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RESUMO 

 

Com o passar dos anos, os veículos estão cada vez mais evoluídos quanto a 

capacidade de alcançar altas velocidades. Um conjunto extremamente 

importante que deve seguir a tendência é o sistema de frenagem. Inúmeros 

acidentes são causados pelo seu mau funcionamento e mau uso deste sistema, 

por isso, existem algumas variáveis que devem ser estudadas individualmente 

para que as soluções a serem desenvolvidas possam trazer mais segurança. 

Uma das variáveis em questão é a temperatura pois, a partir dela, poderia 

ocorrer: o fenômeno conhecido como "Efeito Fade" (Fade = perda da eficiência 

de frenagem devido ao aumento da temperatura), assim como, alterações 

estruturais dos componentes mecânicos dos sistemas de frenagem. Para 

analisar a influência de esta variável, foram realizados ensaios exploratórios de 

frenagem no Laboratório de Tribologia da Universidade de Brasília, utilizando um 

dinamômetro inercial que permite simular diversas condições de frenagem de 

um sistema de freio a disco veicular. Foram realizados ensaios de frenagens 

cíclicas, em discos de freio sólidos com duas composições químicas diferentes: 

ferro fundido da classe 250 (Fe250) e ferro fundido ligado com titânio (FeTi). Os 

ensaios foram simulados em uma situação hipotética onde um veículo viajando 

a 80Km/h aciona os freios até alcançar 70Km/h, depois os libera, retomando 

novamente a velocidade de 80Km/h, para que então haja um novo acionamento 

do freio até 70Km/h, e assim sucessivamente. Durante as frenagens foram 

monitoradas e registradas, em tempo real: a temperatura na pastilha de freio, a 

força de atrito (pastilha – disco) e o número de ciclos de frenagem. Os resultados 

mostraram uma diminuição da força de atrito (coeficiente de atrito) com o 

aumento da temperatura, nas duas composições de disco utilizadas. Além disso, 

por causa do forte odor gerado no decorrer dos ensaios, foi construída uma 

câmara para coletar os gases emitidos.  Os gases coletados foram analisados, 

qualitativamente - via espectroscopia de infravermelho (FTIR) - e os resultados 

mostraram a presença de CO2, CO, CH4 e Benzeno na sua composição. Gases 

que são considerados perigosos para a saúde humana, podendo contribuir para 

o desenvolvimento de doenças crônicas, incluindo leucemia e câncer. 

Palavras chave: Sistema de freio. Fade. Dinamômetro inercial. Ensaio de 

frenagem. Gases emitidos na frenagem. 
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ABSTRACT 

Over the years, vehicles are increasingly evolved in terms of the ability to reach 

high speeds. An extremely important set that should follow the trend is the braking 

system. Numerous accidents are caused by its malfunction and misuse of this 

system, therefore, there are some variables that must be studied individually so 

that the solutions to be developed can bring more safety. One of the variables in 

question is the temperature because, from there, it could occur: the phenomenon 

known as the "Fade Effect" (Fade = loss of braking efficiency due to the increase 

in temperature), as well as structural changes in the mechanical components of 

the systems braking. To analyze the influence of this variable, exploratory braking 

tests were carried out at the Tribology Laboratory of the University of Brasília, 

using an inertial dynamometer that allows simulating different braking conditions 

of a vehicle disc brake system. Cyclic braking tests were carried out on solid 

brake discs with two different chemical compositions: class 250 cast iron (Fe250) 

and titanium alloy cast iron (FeTi). The tests were simulated in a hypothetical 

situation where a vehicle traveling at 80 km / h activates the brakes until reaching 

70 km / h, then releases them, resuming the speed of 80 km / h again, so that 

there is a new activation of the brake up to 70 km / h, and so on. During braking, 

the temperature in the brake pad, the friction force (pad - disc) and the number 

of braking cycles were monitored and recorded in real time. The results showed 

a decrease in the frictional force (friction coefficient) with increasing temperature, 

in the two disk compositions used. In addition, because of the strong odor 

generated during the tests, a chamber was built to collect the emitted gases. The 

collected gases were analyzed, qualitatively - via infrared spectroscopy (FTIR) - 

and the results showed the presence of CO2, CO, CH4 and Benzene in its 

composition. Gases that are considered dangerous to human health and can 

contribute to the development of chronic diseases, including leukemia and 

cancer. 

 

 

Keywords: Brake system. Fading. Inertial Dynamometer. Brake Fading. 

Breaking gases emitted. 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Vista explodida do sistema de freio (Freitas Silva, 2016). .............. 6 

Figura 2. A esquerda um freio a disco com cáliper fixo, ao lado direito um freio 

a disco com cáliper flutuante. (Infantini 2008) .................................................... 7 

Figura 3. Pastilhas de freio. ........................................................................... 9 

Figura 4. Disco de freio sólido (Fremax). ..................................................... 10 

Figura 5. Disco de freio ventilado (Fremax). ................................................ 11 

Figura 6. Esquema de um Freio a tambor e seus componentes (Frasle). ... 12 

Figura 7. Temperatura medida em três profundidades de um disco (Neuman, 

1983) 13 

Figura 8. Comportamento da temperatura após inúmeras aplicações do freio. 

Ritz, Adas & Francisco (1995). ......................................................................... 14 

Figura 9. Comportamento coeficiente de atrito versus temperatura. Lombriller 

(2002). 14 

Figura 10. Comportamento do coeficiente de atrito seguindo as normas de 

ensaio para dinamômetro inercial. ................................................................... 15 

Figura 11. Comportamento da temperatura seguindo as normas de ensaio para 

dinamômetro inercial. ....................................................................................... 15 

Figura 12. Evolução e crescimento dos platôs (Ostermeyer, 2001). ............. 17 

Figura 13. Diagrama de um dinamômetro inercial (HaynesPublishing, 1999).

 18 

Figura 14. Dinamômetro inercial .................................................................... 20 

Figura 15. Resultados obtidos por Godoi (2014) a partir da frequência. ....... 22 

Figura 16. Discos sólidos identificados em I- (Fe250), II- (FeTi) e III- (FeAC).

 23 

Figura 17. Morfologia e distribuição das lamelas de grafita; e microestrutura 

perlítica dos ferros fundidos: Fe250 e FeTi. ..................................................... 24 

Figura 18. Microscopia óptica da pastilha de freio usando aumento 100X. 

(Caixeta, 2017) ................................................................................................. 25 

Figura 19. Microscopia de Varredura da pastilha de freio usando aumento 50X. 

(Caixeta, 2017) ................................................................................................. 25 

Figura 20. Disco de freio após lixamento de sua superfície........................... 26 

Figura 21. Esquemático da disposição dos componentes utilizados nos 

ensaios...............................................................................................................27 

Figura 22. Esquematização do Dinamômetro Inercial no Cátia (BRANDÃO 

2014)..................................................................................................................27 

Figura 23. Painel de controle do dinamômetro por meio do Labview. ........... 29 



ix 
 

Figura 24. Painel de controle configurado para início de uma bateria de ensaio 

de 50 ciclos. ..................................................................................................... 30 

Figura 25. Painel de controle configurado para os ensaios sem interrupções. 

Bateria com 120 ciclos de frenagem. ............................................................... 31 

Figura 26. Esquemático do protótipo idealizado para coletar os gases. ........ 32 

Figura 27. Disposição inicial das primeiras placas cortadas para isolar a região 

de interesse. ..................................................................................................... 33 

Figura 28. Vista frontal da disposição final da câmara. ................................. 33 

Figura 29. Vista lateral da disposição final da câmara. .................................. 34 

Figura 30. Vista traseira da disposição final da câmara. ............................... 34 

Figura 31. Força de atrito x Ciclos de Frenagem, disco sólido Fe250 ........... 37 

Figura 32. Força de atrito x Temperatura x Ciclos de Frenagem, disco sólido 

Fe250.................................................................................................................38 

Figura 33. Comportamento da força de atrito em um ensaio sem paradas. .. 39 

Figura 34. Força de atrito versus temperatura no ensaio longo sem paradas.39 

Figura 35. Força de atrito x Tempo, disco solido FeTi. .................................. 41 

Figura 36. Força x Temperatura, disco sólido FeTi. ...................................... 42 

Figura 37. Comportamento da força de atrito em um ensaio longo ............... 43 

Figura 38. Força de atrito versus temperatura, ensaio longo......................... 43 

Figura 39. Força de atrito com ligas diferentes. ............................................. 44 

Figura 40. Comportamento da temperatura em ligas diferentes. ................... 45 

Figura 41. Força em discos de ligas diferentes, ensaio com paradas. .......... 46 

Figura 42. Temperatura em discos de ligas diferentes, ensaio com paradas. 46 

Figura 43. Identificação via espectrometria de infravermelho das substâncias 

presentes no gás emitido durante as frenagens. .............................................. 48 

Figura 44. Verificação do tipo de substância presente no gás coletado. ....... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

SUMÁRIO 

 

Resumo...................................................................................................vi 

Abstract .................................................................................................vii 

Lista de Figuras ...................................................................................viii 

1. Introdução .........................................................................................1 

2. Objetivos............................................................................................3 

2.1 Objetivo geral..............................................................................3 

2.2 Objetivos específicos.................................................................3 

3. Revisão bibliográfica........................................................................4 

3.1 Sistema de freio .........................................................................4 

3.1.1 Freio a disco.....................................................................4 

3.1.2 Pastilha de freio...............................................................8 

3.1.3 Material de atrito..............................................................9 

3.1.4 Disco solido ....................................................................10 

3.1.5 Disco ventilado................................................................11 

3.1.6 Freio a tambor..................................................................11 

3.1.7 Temperatura.....................................................................12 

3.1.8 Efeito Fade em sistemas de frenagem...........................13 

3.1.9 Contato Pastilha – Disco de freio ..................................16 

3.2 Dinamômetro inercial................................................................18 

3.2.1 Normas de ensaio de frenagem ....................................20 

3.3 Gases emitidos..........................................................................21 

4. Materiais e Métodos........................................................................23 

4.1 Materiais.....................................................................................23 

4.1.1 Discos .............................................................................23 

4.1.2 Caracterização dos discos.............................................23 

4.1.3 Pastilhas..........................................................................24 

4.1.4 Caracterização das pastilhas.........................................24 

4.1.5 Fluido de freio..................................................................26 

4.2 Métodos......................................................................................26 

4.2.1 Preparação dos ensaios.................................................26 

4.2.2 Ensaio de Frenagem - Fade............................................29 

4.2.2.1 Ensaio com 200 Ciclos interrompidos.................30 

4.2.2.2 Ensaio com 120 Ciclos Ininterruptos...................31 

4.2.3 Construção da Câmara para coletar gás emitido..........32 

4.2.4 Coleta e análise do gás emitido......................................35 

5. Resultados e discussões................................................................36 

5.1 Ensaio Disco Sólido...................................................................36 

5.1.1 Disco Fe250: Ensaio 200 ciclos interrompidos.............36 

5.1.2 Disco Fe250: Ensaio com 120 ciclos ininterruptos.......38 

5.1.3 Disco FeTi: Ensaio 200 ciclos interrompidos................40 

5.1.4 Disco FeTi: Ensaio 120 Ciclos ininterruptos..................42 

5.1.5 Comparações nos Discos: ensaios ininterruptos.........44 



xi 
 

5.1.6 Comparações nos Discos: ensaios interrompidos.......45 

5.1.7 Dados obtidos x Dados Literatura..................................47 

5.2 Analise do gás emitido..............................................................48 

5.2.1 Nocividade do gás emitido..............................................50 

6. Considerações finais.......................................................................53 

7. Conclusões......................................................................................54 

8. Trabalhos futuros............................................................................55 

9. Referências Bibliográficas..............................................................56



 

1 
 

 

1. Introdução 

 Com o avanço da tecnologia no segmento automotivo, veículos populares 

estão cada vez mais potentes e atingindo altas velocidades com mais facilidade, 

entretanto, um fator importante que deve acompanhar essa melhora no 

powertrain para manter o equilíbrio de evolução do veículo são os itens de 

segurança. Dentre eles, o mais importante é o sistema de freio, onde, o mesmo 

transforma energia cinética em energia térmica, efeito que contraria o do motor, 

destaca Limpert (1999), devendo então estar mais adaptado e preparado para 

oferecer uma frenagem segura em todas as ocasiões às quais for submetido. 

 Contudo, motoristas relatam que, em algumas situações, ao acionar o 

pedal de freio, o mesmo não responde, colocando, então, em risco a condução 

e a integridade dos ocupantes. A partir disso, surge o questionamento quanto 

aos fatores que estão ocasionando essa situação de perda de eficiência, 

chamado “Fade”. Termo utilizado para fazer referência à redução temporária ou 

total da capacidade de frenagem do sistema de freio. Isso, normalmente, ocorre 

quando as pastilhas de freio e os discos não geram atrito mútuo, entre si, 

suficiente para conseguir parar o veículo na faixa de desaceleração ideal. Esse 

fenômeno, geralmente, é provocado pelo excessivo calor gerado durante as 

frenagens. Segundo Limpert (1992), fade é a redução das forças de atrito entre 

o par de atrito devido à redução do coeficiente de atrito com o aumento da 

temperatura, além disso só aparece, significativamente, acima de 400°C. 

 Dados estatísticos da ONU juntamente com a OMS (Global status report 

on road safety – WHO, 2018) afirmam que o Brasil é 4º país no mundo com o 

maior número de acidentes com veículos automotores, estes que por sua vez 

podem ocorrer por diversos fatores, entretanto o DENATRAN em uma análise 

com dados do Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro, Volvo (2017), 

aponta que a falha mecânica é a 4ª maior causa de acidentes, isso pode ser 

explicado pelo descuido dos motoristas em não fazer as manutenções 

preventivas e corretivas na periodicidade correta. Além disso vale citar também 

de acordo com Instituto da Qualidade Automotiva (2008) através do GMA, Grupo 

de Manutenção Automotiva, em uma pesquisa de check up gratuito em 2111 

veículos, 62% destes apresentavam algum problema mecânico, dentre eles 38% 

tinha exatamente problemas mecânicos no sistema de freio.  

 De acordo com Kawaguchi (2005), o sistema de frenagem é de extrema 

importância em todo tipo de veículo, pois possibilita que ele possa transitar de 

forma segura em vias públicas. Assim, para exercer seu papel na segurança das 

pessoas que fazem parte do trânsito, existem normas, que foram 

preestabelecidas por órgãos regulamentadores, as quais determinam que sejam 

seguidos padrões mínimos de segurança, confiabilidade e durabilidade. 
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 Tomando essa problemática como partida, nota-se a importância dos 

projetistas no desenvolvimento de sistemas de frenagens eficientes bem como 

a busca por aperfeiçoamento de produtos que já encontram-se em circulação. 

Entretanto, adaptar, aperfeiçoar e desenvolver este tipo de conjunto demanda 

tempo e custo altíssimos, pois devem ser realizados testes em laboratórios com 

os materiais de fricção para, posteriormente, implementar em cobaias que serão 

testadas até o limite em campos de testes das fabricantes. Dessa forma, fazendo 

uma análise sob esta ótica, é notável que a busca por soluções mais rápidas e 

mais econômicas venha chamando a atenção dos pesquisadores e aumentando 

o número de projetos em desenvolvimento acerca dessa área. 

Infantini (2008) considera um aspecto importante que é a quantidade de 

calor que é transferida para o disco e para a pastilha em função da condutividade 

térmica dos materiais que compõem esses dispositivos. Silvia (2007), por meio 

de uma análise de elementos finitos, determinou para um sistema especifico que 

do calor total gerado durante a frenagem a transferência de calor é distribuída 

da seguinte forma:3% para a pastilha, 93% para o disco e 2% é dissipado para 

o meio ambiente. Além disso, observou que, em intervalos curtos de frenagem, 

em torno de 6 segundos, o calor dissipado do disco para o ambiente é bastante 

reduzido, aproximadamente 2%. Outro aspecto considerado é quanto à 

eficiência máxima na qual o disco de freio pode operar: está em torno de 30 a 

450ºC. 

 Sendo assim, o motivo que justifica este presente trabalho se dá pelo fato 

de que inúmeros acidentes de trânsito são causados pela falta de freio, 

acarretando na perda do controle do veículo. Dados estatísticos do Observatório 

Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2018) assim como o Ministério dos 

transportes, portos e aviação (Ministério da Infraestrutura, 2018) apontam tanto 

para a má utilização quanto para a falta de manutenção desse sistema. Dado o 

exposto, o sistema de freio pode perder sua eficiência por diversos fatores: 

utilização incorreta, falta de manutenção, defeitos estruturais, frenagens 

sucessivas e altas temperaturas. Este último será o foco deste trabalho, pois, a 

partir dele, será possível fazer uma análise do momento em que a perda de 

eficiência ocorre devido ao aumento de temperatura no sistema de atrito do 

conjunto de freio.  

 Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada uma bancada para 

testes de frenagem, especificamente, construída no Laboratório de Tribologia da 

Faculdade UnB-Gama. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo realizar ensaios de 

frenagem em um dinamômetro inercial, especificamente, 

construído no Laboratório de Tribologia da Faculdade UnB-Gama, 

que permite simular e avaliar o desempenho de um sistema de freio 

a disco de veículos, sob diversas condições de utilização.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar a influência da temperatura na redução da 

força de atrito (coeficiente de atrito) em sistemas de 

freio a disco; 

 Comparar o efeito fading entre discos de freio em 

composições químicas diferentes (duas ligas); 

Comparação de eficiência entre discos de ligas 

diferentes; 

 Construir uma câmara de gás para coletar os gases 

emitidos durante as frenagens;  

 Analisar e identificar, de forma qualitativa, a 

composição química dos gases emitidos durante as 

frenagens; 

 Análisar e interpretar todos os dados obtidos a partir 

dos ensaios de frenagem; 
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3. Revisão bibliográfica 

 

3.1 Sistema de freio 

 Um veículo de passeio, atualmente, possui diversos itens de 

segurança. Estes itens evoluíram, com o passar dos anos, com o 

surgimento de novas tecnologias empregadas em diversos sistemas. 

Dentre esses itens, destaca-se o sistema de frenagem que, acordo com 

Infantini (2008) pode ser definido como um dispositivo que transforma 

energia cinética de uma massa em movimento rotacional ou translacional 

em calor. Trata se, portanto, de um dissipador de calor cuja finalidade é 

reduzir a velocidade ou parar um corpo em movimento. 

 Genta (2000) afirma que a potência dissipada na frenagem pode 

ser calculada por:  

𝑃 =  𝜇𝑍𝑉    (1) 

 

 Onde 𝜇 é o coeficiente de atrito com o solo, Z é a carga vertical e 

V é a velocidade do veículo. 

Eriksson (2000) cita que os principais componentes de um sistema de 

freio automotivo são: 

 Rotor – é o componente fixado à roda que gira, ou seja, o 

componente do par de fricção que recebe a maior parte da 

energia térmica do processo de frenagem, sendo assim deve 

ser projetado com a capacidade de dissipar grande parte dessa 

energia. 

 Material de fricção – pode ser compreendido como o 

componente estacionário do par de fricção que, durante o 

processo de frenagem, é pressionado contra o rotor. Portanto, 

é a força de atrito gerada durante a frenagem que transforma a 

energia cinética em energia térmica. 

 Sistema hidráulico – é o componente que transmite a força 

aplicada no pedal de freio para o sistema que atua na ação de 

pressionar o material de fricção contra o rotor. 

Existem dois tipos de sistemas de frenagem que são, atualmente, 

empregados em veículos automotores: O sistema de freio a disco e o 

sistema de freio a tambor 

 

3.1.1 Freio a disco 

Alguns autores como Serbino (2005), Maluf (2005) e Lombriller 

(2002) citam que os discos de freio surgiram em meados do ano de 1902 

por meio de uma patente registrada pelo engenheiro inglês Frederick 
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Willian Lanmchester (1868 – 1946). Com o passar dos anos, é notório que 

houve uma evolução positiva quanto ao sistema abordado, tanto para 

veículos de passeio quanto para veículos comerciais. A partir da década 

de 50, houve um aumento na demanda para a aplicação desse sistema 

em carros de passeio. 

Basicamente, o funcionamento de um freio a disco se dá através 

do rotor, que é preso à roda e gira com a mesma velocidade de rotação. 

As pastilhas de freio, que são os materiais de fricção, ficam fixas em 

relação ao eixo do veículo de forma que essa fixação possibilite a 

movimentação no sentido perpendicular das duas faces do disco de atrito 

do freio. Sendo assim, o sistema de freio a disco pode ser dividido, de 

acordo com Infantini (2008), em: 

 Cáliper - é uma estrutura que recebe as pastilhas e o pistão, 

são fabricados, comumente, em ferro fundido e devem ser 

projetadas para resistir a elevadas pressões que são 

geradas pelos sistemas hidráulicos bem como ser resistente 

a forças axiais e tangenciais que o processo de frenagem 

induz na estrutura do cáliper. 

 Pistão - é o componente responsável pela transmissão de 

força para a pastilha. Funciona com o acionamento do 

sistema hidráulico a partir da força que é imprimida pelo 

motorista no pedal de freio e que, consequentemente, irá 

gera uma pressão para que o deslocamento desse pistão 

sobre a pastilha seja eficiente.  

 Pastilha -pode ser determinado como o material de fricção, 

fixado a uma placa metálica com dimensões que possam 

receber as pastilhas, com objetivo de distribuir a atuação 

uniforme do pistão sobre a mesma. É pressionada contra o 

disco durante a frenagem e, normalmente, é feita de um 

material compósito. 

 Disco - pode ser chamado também de rotor e, como citado 

anteriormente, é o componente girante do sistema. Existem 

alguns tipos distintos de discos que variam em discos 

sólidos ou ventilados. Outro fato importante a ser ressaltado 

é quanto ao material que compõe esse dispositivo, 

normalmente, é ferro fundido. 

 Em veículos leves, o sistema que atua em freios a disco, 

normalmente, é hidráulico. Posicionado, preferivelmente, no eixo 

dianteiro, entretanto, alguns veículos com maior peso ou mais potentes, 

que demandam uma capacidade de frenagem maior, possuem freios a 

disco em todos os eixos, ou seja, freios a disco nas quatro rodas. Uma 
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melhor visualização quantos aos componentes presentes em um sistema 

de freio a disco pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1. Vista explodida do sistema de freio (Freitas Silva, 2016). 

 Limpert (1999), classifica os sistemas a disco quanto ao tipo de 

cáliper em fixo, que é fixado diretamente na suspensão do veículo, e o 

cáliper flutuante, que é montado diretamente no cavalete, o qual é fixado 

à suspensão. Pode-se observar a diferença entre os dois tipos de cáliper 

de acordo com a Figura 2.Ocáliper fixo é caracterizado por possuir os 

pistões posicionados opostos um ao outro, normalmente são de 2 a 4 

pistões. Em contrapartida, o cáliper flutuante possui o pistão apenas de 

um lado interno do cáliper. De acordo com Infantini (2008), no sistema de 

cáliper fixo, o cáliper é estacionário e os pistões aplicam força nas 

pastilhas em ambos os lados do disco, já no sistema flutuante, o cáliper 

se desloca através de guias ou pivôs por reação à força aplicada pelo 

pistão na pastilha interna, pressionando a pastilha externa contra o disco. 
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Figura 2. A esquerda um freio a disco com cáliper fixo, ao lado direito um 
freio a disco com cáliper flutuante. (Infantini 2008) 

 O que pode ser observado hoje com maior frequência é a utilização 

de cáliper flutuante na maioria dos veículos leves, pois, de acordo com 

Halderman (1996), o cáliper fixo geralmente é utilizado em veículos 

pesados e também em veículos de competição. Na Tabela 1 são 

apresentadas algumas características dos dois tipos de cáliper que foram 

destacados por Halderman (1996) e Limpert (1999). 

Tabela 1 – Características de cáliper fixo e flutuante. 

Adaptado de Halderman (1996) e Limpert (1999). 

Características Cáliper Fixo Cáliper Flutuante 

Tamanho Estrutura mais 
robusta que permite 
uma maior absorção 
e dissipação de calor 

Estrutura menos 
robusta e, portanto 
tem capacidade de 
absorver e dissipar 

menores quantidades 
de calor. O tamanho 
compacto facilita a 
montagem na roda 

Peso Maior Menor 

Rigidez Maior Menor 

Distribuição de peso Distribuição de 
pressão mais 
uniforme nas 

pastilhas, desgaste 
mais regular 

Distribuição de 
pressão menos 
uniforme nas 

pastilhas devido ás 
deformações 
mecânicas do 

sistema, desgaste 
mais irregular 

Temperatura de 
operação do fluido 

de freio 

Maior, pois possui 
pistões de ambos os 

lados do cáliper 

Menor, pois possui 
pistão apenas de um 

lado do cáliper 

Pontos de 
vazamento 

Mais pontos de 
vazamento, pois 
possui pistão de 

ambos os lados do 
cáliper 

Menos pontos de 
vazamento, pois 

possui pistão de um 
único lado do cáliper 

Retorno das 
pastilhas 

Retorno eficiente Arrasto das pastilhas 
sobre o disco devido 

ao retorno 
insuficiente do pistão 

uma vez que deve 
fornecer folga para as 

duas pastilhas 



 

8 
 

Ruído Menos ruído Maior grau de 
liberdade que 

ocasiona mais ruído 

Custo Maior Menor 

 

3.1.2 Pastilhas de freio 

 Segundo Brezolin (2007), as pastilhas de freio como estão 

demonstradas na Figura 3, são essencialmente elementos designados a 

provocar atrito contra a superfície do disco de freio para converter energia 

cinética em energia térmica. Uma pastilha de freio é composta, 

basicamente, por um material de atrito, que é o material que entra em 

contato com o disco de freio; um material de fundo, que tem a função de 

melhorar a ancoragem mecânica entre o adesivo e o material de atrito; 

um adesivo, que tem como função principal a busca pela aderência do 

material de atrito com o suporte metálico; e uma plaqueta metálica que 

tem como função principal distribuir toda a força gerada pelo pistão para 

o material atritante e, posteriormente, para o disco de freio. Vale ressaltar 

que a forma da pastilha varia em marca, tipo de veículo, tipo de uso, tipo 

de material e também de acordo com a eficiência a qual a mesma deve 

possuir. 

 Zimmer (1982), afirma que um dos itens mais críticos do sistema 

de freio é o material de atrito, pois somente assim um engenheiro poderá 

projetar um sistema de freio mais eficiente para um determinado veículo 

de acordo com a operação que o mesmo é submetido e, portanto, é de 

extrema importância o conhecimento quanto ao coeficiente de atrito e toda 

a influência que o mesmo causa no sistema de freio. 

 Segundo Tsang et. al. (1985), para que um sistema de freio seja 

posto em aplicação é necessário cumprir com certos requisitos de 

desempenho, ruído e durabilidade. Para isso Rheee&Schawartz (1979), 

destacam que os materiais de fricção, sob diversas condições de 

operação, devem apresentar as seguintes características: 

 Atrito elevado e constante; 

 Baixo desgaste; 

 Baixo ruído; 

 Baixa sensibilidade à água; 

 Pouco desgaste do rotor. 

 Como a maioria das pastilhas hoje em dia são fabricadas em 

material compósito, pode se afirmar que, geralmente, são compostas por 

mais de 20 ingredientes. Birch (1999) e Lombriller (2003) destacam alguns 

ingredientes que estão presentes nos materiais de fricção: 

 Fibra – considerado como o ingrediente principal, fornece a 

resistência mecânica necessária, resistência térmica; é o maior 
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responsável pelo atrito. Exemplo: fibra de vidro, aramida, palha de 

aço. 

 Ligante – pode ser considerado como um aglutinante que une os 

ingredientes do material de fricção, geralmente é uma resina. 

Exemplo: resinas cresol, novolak, resinas fenólicas. 

 Modificador de fricção – serve para alterar ou ajustar o 

coeficiente de atrito e controlar propriedades abrasivas. É 

responsável também por limpar a superfície do disco de qualquer 

impureza. Exemplo: Latão, zinco. Grafite, borracha de estireno 

butadieno, óxido de cobre, óxido de ferro. 

 Carga – melhora a resistência térmica e a resistência mecânica e 

proporcionando então uma melhor condição de operação, ou seja, 

responsável por aumentar a vida útil do material de atrito. Exemplo: 

sulfato de bário, carbono de cálcio, sílica. 

 Agente de cura – responsável por atuar nas reações químicas que 

ocorrem durante a fabricação do material. 

 

Figura 3. Pastilhas de freio. 

 

3.1.3 Materiais de atrito 

 

 A diversidade de propriedades existentes nos ingredientes que 

podem vir a compor os materiais de atrito ocasiona na existência de uma 

diversa gama de materiais diferentes, sendo dependentes do tipo de 

aplicação à qual este material de fricção será submetido. 

 Além disso, outro ponto a ser destacado é quanto à classificação 

dos tipos de materiais de fricção. Diversos autores como Birch (1999), 

Ericksson (2000) e Ramousse (2001) consideram vários pontos de vista 

quanto à classificação deste tipo de material, portanto, encontrar uma 

definição na literatura tem sido uma controvérsia. Entretanto, a 

classificação mais comum de se encontrar pode ser dividida em três 

classes: 
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 Materiais de atrito orgânicos–são compostos normalmente de 

celulose e resina fenólica. Até 2001 de acordo com a Gazeta 

Mercantil (2001), no Brasil, era utilizado amianto na composição 

desses tipos de materiais, porém, por se tratar de uma substância 

cancerígena e perigosa à saúde, foi determinada a proibição da 

utilização deste material, qualquer que seja a aplicação. O ponto 

positivo da utilização deste componente era a capacidade de 

melhorar as propriedades do material em altas temperaturas, custo 

baixo e por causar pouco desgaste no disco de freio. 

 

 Materiais de atrito metálicos – são compostos basicamente por 

cobre ou ferro. Utilizados na maioria das vezes em veículos de 

competição, pois são capazes de cumprir com o requisito de alto 

desempenho, além disso, possuem uma longa vida útil e fornecem 

frenagens menos bruscas. 

 Materiais de atrito a base de carbono – são compostos por fibras 

de carbono. Quando utilizado este tipo de material, as propriedades 

são muito melhores quando, comparadas às demais, pois é muito 

mais resistente ao atrito e mais leve, entretanto seu custo é o maior 

de todos por ser um material que demanda uma fabricação mais 

delicada. 

 

3.1.4 Disco Sólido 

 

Disco de freio sólido, como o mostrado na Figura 4, segundo 

Brezolin (2007), apresentam capacidade de dissipação do calor é inferior 

à de um disco ventilado, o que provoca, então, um aumento no diâmetro 

do disco sólido para que o mesmo possa ter uma capacidade de frenagem 

similar. Entretanto, seu tamanho é limitado pelo tamanho da roda do 

veículo, sendo assim a viabilidade em utilizar um disco ventilado é muito 

maior. 

 

Figura 4. Disco de freio sólido (Fremax). 
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3.1.5 Disco ventilado 

 

Como o mostrado na Figura 5, para Brezolin (2007), os discos 

ventilados são discos onde existe um espaço entre as duas superfícies de 

atrito, o que permite a entrada de ar auxiliando a retirada de calor por 

convecção. Normalmente, nesse espaço existem aletas que variam de 

formato de acordo com o fabricante, porém todos possuem a mesma 

função.  

 

Figura 5. Disco de freio ventilado (Fremax). 

 

3.1.6 Freio a Tambor 

O primeiro conjunto de freio a tambor foi inventado pelo francês 

Louis Renault em 1902, a partir disso, houve um divisor de águas, pois as 

imposições por freios mais desenvolvidos naquela época aumentaram 

mais ainda, de acordo com BOSCH (2005). Enquanto no freio a disco a 

superfície de contato entre o disco e pastilha era plana, quando tratava-

se de freio a tambor, a superfície de contato do par atritante é cilíndrica, 

ou seja, freio a tambor, segundo Infantini (2008), é um freio cujas forças 

de atuação são radiais a um rotor. Portanto, um sistema de freio a tambor 

pode ser dividido em: 

 Sapata – responsável por transmitir as forças de atuação 

para a lona no processo de frenagem e geralmente e 

fabricada em aço, conforme destaca Halderman (1996). 

 Lona – tem basicamente a mesma função das pastilhas de 

freio, pois esse componente que é pressionado à superfície 

do tambor gerando, então, o atrito e geralmente também é 

fabricado em material compósito devido às propriedades 

necessárias para obter a eficiência ideal. 

 Tambor – é o componente principal do sistema, pois e ele 

que pode ser associado ao rotor no sistema de freio a disco. 

São fabricados na maioria das vezes em ferro fundido, da 

mesma forma que alguns tipos de disco de freio. 
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Quando o requisito é eficiência, o sistema de freio a tambor deixa 

a desejar, pois a capacidade de dissipar calor é muito menor que a de um 

disco de freio, porém veículos mais pesados ainda fazem o uso do freio a 

tambor ao invés de freio a disco, pois a capacidade de absorver a energia, 

que é transferida para o eixo traseiro, é maior, por isso, a maioria dos 

carros leves e populares ainda possuem sistema de freio a disco na 

dianteira e sistema de freio a tambor na traseira, pois a exigência da 

operação não requer a utilização de freios a disco nas quatro rodas. Um 

ponto a ser observado, já que foi citada a utilização em veículos pesados, 

é quanto à ocorrência do fade, pois como trata de um componente que 

absorve uma energia muito grande na frenagem e, consequentemente, 

será transformada em calor, a dissipação é mais difícil. Halderman (1996) 

destaca que, ao esquentar, o tambor dilata, afastando-se das lonas, 

requerendo um maior curso do pedal para a aplicação de um torque de 

frenagem equivalente, sem contar que o acumulo de resíduos e umidade 

também são fatores que impedem um bom funcionamento do sistema. 

Na Figura 6 é ilustrada a localização e os componentes principais 

presentes em um sistema de freio a tambor. 

 

Figura 6. Esquema de um Freio a tambor e seus componentes (Frasle). 

3.1.7 Temperatura 

Um dos fatores mais importantes, se não o mais importante, que 

pode afetar o desempenho do sistema de freio é a temperatura, pois ela 

poderá provocar a redução do coeficiente de atrito, assim como, o 

aumento do desgaste dos componentes.  

Tirovic e Todorovic (1988) avaliando as deformações e tensões em 

uma pastilha de freio, em um veículo comercial, observaram que o fator 

que mais influenciou e causou deformações na pastilha foi a introdução 

de cargas térmicas, o que provocou também, a elevação da temperatura 

e da pressão de contato. 



 

13 
 

Neuman (1983) destaca que a temperatura medida na superfície 

do disco pode ser significativamente mais elevada do que no resto do 

disco, como é mostrado na Figura 7. Observa-se uma diferença de 

temperatura de aproximadamente 450ºC entre a superfície e o centro do 

disco, isso ocorreu basicamente pela variação da temperatura devido à 

realização de frenagens intermitentes.  

 

Figura 7. Temperatura medida em três profundidades de um disco 
(Neuman, 1983) 

Silva (2007) usando simulação, por elementos finitos, determinou 

que para um sistema especifico, 5% do calor total gerado na frenagem é 

transferido para a pastilha, 93% para o disco e 2% para o meio ambiente. 

Além disso, o autor observou, também, que em intervalos curtos de 

frenagem, aproximadamente 6 segundos, o calor dissipado do disco para 

o meio ambiente é mais reduzido ainda. 

 

 

3.1.8 Efeito Fade em sistemas de frenagem 

Fade é a perda de atrito entre disco e pastilha provocado pelo 

excessivo calor gerado durante a frenagem. O fator principal para 

ocorrência deste efeito é a variação de temperatura durante frenagens 

sucessivas, ou seja, na pratica, diz respeito às aplicações em intervalos 

curtos do freio em situações de descida de serra ou então por carros de 

corrida que utilizam o sistema em sua capacidade máxima de operação e 

com baixa capacidade de recuperação. Na figura 8 mostra-se como a 

temperatura aumenta com o tempo no qual são feitas várias aplicações 

do freio.  
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Figura 8. Comportamento da temperatura após inúmeras aplicações do 
freio. Ritz, Adas & Francisco (1995). 

Infantini (2008), Lombriller (2002) e Brezolin (2007) analisaram a 

influência da temperatura no sistema de freio, tanto para ocorrência do 

efeito fade, quanto para a formação de trincas e a influência na estrutura 

de ligas metálicas. Lombriller (2002) analisou o efeito quando aplicado em 

veículos pesados, como ônibus e caminhões. Na Figura 9 é mostrado o 

comportamento do coeficiente de atrito versus temperatura. É possível 

observar que depois de atingir uma temperatura de aproximadamente 650 
oC, tem ou inicia um decaimento do coeficiente de atrito. 

 

Figura 9. Comportamento coeficiente de atrito versus temperatura. 
Lombriller (2002). 

Infantini (2008) realizando estudos de frenagem em veículos leves, 

seguindo normas estabelecidas para dinamômetros inerciais observou 

que o coeficiente de atrito teve um decaimento acentuado na etapa de 
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fade, como observado na Figura 10.  E notou também, que quando a 

temperatura ultrapassa os 600ºC o coeficiente de atrito tende a cair 

próximo de zero, como visto na Figura 11. O autor concluiu que após 

diminuir na etapa do fade, caso não exista uma etapa de recuperação o 

sistema ira estabilizar o coeficiente de atrito de forma que sistema vai 

trabalhar sempre na faixa de Fading. 

 

Figura 10. Comportamento do coeficiente de atrito seguindo as normas de 
ensaio para dinamômetro inercial (adaptado de Infantini 2008). 

 

Figura 11. Comportamento da temperatura seguindo as normas de ensaio 
para dinamômetro inercial (adaptado Infantini 2008). 
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3.1.9 Contato Pastilha – Disco de freio 

 

A interação disco-pastilha de freio gera atrito e esse atrito provoca 

o desgaste dos dois componentes. O desgaste (remoção de material) 

ocorrer por diversos mecanismos, que segundo Rhee et. Al. (1970), 

podem ser classificados da seguinte maneira: 

 Desgaste abrasivo–ocorre quando partículas com um alto 

grau de dureza são forçadas contra uma superfície sólida. 

Quando se trata de abrasivo, sabe-se que o mecanismo é 

baseado no processo de riscar uma superfície, ou seja, 

provoca a remoção do material pela ação das partículas 

duras. Stachowiak e Batchelor (2005) 

 Desgaste térmico e oxidante -ocorre uma reação química 

entre o material desgastado e o meio corrosivo. Após essa 

reação corrosiva, é formado um filme, que é o produto final 

da reação, o qual será removido pelo escorregamento das 

superfícies. Stachowiak e Batchelor (2005) Quando esse 

filme é removido, o sistema fica tendencioso a sofrer com 

novos tipos de desgaste e, de acordo com Rhee et. Al. 

(1970), esse desgaste ocorre nos materiais de atrito em 

altas temperaturas, sendo assim, quando o sistema está em 

temperaturas elevadas, vai ocorrer, também, um degaste 

abrasivo e a união de todos os desgastes mencionados 

podem ser denominados como os principais responsáveis 

pelo desgaste no par de atrito. 

 Desgaste adesivo –ocorre quando duas superfícies de 

contato são separadas, tanto normalmente quanto 

tangencialmente, e, portanto, as forças de atuação nelas 

presentes tendem a puxar o material de uma das superfícies 

para a outra. Rabinowicz (1995) 

 Fadiga superficial – ocorre quando partículas são extraídas 

por variações de tensões cíclicas. As tensões irão formar 

trincas, e junto com as variações de tensão o material irá a 

quebrar. Serbino (2005) 

 

Além dos mecanismos relacionados ao desgaste, existem também 

os que estão ligados ao atrito:  

 Filme– nas superfícies em contato, ocorre a formação de 

uma película superficial devido a reações de pirólise, cuja 
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composição depende da temperatura, da pressão na 

interface de contato e também das condições ambientais 

presentes. As propriedades de atrito dessa película 

dependem do histórico do material. Preston e Forthofer 

(1971) 

 Histórico do material –o coeficiente de atrito dos materiais 

de atrito é influenciado pelas condições de uso anteriores. 

Ou seja, variações de temperatura às quais foram expostos 

durante seu funcionamento, em influenciam diretamente na 

capacidade de frenagem do sistema. Preston e Forthofer 

(1971) 

 Platôs –o atrito é fortemente influenciado pela composição 

da pastilha (ingredientes). Sendo que materiais mais duros 

são os principais responsáveis pelo aumento do atrito. 

Conforme a pastilha é desgastada, a área de contato desses 

materiais duros varia, modificando o valor do atrito. 

Adicionalmente, quando os freios são acionados, os veios 

do material duro podem ser removidos e novos veios 

surgirão para substituir os anteriores. Essas alterações na 

superfície de contato podem originar o aparecimento de 

pontos (regiões) quentes nas superfícies das pastilhas e o 

acumulo localizado de resíduos de desgaste, conhecidos 

como platôs, como os mostrados na Figura 12. Ostermeyer 

(2001) 

 

 

Figura 12. Evolução e crescimento dos platôs (Ostermeyer, 2001). 

 Alterações da microestrutura do disco de freio: o 

material dos discos de freio é, na maioria das vezes, ferro 

fundido. E quando submetido a altas temperaturas pode 
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sofrer alterações microestruturais. O aumento de 

temperatura pode transformar o ferro fundido perlítico em 

ferro fundido esfeirodizado. Segundo Coyle e Tsang (1983), 

quando o disco está passando por essa transformação 

microestrutural não há alteração no coeficiente de atrito, 

entretanto, verificaram que o desgaste da pastilha aumentou 

em 15% e o desgaste do disco em 100%. Estes autores 

fizeram diversos testes variando a composição química, do 

material dos discos, e as taxas de resfriamento; e 

concluíram que a transformação microestrutural e a 

composição química afetam diretamente o desempenho do 

sistema de freio. 

 

3.2 Dinamômetro inercial 

Uma maneira de simular, avaliar e estudar sistemas de freio é 

utilizar uma máquina chamada dinamômetro inercial. O dinamômetro 

inercial, mostrada esquematicamente na Figura 13, é uma bancada de 

testes que permite representar fielmente a estrutura de um sistema de 

freio, simulando sua energia cinética através de discos de inércia em 

rotação. Este equipamento consiste, basicamente, em um motor elétrico 

que fornece energia para um eixo no qual são acoplados os discos de 

inercia e o sistema de freio. O motor acelera os discos até que uma 

velocidade desejada seja alcançada e, em seguida, o sistema de freio é 

acionado, desacelerando os mesmos. A operação do dinamômetro 

inercial é realizada a partir de um computador, que poder ser programado 

para executar diferentes ciclos de frenagem, ao mesmo tempo, que 

monitora, registra e armazena alguns dados obtidos do ensaio. 

Normalmente, as empresas fazem testes nessas máquinas para avaliar 

todos os requisitos de projeto para então poderem aplicar nos veículos de 

produção. 

 

Figura 13. Diagrama de um dinamômetro inercial (HaynesPublishing, 1999). 
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Motivados pelo aprimoramento do conhecimento e realização de 

trabalhos, estudantes de graduação e pós-graduação buscaram soluções 

para que a Universidade de Brasília pudesse contar com um Laboratório 

de Tribologia, onde equipamentos como o dinamômetro inercial possam 

ajudar no desenvolvimento técnico e tecnológico de assuntos 

relacionados a sistemas de frenagem. Desta forma podem ser citadas 

algumas pesquisas realizadas no Laboratório, como por exemplo: 

Construção de um dinamômetro inercial para analisar o desempenho de 

ferros fundidos cinzentos utilizados em sistemas de frenagem de veículos 

leves. (Brandão, 2014); Projeto de dinamômetro inercial automatizado 

para analisar o comportamento em desgaste de sistemas de freio de 

veículos leves. (Caixeta, 2017). 

Desta forma Sergio Brandão (2014) teve como objetivo construir 

um dinamômetro inercial, adaptando uma bancada de ensaios existente 

na Universidade, mas que era usada com outra finalidade. Dias (2010), 

As adaptações realizadas, que levaram a construção de uma nova 

bancada, permitiram simular condições reais de frenagem de veículos 

automotores. Depois de realizada toda a parte construtiva e adaptativa 

necessária, foram realizados ensaios de desgaste, de forma a avaliar a 

capacidade de frenagem de veículos SAE-Baja; e, posteriormente, fazer 

uma validação quanto ao sistema de freio do Baja.  

Validado o dinamômetro, Brandão (2014) realizou estudos onde 

analisou o desempenho de três ligas de ferro fundido cinzento (Fe250, 

FeTi FeAC) comumente usadas em sistemas de frenagem de veículos 

automotores. 

Luiz Caixeta (2017) por sua vez objetivou seu trabalho na 

automação e modernização do dinamômetro que Brandão (2014) havia 

construído e adaptado, de forma que a partir da automação os ensaios 

pudessem ser reproduzidos com mais eficiência bem como a obtenção de 

dados com maior confiabilidade e repetibilidade. Novas adaptações foram 

realizadas incluindo sistemas eletrônicos de aquisição de dados, de 

monitoramento e execução de ensaios (via Labview), foram realizadas por 

Guimarães (2018) em seu trabalho: Eletronic System for Data Acquisition 

and Control of Automotive Break Test Bench; e outras, que visando dar 

mais versatilidade à bancada e com pequenos ajustes, possibilitaram a 

instalação de diferentes modelos de pinças e discos de freio. 

Na figura 14 é mostrado como se encontra o dinamômetro após as 

adaptações e depois de todas as construções realizadas sobre o mesmo 

com o decorrer dos anos.  
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Figura 14. Dinamômetro inercial  

3.2.1 Normas de ensaios de frenagem 

Como todo e qualquer ensaio que seja feito em laboratório, normas 

devem ser seguidas para manter uma conformidade quanto aos 

resultados obtidos e à confiança quanto ao processo. Por isso, as 

certificações dos materiais de atrito são definidas por normas nacionais e 

internacionais que determinam uma bateria de testes específicos tanto na 

máquina de ensaio quanto no veículo em si.  

Tendo em vista que o foco do trabalho é a utilização de 

dinamômetros inerciais, Infantini (2008) cita as etapas necessárias para a 

realização de testes nesse tipo de dispositivos: 

 Green – é a primeira etapa realizada, com intuito de verificar 

o desempenho do freio com o material de fricção novo, ou 

seja, material que vai ser utilizado pela primeira vez. Esta 

etapa consiste em simular um veículo saindo da fábrica. 

 Assentamento – Realizada logo após a etapa green, essa, 

por sua vez, consiste em realizar frenagens para que ocorra 

o assentamento do material de atrito ao rotor (disco de freio), 

ou seja, forçar o contato da pastilha com o disco para que, 

então, a área de contato entre ambas aumente.  

 Etapa de velocidade – Frenagens com variações de 

velocidade são realizadas para avaliar o efeito da mesma 

sobre o desempenho do conjunto. 

 Etapa de pressão – similar à etapa de velocidade, são 

realizadas diversas frenagens com variação de pressão no 
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pistão, para que, também, seja avaliado o efeito desta 

variável sobre o conjunto. 

 Fade– nesta etapa busca-se avaliar como a temperatura 

pode interferir no desempenho do sistema de freio. Para 

isso, são realizadas diversas frenagens, dentro de um 

intervalo de tempo curto, até que se atinja elevadas 

temperaturas.  

 Recuperação – essa etapa é posterior ao fade e tem como 

finalidade avaliar a capacidade do sistema de se recuperar 

após a ocorrência do fade e, então, fazer uma análise 

quanto ao seu desempenho, também, após a ocorrência da 

etapa anterior. 

 Caracterização – última etapa a ser seguida para um ensaio 

de dinamômetro inercial, o próprio nome já diz, caracterizar 

o sistema de acordo com todos os dados obtidos 

anteriormente com as etapas que foram realizadas. As 

normas determinam que, para chegar até a última etapa, 

sejam realizadas aproximadamente de 250 a 1500 

aplicações de freio e um ensaio que pode durar em torno de 

12 a 72 horas. 

 

3.3 Gases emitidos 

Considerando as altas temperaturas alcançadas durantes as 

frenagens e a consequente queima das pastilhas, gases são produzidos 

e emitidos. Esta constatação leva à necessidade de avaliar quais 

poderiam ser os impactos ambientais e à saúde humana que estes gases 

poderiam provocar. 

Sabe-se que, alguns gases lançados na atmosfera ocasionam 

diversos problemas na saúde da população, como por exemplo: o 

monóxido de carbono, que ao ser inalado, fixa-se nas hemoglobinas e 

acaba dificultando o transporte de oxigênio, provocando então asfixia. Os 

hidrocarbonetos, que em grandes concentrações agem direto na medula 

óssea, provocando anemia e câncer. (Santos, 2019) 

Godoi (2014) fez, com o caráter exploratório, um estudo destas 

emissões e seus impactos ambientais. O autor avaliou em seu estudo os 

impactos negativos do material particulado e dos gases que são lançados 

na atmosfera devido a deterioração das pastilhas de freio, de veículos 

automotores, em fase de uso. Godoi estudou a composição das pastilhas 

de freio e, depois, a relacionou com dados de caracterização dos 

elementos presentes na emissão dos gases provenientes do sistema de 

freio. 
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Por meio de análise termogravimétrica (TG), Godoi avaliou a 

variação da massa da pastilha em função da variação de temperatura; e 

por espectroscopia de infravermelho (FTIR), foram identificados os gases 

presentes nas emissões.  Para a obtenção dos gases provenientes da 

queima da pastilha de freio, Godoi (2014) utilizou de uma pequena 

amostra física de 0,098g de massa. Em seus resultados foram 

identificados: CO2, CO, CH4, H20, fenóis e alcenos, como pode ser visto 

na figura 15. Ao correlacionar seus resultados com os da literatura, 

apontou que são substancias com alto potencial de impacto à saúde da 

população, considerando que a frota mundial pode estar na casa de um 

bilhão de unidades.  

 

Figura 15. Resultados obtidos por Godoi (2014) a partir da frequência. 
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1 Materiais 

4.1.1 Discos: Foram utilizados discos sólidos de ferro fundido 

cinzento, como os mostrados na figura 16. Os discos foram 

doados pela empresa de fundição Tupy S.A. (Joinville, SC), no 

estado bruto de fundição, com três composições químicas 

diferentes: I - Fe250 (ferro fundido de classe 250), II -  FeTi 

(ferro fundido ligado com Ti) e III - FeAC (ferro fundido com alto 

teor de carbono), com 245mm de diâmetro e 20mm de 

espessura. Os discos foram os mesmos utilizados nas 

dissertações de mestrado - UnB, de Brandão (2014) e Caixeta 

(2017), entretanto, no presente trabalho, foram utilizados 

apenas os discos identificado como I e II (Fe250 e FeTi, 

respectivamente). 

 

Figura 16. Discos sólidos identificados em I- (Fe250), II- (FeTi) e III- (FeAC). 

 

4.1.2 Caracterização dos discos: Conforme foi observado por 

BRANDÃO (2014) a morfologia da grafita contida nas amostras 

de ferro fundido cinzento é constituída, basicamente de lamelas 
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distribuídas homogeneamente como pode ser observado na 

figura 17. As microestruturas presentes nas amostras 

apresentam algumas semelhanças por conter perlita grossa e 

grafita lamelar. (BRANDÃO, 2014). 

 
a) Fe250 – 200X                                     b) Fe250 – 500X 

 
a) FeTi – 200X                                           b) FeTi – 500X 

Figura 17. Morfologia e distribuição das lamelas de grafita; e microestrutura 
perlítica dos ferros fundidos: Fe250 e FeTi. (BRANDÃO, 2014) 

 As caracterizas morfológicas e as frações volumétricas de grafita e 

dos outros microconstituintes presentes nos ferros fundidos estudados 

são apresentados na tabela abaixo:  

Tabela 2 – Características microestruturais dos Ferros Fundidos dos 

discos de freio. 

 Fe250 FeTi 

% Grafita 16,5 15,5 

Tipo de Grafita IA IA 

% Perlita 84 85 

% Ferrita <1 <1 

 

4.1.3 Pastilhas: Para o presente trabalho foram utilizadas as 

mesmas pastilhas testadas por CAIXETA (2017) da marca 
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Cobreq, modelo N-503, Lote: 05M 16/03 com data de 

fabricação de dezembro de 2016. 

4.1.4 Caracterização das pastilhas: CAIXETA (2017) fez análises 

via Microscopia óptica e eletrônica de varredura (MEV - EDS 

Energy Disperse Spectometry). O autor observou que as 

pastilhas são constituídas de regiões claras (grafitas), 

partículas escuras (sulfeto de bário) e partículas brilhantes 

(fibras de ferro), como mostrado nas figuras 18 e 19.  As fibras 

de ferro, que fornecem a resistência estrutural à pastilha, estão 

homogeneamente distribuídas em toda a matriz e possuem 

tamanho médio de 0,5mm. 

 

Figura 18. Microscopia óptica da pastilha de freio usando aumento 100X. 
(Caixeta, 2017) 

 

Figura 19. Microscopia de Varredura da pastilha de freio usando aumento 
50X. (Caixeta, 2017) 
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4.1.5 Fluido de freio: no sistema hidráulico do dinamômetro inercial 

foi utilizado o DOT 4 com ponto de ebulição de 230º, fabricado 

pela Varga. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Preparação dos ensaios 

O ensaio foi realizado seguindo, basicamente, as mesmas etapas 

que Caixeta (2017) realizou ao implementar o dinamômetro inercial no 

Laboratório de Tribologia. 

Assim como Brandão (2014) realizou em seu trabalho, antes dos 

ensaios, cada disco foi preparado por lixamento seguindo uma sequência 

de lixas: 80, 100, 220, 320 e 400, de forma que os ensaios fossem 

realizados com as mesmas condições de superfície para os discos 

utilizados no presente trabalho e retirar qualquer oxidação proveniente de 

ensaios anteriores em outros trabalhos como o de Brandão (2014) e após 

realizados estes lixamentos, o disco apresenta o aspecto conforme pode 

ser visto na figura 20. 

 

Figura 20. Disco de freio após lixamento de sua superfície.  

Posteriormente a preparação do disco foi feita a instalação do 

mesmo e das pastilhas em suas devidas posições de operação. Em 

seguida, foi instalado um termopar, do tipo K com isolamento mineral, no 

interior de uma das pastilhas de freio, com o objetivo de medir e monitorar 
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em tempo real a temperatura no contato disco-pastilha durante os 

ensaios, conforme o esquemático da figura 21 apresenta disposição dos 

componentes. Segundo Caixeta (2017), sua instalação é feita em furos 

presentes na pastilha com 4mm de diâmetro e 22mm de profundidade. 

 

Figura 21. Esquemático da disposição dos componentes utilizados nos 
ensaios. 

Uma célula de carga, com capacidade de 500 kg, foi instalada no 

dinamômetro, visando medir a força de atrito desenvolvida durante as 

frenagens.Na figura 22 e possível observar como Brandão (2014) 

idealizou inicialmente como seria a disposição do dinamômetro inercial, o 

qual passou por pequenas mudanças estruturais com o trabalho realizado 

por Caixeta (2017) mais perceptíveis na parte frontal do sistema onde esta 

localizado o disco de freio.  

 

Figura 22. Esquematização do Dinamômetro Inercial no Cátia (BRANDÃO 
2014). 
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 Teste exploratório: Na fase de preparação do ensaio, visando 

definir a quantidade de ciclos, observar a faixa de operação que a 

máquina suportaria e verificar se poderia ser realizado o ensaio com 

segurança, de início ao fim; foram realizados testes sem cunho 

experimental, mas apenas com enfoque na observância do efeito Fade. 

Com os testes realizados foi observado que, os discos sólidos se 

aquecem de tal forma que o sistema não consegue alcançar o número 

mínimo de ciclos exigidos pela norma, que seriam de 250 ciclos de 

frenagem. Antes de completar o número de ciclos previsto, o equipamento 

já não respondia conforme foi configurado inicialmente, visto que apesar 

de que o sistema hidráulico de frenagem estava acionado – com as 

pastilhas pressionando o disco sem cessar – a velocidade de rotação do 

disco não atingiu a velocidade mínima esperada para que um novo ciclo 

de frenagem começasse. Desta forma, para a realização dos ensaios 

definitivos, optou-se por realizar apenas 200 ciclos de frenagem, número 

este que é o mais próximo do exigido pela norma e também é o mesmo 

número de ciclos utilizados em trabalhos anteriores na mesma máquina 

com autores diferentes como: Brandão (2014) com 200 ciclos e com 

Caixeta (2017) utilizando 150 ciclos.  

Durante a realização do ensaio, foram monitorados e registrados 
em tempo real: a força de atrito, a temperatura na pastilha, a velocidade 
rotação do disco e o tempo de ensaio. 

4.2.2 Ensaios de Frenagem - Fade 

 

Com intuito de mapear o efeito Fade no sistema de frenagem, foi 

executada uma sequência de ensaios cíclicos cujas condições foram 

configuradas previamente no Labview. Na figura 23 é mostrada a tela de 

parametrização dos ensaios, onde são colocados os valores de entrada 

utilizados em cada ensaio de frenagem, assim como alguns valores que 

serão medidos no decorrer dos testes. 
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Figura 23. Painel de controle do dinamômetro por meio do Labview.  

 

4.2.2.1 Ensaio com 200 ciclos interrompidos 

Na figura 24 é mostrada a tela de parametrização dos ensaios, 

onde são mostrados os valores de entrada: o número de ciclos de 

frenagem esperado (50 ciclos); a velocidade máxima do disco (80 km/h), 

a partir da qual o sistema de frangem será acionado; e a velocidade 

mínima (70 km/h), a partir da qual o sistema de frenagem se desconecta 

e um novo ciclo começa. Os parâmetros utilizados foram: 

 Velocidade inicial (Limite superior) do conjunto de 80 km/h e tempo 

de estabilização da velocidade de 3s; 

 Aplicação do freio utilizando uma pressão de frenagem: 4 kgf/cm2 

até alcançar uma velocidade final (limite inferior) de 70km/h, e  

 Imediata retomada da velocidade até alcançar novamente 80 km/h. 

 Inicia-se um novo ciclo de frenagem 

 Número de ciclos de frenagem: 

-  200 ciclos, com paradas a cada 50 para registrar a temperatura 

nas pastilhas 
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Figura 24. Painel de controle configurado para início de uma bateria 
de ensaio de 50 ciclos.  

 

4.2.2.2 Ensaio com 120 ciclos ininterruptos 

Na figura 25 é mostrada a tela de parametrização dos ensaios. O 

número de ciclos de frenagem (120 ciclos), sem interrupções; a 

velocidade máxima do disco (80 km/h), a partir da qual o sistema de 

frangem será acionado; e a velocidade mínima (70 km/h), a partir da qual 

o sistema de frenagem se desconecta e um novo ciclo começa. Os 

parâmetros utilizados foram: 

 

 Velocidade inicial (Limite superior) do conjunto de 80 km/h e tempo 

de estabilização da velocidade de 3s; 

 Aplicação do freio utilizando uma pressão de frenagem: 4 kgf/cm2 

até alcançar uma velocidade final (limite inferior) de 70km/h, e  

 Imediata retomada da velocidade até alcançar novamente 80 km/h. 

 Inicia-se um novo ciclo de frenagem 

 Número de ciclos de frenagem: 

- 120 ciclos sem paradas para registrar temperatura na pastilha. 
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Figura 25. Painel de controle configurado para os ensaios sem 
interrupções. Bateria com 120 ciclos de frenagem. 

A escolha dos valores de limite superior e inferior não foram 
arbitrários, pois a escolha se deu baseada em uma hipótese de simular 
um veículo fazendo o uso do freio por diversas vezes seguidas 
(ciclicamente) em uma condição de descida de serra, tentando manter 
uma faixa de velocidades, quase, constantes entre 70 e 80 km/h (limites 
das estradas brasileiras). Caixeta (2017) utilizou também o limite superior 
de 80 km/h, entretanto utilizou de um limite inferior de 60 km/h e com um 
tempo de estabilização muito maior, de 20 segundos no limite superior. 

 

 

4.2.3  Construção de câmara para coletar gás emitido 

Para a segunda etapa, do presente trabalho, foi idealizada e 

construída uma câmara que permitisse isolar a região que contém o 

sistema de freio, de modo que possa ser realizada a coleta dos gases 

emitidos durante as frenagens para, posteriormente, efetuar as 

respectivas análises e verificar quão poluentes poderiam ser.  

A câmara foi construída utilizando-se uma chapa galvanizada, 

como é mostrado esquematicamente na figura 26.  A chapa for recortada 

em vários pedaços e depois unida por meio de parafusos e porcas. Para 

a exaustão dos gases emitidos, foi instalado no interior da câmara um 

ventilador, do tipo utilizado na refrigeração de um desktop, com diâmetro 

de 110mm. 
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Figura 26. Esquemático do protótipo idealizado para coletar os gases. 

Externamente ao furo do ventilador foi acoplado um tubo flexível de 

exaustão, para direcionar os gases para um saco coletor, de modo que os 

gases fiquem guardados, apropriadamente, até serem analisados 

posteriormente. 

Considerando que as análises dos gases foram feitas de maneira 

qualitativa, o protótipo em questão não visou o isolamento 100% do 

sistema. Desta forma, existem algumas brechas por onde os gases 

gerados durante as frenagens podiam escapar e, ao mesmo tempo, 

serviam como meio para dissipar o calor gerado pelo sistema de 

frenagem, evitando que este possa vir a se acumular nas paredes da 

estrutura.  

Nas figuras 27, 28, 29 e 30 são mostradas imagens da construção 

da câmera e da instalação final no dinamômetro inercial.  
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Figura 27. Disposição inicial das primeiras placas cortadas para isolar 
a região de interesse.

 

Figura 28. Vista frontal da disposição final da câmara.  
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Figura 29. Vista lateral da disposição final da câmara.  

 

Figura 30. Vista traseira da disposição final da câmara. 
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4.2.4 Coleta e análise do gás emitido 

Coleta: Após a construção da câmara para coleta dos gases emitidos, o 
procedimento utilizado para coletar os gases foi definido, ainda durante os testes 
exploratórios de avaliação da capacidade e das condições de operação da 
máquina, a partir do momento em que era sentido um forte odor de queima das 
pastilhas de freio. Para isto, optou-se pela realização de um ensaio com 160 
ciclos de frenagem, interrompidos a cada 20 ciclos, para registrar a temperatura 
alcançada no sistema com vistas a controlar e monitorar a temperatura irradiada 
e absorvida pelas paredes da câmara. A opção por 160 ciclos, além visar o 
monitoramento da temperatura, também foi escolhido em razão do odor 
provocado pela queima já podia ser sentido a partir de 50 ciclos. Portanto, a ideia 
de prolongar o ensaio visou uma queima considerável das pastilhas, 
possibilitando deste modo, a coleta de uma amostra com uma maior quantidade 
e diversidade de gases emitidos.  

Análises: Os gases coletados foram analisados em um Espectrômetro de 
Infravermelho, do Laboratório de Nano-materiais da Faculdade UnB Gama 
(responsável: Profa. Dra. Maria Del Pillar Hidalgo Falla). O saco coletor permite 
a inserção dos gases diretamente no equipamento a partir do mesmo bocal por 
onde foi coletado o gás. O Espectrômetro analisa e identifica o material coletado 
de acordo com a frequência de vibração dos átomos que cada molécula emite 
durante sua análise, ou seja, a partir do banco de dados presente no software 
ligado ao equipamento, a frequência resultante obtida a partir da coleta é 
comparada com os padrões de moléculas e então são apresentadas as 
moléculas presentes no gás. A precisa identificação dos gases foi auxiliada 
também, pelo prévio conhecimento da composição química das pastilhas de 
freio, já que os gases são emitidos a partir da queima dos elementos 
constituintes das pastilhas. 
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5. Resultados e discussões 

 

5.1 Ensaios de frenagem – Fade 

 

5.1.1 Disco Fe250 - Ensaio com 200 ciclos interrompidos 

Na figura 31 são mostrados os valores da força de atrito em função dos 

ciclos de frenagem obtidos a partir dos ensaios realizados no disco Fe250, com 

200 ciclos de frenagem interrompidos a cada 50 ciclos. Nota se que, em cada 

bateria de ensaios, a força de atrito apresentou um comportamento diferente. 

Nos primeiros 50 ciclos é possível observar que a força de atrito aumenta 

gradativamente a cada acionamento do sistema de frenagem, isso pode ser 

explicado devido a fase de assentamento entre o disco e a pastilha de freio. 

Nesta fase, conhecida como running, ocorrem alterações tanto das propriedades 

mecânicas iniciais quanto das características superficiais dos discos e das 

pastilhas de freio. No final dos 50 ciclos, observa se que a curva de força de atrito 

alcança um valor máximo e depois se estabiliza, em aproximadamente 200Kgf. 

No início da segunda bateria de ensaios, também é observado um período 

de running, entretanto, esta fase é mais curta comparada à primeira bateria e 

portanto, em apenas poucos ciclos de frenagem é atingido o maior valor de força 

de atrito medido em todo o ensaio, 228Kgf. Depois deste ponto, observa se um 

decaimento e a seguir, a estabilização da força de atrito, ao longo de todo o 

período, em valores próximos a 215Kgf.  

Na terceira bateria também é observado um período de running e depois 

uma estabilização da força de atrito em valores próximos de 215Kgf. Nesta 

bateria foi observado de forma clara que, após a estabilização (125 ciclos), há 

um decaimento dos valores de força de atrito, o que indicaria que o sistema 

estaria começando a apresenta a falha por efeito Fade.  

Na quarta e última bateria de ensaios também foram observados os 

estágios de running, estabilização e decaimento da força de atrito; sendo que a 

estabilização e o decaimento ocorreram após poucos ciclos de frenagem. 

Verificou se também que, o decaimento da força de atrito (Fade), ocorre de forma 

acentuada no início e depois, esse decaimento decresce mais lentamente, mas 

de forma continua sugerindo que poderia se alcançar uma estabilização em 

valores próximos de 215Kgf. Apesar dos valores finais serem relativamente 

altos, é considerado que o sistema falhou por Fade, pois esses valores de força 

de atrito não permitem diminuir a velocidade de rotação do sistema de frenagem 

de tal forma que, vai ficando cada vez mais difícil concluir um ciclo de frenagem 

e iniciar um novo. 
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Figura 31. Força de atrito x Ciclos de Frenagem, disco sólido Fe250 

Na figura 32 foi construído o gráfico referente ao comportamento da força 

de atrito e da temperatura em função dos ciclos de frenagem. Nestas sãos 

mostradas apenas os valores máximos de força de atrito e de temperatura, 

registrados ao final de cada ciclo. Observa se que as curvas são truncadas, 

devido ao ensaio ter paradas a cada 50 ciclos, nesses intervalos, o sistema 

resfria-se e recupera-se termicamente enquanto os dados são coletados e 

salvos. Entretanto, em nenhum caso, o tempo de parada é suficiente para que o 

conjunto alcance novamente a temperatura ambiente e/ou as condições iniciais 

de superfície do disco/pastilha. O maior valor de temperatura obtido foi de 468ºC 

ao finalizar os 200 ciclos de ensaio. Verifica se que a temperatura aumente, ao 

longo de todo o ensaio, mas com uma taxa de crescimento (pendente da curva) 

diferente em cada intervalo. Observa se que, a taxa de aumento da temperatura 

vai diminuindo conforme aumenta o número de ciclos de ensaio, com tendência 

a chegar a estabilização no final dos 200 ciclos. 

Na figura nota se também que, a força de atrito e a temperatura, estão inter-
relacionados, pois, é visto que o aumento da força de atrito gera um aumento da 
temperatura, e este aumento e mais evidente nos estágios de running, enquanto 
que nos estágios onde a força de atrito vai decaindo, a taxa de crescimento da 
temperatura também vai diminuindo. Verifica se que, nas baterias 3 e 4, quando 
a ocorrência de Fade e mais evidente, a temperatura vai se aproximando de uma 
estabilização que poderá ocorrer em valores próximos de 500ºC. 
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Figura 32. Força de atrito x Temperatura x Ciclos de Frenagem, disco sólido 
Fe250. 

 

As variações dos valores de força de atrito se dão em razão dos processos 

oxidativos que ocorrem nas superfícies do disco e das pastilhas de freio 

conforme menciona Hutchings (1992). Camadas de óxido vão sendo criadas e 

removidas no decorrer dos ciclos de frenagem. Nos instantes iniciais de cada 

bateria de ensaios, correspondente ao período de running e baixas 

temperaturas, a camada de óxido pré-existente (formada pela oxidação natural 

ao ambiente, antes dos ensaios) ou ao fim da cada bateria, é removida pela ação 

abrasiva de algumas partículas presentes nas pastilhas de freio. Esta ação 

provoca a obtenção de altos valores de força de atrito. Com o decorrer do ensaio, 

a força de atrito gera um aumento da temperatura e com isso, se potencializa a 

formação de óxidos de ferro nas superfícies de contato do disco. Quanto maior 

for a temperatura, mais rápida será a formação de camadas de óxidos e mais 

grossas elas serão. As camadas de óxidos formadas se comportarão como 

filmes lubrificantes que provocarão o decaimento da força de atrito, e em seu 

caso mais extremo levará ao Fade do sistema. 

 

5.1.2 Disco Fe250 – Ensaio com 120 ciclos ininterruptos. 

Os resultados do ensaio de 120 ciclos de frenagem sem interrupções são 

apresentados na figura 33. Observa se que a força de atrito aumenta 

progressivamente com o decorrer do ensaio, entretanto, sua velocidade de 

aumento que, nos primeiros 20 ciclos é constante e acentuada (linha reta 

crescente), vai ficando cada vez menos linear e íngreme, indicando que a taxa 



 

39 
 

de crescimento da força de atrito vai diminuindo, seguindo uma trajetória quase 

parabólica. No intervalo entre 50 e 70 ciclos de frenagem, nota-se uma 

estabilização da força de atrito, em valores próximos a 240 kgf. A partir deste 

momento, os valores começam a decrescer paulatinamente, até se 

estabilizarem, novamente, após 100 ciclos de ensaio e em valores próximos de 

210 Kgf. Esta queda dos valores de força de atrito sugere que o sistema fica 

tendencioso a ocorrência de Fade. 

 

 

Figura 33. Comportamento da força de atrito em um ensaio sem paradas. 

 

Figura 34. Força de atrito versus temperatura no ensaio longo sem paradas. 
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Nota-se que a taxa de crescimento da temperatura se aproxima da taxa 

de crescimento da força de atrito nos primeiros 50 ciclos de frenagem. Depois 

disso, a taxa de crescimento da temperatura começa a diminuir conforme a força 

de atrito se estabiliza, até os 80 ciclos aproximadamente. A partir desse 

momento, a taxa de crescimento da temperatura vai ficando cada vez menor, 

tendendo a zero, quando são alcançadas temperaturas próximas de 450 ºC. Este 

comportamento, coincide exatamente com a estabilização da força de atrito na 

região de Fade, que ocorre depois de 100 ciclos de frenagem.   

Ainda relativo a figura 34, verifica-se que a força de atrito alcançou valores 

máximos e mínimos semelhantes aos observados durante os ensaios 

interrompidos, mostrados na figura 34. A temperatura variou conforme a força de 

atrito mudava, e no final do ensaio, observou-se que a temperatura também 

tende a se estabilizar em valores próximos de 450 ºC, como no ensaio 

interrompido. 

5.1.3 Disco FeTi - Ensaio com 200 ciclos interrompidos 

Na figura 35 é apresentado o comportamento da força de atrito em função 

dos ciclos de frenagem obtidos dos ensaios realizados com o disco ligado com 

titânio (FeTi). Nota se que em cada bateria de ensaios foram observados 

comportamentos diferentes da força de atrito. Na primeira bateria, que 

corresponde a fase de assentamento (running), a força de atrito aumenta 

rapidamente até os primeiros 25 ciclos de ensaio e em seguida esse crescimento 

vai ficando menos acentuado, com tendência a se estabilizar em valores 

próximos a 250Kgf. 

Na segunda bateria de 50 ciclos, a força de atrito também apresenta um 

rápido aumento nos ciclos iniciais, até atingir um pico com valor máximo de 260 

Kgf. A seguir, observa se um rápido e constante decaimento dos valores de força 

de atrito, sugerindo que o sistema está entrando em fase de Fade.  

Na terceira e quarta baterias de ensaio, notam se curvas com 

comportamento semelhantes, ao observado na segunda bateria. A diferença e 

que cada bateria passa, a fase de running é mais curta, e o período de 

decaimento mais longo. No final da quarta bateria, a força de atrito alcança 

valores próximos de 210Kgf; valores a partir dos quais, a frenagem não 

consegue mais diminuir a velocidade do sistema (bancada de freio) e vai ficando 

cada vez mais difícil a realização de um novo ciclo de frenagem.  



 

41 
 

 

Figura 35. Força de atrito x Tempo, disco solido FeTi. 

Na figura 36 é mostrada a variação da temperatura em função da força de 

atrito, no decorrer de cada bateria de ensaios interrompidos com o ferro FeTi. É 

possível observar que, o formato das curvas de temperatura é muito semelhante 

as observadas anteriormente na figura 34, com o Fe250. Na primeira bateria, há 

um aumento acelerado da temperatura, que acompanha também ao crescimento 

acelerado da força de atrito. A partir da segunda bateria, o aumento da 

temperatura vai ficando cada vez menos acentuado, chegando inclusive a se 

estabilizar no final da quarta bateria em valores próximos de 500 oC. A 

estabilização da temperatura coincide exatamente com o trecho da curva onde 

a falha por Fade está ocorrendo. Cabe destacar também que, ao final do ensaio 

foi possível observar que o disco por ter atingido uma temperatura muito alta, 

adquiriu um aspecto cinzento na aparência e também houve uma queima da 

pastilha, que acabou gerando uma cortina de fumaça dentro do laboratório. 
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Figura 36. Força x Temperatura, disco sólido FeTi. 

 

 

5.1.4 Disco FeTi – Ensaio com 120 ciclos ininterruptos. 

Para o disco de FeTi também foi realizado um ensaio longo sem 

interrupções de forma a avaliar o comportamento de temperatura e força de 

atrito. Para isso novamente o sistema foi submetido aos mesmos 120 ciclos de 

frenagem. Na figura 37 é possível observar que, inicialmente, até um pouco 

antes dos primeiros 40 ciclos de frenagem há um acentuado incremento da força 

de atrito, coincidindo com o período de assentamento ou running do sistema; 

alcançando-se um pico máximo de aproximadamente 260 kgf. Próximo dos 40 

ciclos, nota-se uma inflexão da curva, e a partir dos 70 ciclos ocorre um 

decaimento da força, sinalizando a ocorrência do efeito Fade.   
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Figura 37. Comportamento da força de atrito em um ensaio longo 

Na figura 38 e mostrada a relação entre a força de atrito, a temperatura e 

o número de ciclos de frenagem. Nesta observa se que até os primeiros 40 ciclos 

de ensaio, a temperatura aumenta progressivamente com uma taxa de 

crescimento semelhante a do crescimento da força de atrito. Depois dos 40 

ciclos, quando ocorre a estabilização da força de atrito, a temperatura continua 

a aumentar, mas a uma taxa decrescente. No final do ensaio, quando o sistema 

atinge a fase de Fadding, a temperatura tende a se estabilizar em valores 

próximos a 500ºC. 

 

Figura 38. Força de atrito versus temperatura, ensaio longo. 
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5.1.5 Comparações: discos Fe250 x FeTi em um ensaio 

ininterrupto. 

A adição de elementos de liga no material tem a intenção de modificar 

suas propriedades originais e, pontualmente, alterar alguma característica já 

existente visando melhorar seu desempenho numa aplicação especifica. Neste 

sentido, os ensaios realizados com os discos de ferro fundido Fe250 e FeTi 

permitiram visualizar exatamente as diferenças entre os dos materiais. 

Na figura 39 é mostrado o comportamento da força de atrito obtida dos 

ensaios realizados com os ambos os ferros fundidos. A pesar de notar-se uma 

pequena diferença nos estágios iniciais dos ensaios (período de assentamento 

– running), pode se concluir que ambas as curvas são rigorosamente idênticas, 

tanto na forma quanto aos valores alcançados em cada ciclo de ensaio 

 

Figura 39. Força de atrito com ligas diferentes. 

Na figura 40 é mostrado o comportamento da temperatura em função do 

ferro fundido ensaiado e do número de ciclos. Nesta observa-se, claramente, 

que durante todo o ensaio, os discos de FeTi alcançam valores temperatura 

superiores aos alcançados pelos de Fe250. A razão disso pode estar relacionada 

à adição de titânio na composição do ferro fundido, pois este elemento, apesar 

de melhorar as propriedades de resistência mecânica do material, possui baixa 

condutividade térmica e características refratárias. 

Analisando as figuras 39 e 40, poderia se dizer que, para as condições de 

ensaio desenvolvidas neste trabalho, o Fe250 oferece o melhor conjunto de 

propriedades de frenagem. Apresenta forças de frenagem iguais às do FeTi mas 

com menores níveis de temperatura.   
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A escolha do FeTi em sistemas de frenagem poderia ser vantajosa 

quando as condições de frenagem fossem mais severas, em termos mecânicos, 

como no caso de veículos mais pesados, por exemplo. 

 

Figura 40. Comportamento da temperatura em ligas diferentes. 

5.1.6 Comparações: discos nos ensaios interrompidos 

Na figura 41 é mostrada a comparação do comportamento da força de 

atrito em função do tipo de ferro fundido obtido dos ensaios interrompidos a cada 

50 ciclos de frenagem.  

Nesta condição de ensaio é possível observar que a força de atrito tem 

um comportamento diferente em cada material. Enquanto no ensaio sem 

interrupções não houve nenhuma diferença entre os valores de força de atrito 

medidos com os dois materiais, neste ensaio interrompido, nota-se que as forças 

de atrito medidas no disco FeTi, em geral, são maiores que as medidas com o 

disco Fe250, independentemente, do bloco de ensaios realizado. Conforme cita 

a ASM (1992) este comportamento poderia ser esperado considerando que a 

presença de Ti no material, promove a formação de carboneto de titânio, fase 

muito dura e abrasivas, que provocaria a elevação da força de atrito. Contudo, 

no final quarto ciclo de ensaios, verifica-se que as forças de átrio se igualam, nos 

dos materiais, coincidindo com os valores onde o sistema de frenagem atinge o 

Fade. 
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Figura 41. Força em discos de ligas diferentes, ensaio com paradas. 

 

Na figura 42 é mostrada a comparação do comportamento temperatura 

em função do tipo de ferro fundido obtido dos ensaios interrompidos a cada 50 

ciclos de frenagem. Nas curvas de temperatura nota-se mais uma vez, assim 

como foi observado no ensaio longo sem interrupções que, o disco ligado com 

Ti alcança valores de temperaturas superiores ao disco de classe 250.  

 

Figura 42. Temperatura em discos de ligas diferentes, ensaio com paradas. 
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Os maiores valores de temperatura obtidos pelo FeTi, acompanham os 

maiores valores de força de atrito que foram medidos com este material. Além 

disso, a presença de Ti no material, acaba reduzindo a condutividade térmica 

deste ferro fundido, conforme menciona ASM (1992). De todas as formas, 

verifica-se que no final da quarta bateria de ensaios, as temperaturas máximas 

nos dos materiais, praticamente, se igualam em valores próximos de 500 oC, e 

que coincide com a região de Fade.  

Com relação a ocorrência do efeito Fade e de acordo com as observações 

apresentadas, pode se afirmar que o disco Fe250 é menos susceptível a 

ocorrência deste efeito, pois opera com forças de atrito semelhantes as do FeTi 

mas com menores temperaturas. 

Nota-se que, no decorrer das baterias de ensaios, os valores de força de 

atrito alcançados pelo Fe250 se mantem quase constantes ao longo do ensaio 

enquanto que no disco FeTi, aumenta e diminui significativamente, mas que no 

final de cada uma delas, atinge valores próximos aos do Fe250. O formato das 

curvas sugere portanto, que o disco de FeTi entraria na fase Fade mais 

rapidamente e de forma mais acentuada que o Fe250. 

5.1.7 Dados obtidos x Dados Literatura 

Após a realização dos ensaios de frenagens, é possível observar a 
coerência com o que é encontrado na literatura, pois em todos os resultados 
obtidos é possível observar o comportamento das fases de assentamento, 
running, Fade e estabilização, assim como Infantini (2008) que em sua tese 
obteve um aumento considerável do coeficiente de atrito na fase de 
assentamento do sistema até alcançar uma estabilização e iniciar uma queda, 
indicativo do efeito Fade e por fim uma baixa taxa de decrescimento em que 
pode ser definido como uma estabilização. Esta observação final é mencionada 
por Preston e Forthofer (1971), na qual essa estabilização do coeficiente de atrito 
está associada a estabilização das propriedades da película que se forma entre 
o par de fricção. 

Ainda sobre o comportamento da força de atrito obtida nos ensaios, vale 
ressaltar uma observação feita por Infantini (2008), no qual o mesmo cita que as 
principais diferenças de coeficiente de atrito não estão associadas 
principalmente a temperatura resultante e sim a variabilidade de propriedades 
que cada material de fricção e em alguns casos, quando é inserido ao ensaio, 
uma variação da pressão exercida.  

A variação da temperatura é decerto, um fator que apresenta a 
coincidência com o apresentado na literatura e defendido por alguns autores em 
seus trabalhos como Infantini (2008) e Preston e Forthofer (1971), na qual 
apresentam o comportamento de aumentar em todas as fases de ensaio bem 
como apresentar diferentes comportamentos de acordo com a composição do 
par de fricção, termo utilizado por estes e correlacionado com o sistema de 
frenagem utilizado no presente trabalho.  
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5.2 Análise do gás emitido 

Os resultados das análises, FTIR, são mostrados na figura 45. Com esta, 

foi possível analisar os valores de frequência da excitação de moléculas no gás 

coletado e de absorbância referente as características especificas das 

moléculas; e posteriormente, a identificação de cada substância foi realizada por 

meio de comparações dos valores de frequência emitidos pelos gases 

examinados com dados presentes no banco de dados do analisador utilizado; e 

com outros citados na literatura cientifica. (Haack, 2010). 

Nas análises foram identificadas as presenças de: CO2 (dióxido de 

carbono, Benzeno, H20 (agua), CO (monóxido de carbono), CH4 (metano) e BH3 

(borano). 

 

Figura 43. Identificação via espectrometria de infravermelho das substâncias 
presentes no gás emitido durante as frenagens. 

Conforme mencionado por Haack (2010), a interpretação dos espectros 
obtidos por FTIR é feita, num primeiro momento, pelo perfil do espectro e pela 
presença de bandas características principais de grupos funcionais, tais como 

C=O (1800 a 1650 𝑐𝑚−1), OH (3500 a 3200 𝑐𝑚−1), banda larga para OH de 

ácidos (3400 a 2700 𝑐𝑚−1), C-O (1300 a 1000𝑐𝑚−1), N-H (3400 a 3200 𝑐𝑚−1), 

C-H alifáticos saturados (3000 a 2800 𝑐𝑚−1), =C-H (3100 a 3000 𝑐𝑚−1), C=C 

aromáticos (1650 a 1450 𝑐𝑚−1), entre outras 

Na figura 44 é mostrado como foi feita a identificação, verificação e 

confirmação da substancias presentes na amostra de gás coletado. O analisador 

usa um programa computacional que fica em interface com o espectrômetro. O 

analisador possui um banco de dados de várias substâncias, de tal forma que, 

ao mesmo tempo que são obtidos dados da amostra em estudo, estes resultados 

são comparados com os das amostras do banco, e apresentados como uma 
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porcentagem de compatibilidade com algumas delas. Assim foi confirmada a 

presença de Borano e Benzeno na amostra analisada. 

 

Figura 44. Verificação do tipo de substância presente no gás coletado. 

Os resultados das análises obtidos no presente trabalho coincidem com 

os obtidos por Godoi (2015), quem analisou a queima de uma pastilha de freio, 

diferente à utilizada aqui. Godoi encontrou a presença monóxido de carbono 

(CO), metano (CH4), umidade representado por H2O, anéis aromáticos, alcenos, 

fenóis e dióxido de carbono (CO2). 

Dados da composição da pastilha, utilizada nos ensaios também foram 

utilizados para aperfeiçoar os resultados obtidos pela técnica de infravermelho. 

Neste caso, foram encontradas informações referentes a parte orgânica da 

pastilha, como celulose e resina fenólica, como também os dados a respeito da 

parte metálica, como latão, ferro ou bronze. Além disso, e não menos importante, 

foi a colaboração da Professora María del Pilar Hidalgo Falla, docente da 

Faculdade UnB Gama, que como especialista nesta técnica de análises química, 

colaborou nas análises destes resultados, fato que garantiu maior veracidade às 

informações, aqui expostas.  

Na tabela 3 estão listadas as substâncias identificadas pelo espectro de 

infravermelho em função do valor de frequência, do nome da substancia obtida, 

da estrutura molecular, da área e da porcentagem de presença em relação ao 

total. Considerando que as análises realizadas foram apenas qualitativas, não 

foi possível quantificar com exatidão quanto, realmente, de cada substância foi 

coletado, mas foi possível definir percentualmente quanto cada substancia 

ocupa no volume coletado. 



 

50 
 

 

Tabela 3 – Características das substâncias encontradas.  

Frequência Substância Estrutura molecular Área % 

3726,15 
H20 

(Agua) 

 

175,375 17 

3628,31 
C6H6 

(Benzeno) 

 

172,402 17 

2335 
BH3 

(borano) 

 

130,788 13 

2341 
CO2 

(Dióxido de 
carbono) 

 

148,623 14 

1702,1 
CO 

(Monóxido 
de carbono)  

166,457 16 

645,02 
CH4 

(Metano) 

 

229,934 23 

 

5.2.1 Nocividade do gás emitido 

Após a identificação, das substancias presentes no gás coletado, é 

necessário citar a nocividade de algumas destas à saúde tanto do homem quanto 

do meio ambiente.  

O monóxido de carbono (CO) de acordo com Santos (2019), é um gás 

inodoro e insípido produzido pela queima incompleta de combustíveis que 

possuem átomos de carbono, quando inalado é prejudicial à oxigenação dos 

tecidos. O CO se fixa à hemoglobina do sangue e impede o transporte de 

oxigênio, ocasionando asfixia. Concentrações de CO entre 20 e 30%, no 

organismo, provocam sintomas de falta de oxigenação como tonturas, vertigens 

e alterações no sistema nervoso central.  Uma vez na corrente sanguínea, 

transforma-se em CO2 e participa de reações fotoquímicas. Agrava problemas 

cardíacos e respiratórios. Em concentrações acima de 60% leva à perda de 

consciência e à morte. 

Santos (2019) menciona também a nocividade dos hidrocarbonetos a 

saúde humana, pois estes possuem efeitos perigosos quando estão em altas 

concentrações. No caso de poluição atmosférica provocam irritação nos olhos, 
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nariz, pele e aparelho respiratório, e agem também, diretamente na medula 

óssea, provocando anemia e leucopenia, ou seja, uma redução do número de 

glóbulos brancos e vermelhos, e podem provocar câncer.  

O Metano (CH4), apesar de não trazer grandes malefícios ao corpo 

humano, é um gás estufa. Seu excesso de emissão contribui para o aquecimento 

global.  

O Benzeno promove a alteração na medula óssea, no sangue, nos 

cromossomos, no sistema imunológico e pode causar vários tipos de câncer. A 

EPA (US Environmental Protection Agency) classifica o benzeno como 

cancerígeno do Grupo A, humano. 

Vale mencionar também que além dos gases emitidos, existe a emissão 

de material particulado na atmosfera e estes também apresentam riscos à saúde 

humana, pois conforme cita Santos (2019), outras substancias nocivas à saúde 

que estão presentes no ar acabam se unido a este material e a junção deste 

pode ser facilmente inalado pelos seres vivos. A depender do tamanho desse 

material particulado, pode ser que este não fique retido nas vias respiratórias e 

então seja encaminhado para os pulmões e se depositem nos alvéolos. Como 

cita o próprio autor, o maior problema dos materiais particulados e pelo fato deste 

ser o meio mais eficiente de transportar poluentes atmosféricos para a intimidade 

do organismo.  

Desta forma, observa se que essas substâncias poluentes presentes no 

gás emitido e coletado, afetam diretamente o sistema respiratório do organismo 

humano, acarretando em síndromes respiratórias, infecções e talvez o mais 

grave, provocar o desenvolvimento de câncer. 
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6. Considerações finais 

De acordo com os resultados obtidos tanto dos ensaios de frenagem bem 

como da coleta do gás emitido, é importante fazer algumas ressalvas quanto a 

forma de execução dos ensaios. O dinamômetro utilizado, no Laboratório de 

Tribologia UnB Gama, apresenta algumas limitações que acabam restringindo a 

realização dos testes seguindo as recomendações da norma SAE J2522.  

Número de ciclos de frenagem: A norma recomenda a realização de 

250 ciclos de frenagem, entretanto, os testes foram realizados com no máximo 

220 ciclos. A opção por esse número deve se ao fato de que a máquina é 

acionada com um motor elétrico, cujo torque, a partir de 220 ciclos e com o 

aumento da temperatura do sistema, é maior que o torque de frenagem imposto 

ao sistema de frenagem ensaiado. Assim, o sistema de freio no consegue fazer 

com que a velocidade de rotação do disco diminua de 80 para 70 km/h, tornando 

impossível concluir mais um ciclo completo de frenagem. De qualquer maneira, 

a pesar de não se conseguir uma força de atrito que permita diminuir a 

velocidade do disco, o atrito desenvolvido ainda continua a provocar a elevação 

temperatura do sistema. E caso se forçasse a continuação do ciclo, há a 

possibilidade de danificar algum dos componentes mecânico ou elétrico do 

dinamômetro.  

Interferência magnética: Outra limitação do equipamento a ser citada, 

mas que pode ser solucionada, é o campo magnético formado em torno do 

dinamômetro inercial. A acionamento simultâneo do motor elétrico junto com o 

inversor de frequência gera um campo magnético, em toda a estrutura metálica 

do dinamômetro, que dificulta a utilização de sensores de temperatura 

(termopares) e o consequente registro da temperatura de frenagem em tempo 

real. Para solucionar a este problema seria necessário utilizar um termopar do 

tipo K com isolamento mineral. 

Recuperação térmica: É importante frisar que, devido aos problemas 

associados com as interferências magnéticas, o registro da temperatura foi 

realizado, somente, no final de cada bateria de ensaios interrompidos, isto é, 

após cada 50 ciclos de frenagem. Por tanto, a cada intervalo entre as baterias, 

onde o ensaio ficava pausado por, aproximadamente, um minuto, foi notada uma 

capacidade de recuperação térmica do sistema de frenagem; observando-se 

uma queda da temperatura, a cada intervalo. 

 Por fim, notou-se que, a pesar das pausas obrigadas para coletar os 

dados e monitorar o sistema, os resultados mostraram o aparecimento do efeito 

fade em cada uma das baterias de ensaio, evidência esta que permite concluir 

que o objetivo traçado, inicialmente, no presente trabalho foi cumprido a 

cavalidade.  
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7. Conclusões 

 

Após a obtenção de todo embasamento teórico, bem como a 

realização de ensaios que sustentassem a ideia inicial de estudo, pode se 

concluir que os objetivos e propostas deste trabalho foram atingidos com 

sucesso.  

Foi observado que, discos sólidos em altas temperaturas 

apresentam uma tendência a ocorrência do efeito Fade. Este efeito, 

também, é observado em discos ventilados, porem em ensaios com 

duração maior e a uma temperatura significativamente menor; isso se 

deve ao fato de que os discos ventilados possuem mais recursos para 

dissipação de calor. 

A medição da temperatura foi dificultada pela interferência do 

campo magnético gerado pelo inversor de frequência utilizado para 

acionar o motor elétrico do dinamômetro, entretanto, por já conhecer 

como o mesmo se comporta durante a realização do ensaio, foi possível 

determinar qual era o momento adequado para fazer a medição da 

temperatura obtendo então valores fidedignos.  

A proposta de construção de uma câmara visando a coleta do gás 

emitido pelo disco de freio foi concluída com sucesso, pois mesmo sem o 

isolamento 100% do sistema, foi possível coletar o gás para análise por 

espectroscopia de infravermelho. 

Com os resultados obtidos e as substâncias identificadas, nota-se 

que os gases emitidos na frenagem, são altamente perigosos para a 

saúde humana, principalmente pela presença de benzeno nesse gás; 

substância cancerígena que contribui para o desenvolvimento de 

leucemia. Entidades e legislações, do mundo inteiro, trabalham 

constantemente para a reduzir sua emissão no ar. 

Pensando na proporção de veículos que circulam diariamente tanto 

no Brasil quanto no mundo afora, se conclui que o sistema de freio é uma 

fonte de emissão de poluentes descontrolada na atmosfera. 

.  
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8. Trabalhos futuros 

 

O autor sugere: 

 

Realizar ensaios de frenagem que busquem estudar a influência do 

fluido de freio na ocorrência do efeito Fade, já que existem casos em que 

o fluido atinge temperaturas nas quais as propriedades inicias são 

perdidas de forma que sua atuação deixa de ser eficaz.  

Construir uma câmara de gás visando o isolamento completo do 

dinamômetro inercial, motivado pelos gases tóxicos que são emitidos que 

foram identificados no presente trabalho. Este isolamento permitiria 

realizar análises quantitativos dos gases, já que o qualitativo já foi 

realizado.   

Estudar o desgaste do disco de freio após sucessivas frenagens, 

analisando rugosidade, alterações na microestrutura pós frenagens, bem 

como simular a atuação dos discos de freio quando estão molhados e 

como isso influenciaria nas características dos discos de freio e da 

qualidade de frenagem.  
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