de Engenharia, 

pela Equipe Tuffão Baja SAE e pela Equipe Buffalo Fórmula SAE da Universidade Federal 

Fluminense. O valor atribuído a estes itens é referente à quantidade disponibilizada, não 

havendo garantia de que se possam obter no mercado estes materiais na quantidade 

apresentada nas tabelas a seguir. 

6.1 MATÉRIA PRIMA 

Os itens projetados especificamente para o projeto foram obtidos através da usinagem 

de matérias primas. A tabela 5.1 apresenta as matérias primas especificadas, seu custo e o 

produto final obtido. 

Tabela 6.1 - Custos de matéria prima 

Matéria-prima Produto acabado Un. Quant. Custo un. Custo total 

Tubo Retangular 50x30x1,2mm 
em aço SAE 1020 

Bancada de testes m 12 R$ 7,15 R$ 85,80 

Chapa de aço SAE 1020 #1/8'' Suporte do cilindro mestre m² 0,06 R$ 92,50 R$ 5,55 

Barra Chata de aço SAE 1020 
3''x1/2'' 

Alavanca m 0,25 R$ 34,20 R$ 8,55 

Blanque de alumínio Célula de carga kg 0,7 R$ 60,00 R$ 42,00 

Barra Redonda de alumínio 1060 
Ф4'' 

Flange do disco de freio kg 2,2 R$ 57,50 R$ 126,50 

Barra Redonda de alumínio 1060 
Ф1 1/4'' 

Prolongador do eixo motor kg 0,22 R$ 57,50 R$ 12,65 

TOTAL R$ 281,05 

Fonte: Autor. 

6.2 COMPONENTES 

Os componentes utilizados para fixação, transmissão de movimento, sistema de 

frenagem e instrumentação já disponíveis no mercado utilizados no projeto estão listados na 

tabela 5.2.
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Tabela 6.2 - Custos de componentes 

Componente Un. Quant. Custo Un. Custo Total 

Parafuso M10 x 80mm un. 10 R$ 1,00 R$ 10,00 

Porca + arruela M10 un. 10 R$ 0,70 R$ 7,00 

Parafuso M8 x 40mm un. 9 R$ 0,90 R$ 8,10 

Porca + arruela M8 un. 9 R$ 0,50 R$ 4,50 

Parafuso M12 x 50mm un. 3 R$ 1,20 R$ 3,60 

Porca + arruela M12 un. 3 R$ 0,75 R$ 2,25 

Parafuso M6 x 40mm un. 2 R$ 0,35 R$ 0,70 

Porca + arruela M6 un. 2 R$ 0,15 R$ 0,30 

Terminal Rotular M12 un. 1 R$ 85,00 R$ 85,00 

Tampão de borracha 50 x 30 mm un. 8 R$ 0,70 R$ 5,60 

Disco de Freio Yamaha Hornet 300cc un. 1 R$ 259,00 R$ 259,00 

Pinça de freio Yamaha Yes 125cc un. 1 R$ 59,90 R$ 59,90 

Cilindro mestre FIAT Uno Mille un. 1 R$ 98,90 R$ 98,90 

Pastilha de freio Yamaha Yes 125cc un. 2 R$ 16,90 R$ 33,80 

Fluido de freio DOT 3 un. 1 R$ 8,60 R$ 8,60 

Linha de freio Rígida m 1 R$ 9,50 R$ 9,50 

Manômetro 0 – 60 psi un. 1 R$ 74,80 R$ 74,80 

Extensômetro un. 4 R$ 15,00 R$ 60,00 

Tacômetro  un. 1 R$ 222,45 R$ 222,45 

TOTAL R$ 954,00 

Fonte: Autor. 

6.3 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

Na tabela 5.3 estão apresentados os custos de mão de obra para fabricação do 

protótipo. A maior parte da fabricação do projeto foi realizada nas dependências da Escola. 

Apenas alguns componentes que exigem maior precisão e mão de obra específica foram 

realizados em empresas especializadas. 

Tabela 6.3 - Custos de fabricação 

Processo de fabricação 
Custo horário    

(Homem e máquina) 
Tempo 

total (h) 
Custo total 

Usinagem em torno manual R$ 100,00 4 R$ 400,00 

Usinagem em fresa manual R$ 115,00 3 R$ 345,00 

Usinagem em furadeira R$ 80,00 2 R$ 160,00 

Corte de perfis e chapas R$ 57,00 2 R$ 114,00 

Soldagem R$ 94,00 1 R$ 94,00 

Eletroerosão R$ 93,00 0,5 R$ 46,50 

Montagem R$ 35,00 10 R$ 350,00 

TOTAL R$ 1.509,50 

Fonte: Autor. 
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Os custos dos processos de fabricação foram levantados através de pesquisas 

realizadas em empresas especializadas, como a Gynx Indústria Metálica, situadas no estado 

do Rio de Janeiro, durante o segundo semestre de 2017. 

6.4 CUSTO TOTAL 

O custo total do protótipo, soma dos custos supracitados, é apresentado na tabela 5.4 

abaixo. 

Tabela 6.4 - Custo total do dinamômetro 

Item Custo 

Matéria prima R$ 281,05 

Componentes R$ 954,00 

Fabricação R$ 1.509,50 

CUSTO TOTAL GERAL R$ 2.745,00 

Fonte: Autor. 

Não há no mercado modelos de dinamômetros de fricção para comparação, porém, se 

comparado aos modelos de dinamômetros oferecidos (hidráulicos, elétricos, inerciais, etc.), o 

protótipo está consideravelmente abaixo do preço, o que justifica a utilização do mesmo para 

a situação proposta, mesmo tendo consciência da precisão inferior. 



 

7 CONCLUSÃO 

O trabalho apresentado teve por objetivo o projeto e construção de um dinamômetro 

de fricção de baixo custo para aplicação nos motores utilizados pelas equipes de Baja SAE. 

Inicialmente se fez um levantamento bibliográfico para definição do tipo de dinamômetro a 

ser utilizado, chegando ao Freio de Prony como modelo base a ser considerado. 

A primeira etapa do projeto foi o dimensionamento do sistema de freio, os cálculos 

para o mesmo foram realizados considerando a utilização de componentes disponíveis no 

mercado. Definidas as dimensões do sistema de freios foi projetado o sistema de alavanca, 

que deveria sustentar o freio e transferir o torque para célula de carga. A bancada de testes foi 

idealizada de acordo com a geometria e acoplamento dos outros componentes, de forma a 

fornecer a sustentação necessária e facilitar a montagem. 

 Assim como os componentes mecânicos o sistema de instrumentação foi definido 

utilizando componentes já disponíveis no mercado, exceto a célula de carga, que foi projetada 

de acordo com as características do motor a ser testado. 

Definidas as geometrias seguiu-se para verificação dimensional dos componentes, 

feita através de análise computacional pelo método dos elementos finitos utilizando o 

software Solidworks®. Com a verificação feita partiu-se para etapa de fabricação. 

Devido a problemas com a sequência do cronograma do projeto e a falta de recursos 

para fabricação algumas das peças não puderam ser fabricadas. Foram elas o flange do disco 

de freio e o flange de suporte da alavanca. Os componentes fabricados podem ser vistos na 

figura 7.1 abaixo. 
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Figura 7.1 - a) Bancada de testes; b) Suporte do cilindro mestre; c) Gancheira;    

d) Alavanca. 

Fonte: Autor. 

Dos componentes disponíveis no mercado necessários para montagem do sistema a 

maior parte foi adquirida, sendo necessário ainda obter alguns itens do sistema de 

instrumentação como o manômetro e os extensômetros. 

Após o levantamento de custos das peças fabricadas e dos componentes a serem 

adquiridos foi possível verificar a viabilidade da execução do projeto pelas equipes de Baja 

SAE, mantendo o foco no baixo custo e na facilidade de fabricação e montagem.  

7.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como não foi possível até a presente data testar a funcionalidade do dinamômetro 

proposto é recomendado, para continuação do projeto, a fabricação das peças faltantes e 

posterior teste com o equipamento.  

Para tanto, além de fabricar as peças descritas é necessário que se obtenha a curva de 

resposta da célula de carga ao carregamento imposto. Para obtenção desta é necessário criar 

um sistema de aplicação de forças semelhante ao que ocorrerá no dinamômetro, onde a célula 
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de carga será fixa a bancada por dois pontos enquanto a força será aplicada sobre a mesma 

num único ponto, como descrito na etapa de verificação dimensional. 

Realizada a fixação adequada deve-se impor a carga, na mesma faixa de valores das 

cargas que serão aplicadas durante o teste do motor, e medir a deformação apresentada pela 

célula de carga através dos extensômetros. Devido à geometria definida para a célula de carga 

quando a carga for aplicada serão impostas tensões de tração e de compressão na peça. Por 

conta disso, para evitar distorções nas medidas, é indicado que os extensômetros sejam 

instalados nos pontos onde estas tensões ocorrerão, como indicado na figura 7.2 abaixo, 

formando uma ponte de Wheatstone completa. 

 

Figura 7.2 – Posicionamento dos extensômetros. 

Fonte: Autor. 

Medindo a deformação através da voltagem de saída da ponte, como indicado na 

equação 3.6, com o uso de um voltímetro ou equipamento equivalente será obtida a 

deformação para a carga aplicada. Realizando esta medição para cargas diferentes é obtida a 

curva de resposta da célula de carga, que será utilizada para o teste de motor. 
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ANEXO I – Desenhos 2D
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