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RESUMO 

O ruído é, certamente, um dos fatores de influência no conforto de motoristas. 

O ruído gerado pelos freios, além de causar desconforto, desperta dúvidas em relação 

a ocorrência de falhas mecânicas no sistema de freio. O Brake squeal é, entre os 

ruídos existentes, o objeto de maior interesse dos pesquisadores da área. O objetivo 

da presente dissertação é desenvolver um modelo de Freio a Disco de Motocicleta em 

Elementos Finitos, para melhor compreender a influência das propriedades dos 

materiais e parâmetros operacionais na geração de Brake squeal e no desgaste. 

Portanto, realiza-se a modelagem de desgaste de Archard e a análise de estabilidade 

do sistema de freio para encontrar os modos instáveis. Em seguida, é desenvolvido 

um estudo paramétrico para investigar o efeito de mudanças em propriedades 

mecânicas do Disco, do Back Plate e do Material de fricção, bem como de parâmetros 

geométricos como espessura do disco e da pastilha na geração do Squeal e no 

desgaste. Os resultados das simulações indicaram que tanto as propriedades dos 

materiais quanto os parâmetros geométricos têm um papel substancial na ocorrência 

do Brake squeal. O desgaste, por sua vez, é mais afetado pelas condições de 

operação do sistema e propriedades do material da pastilha. 

Palavras-chave: Brake squeal, Desgaste, Elementos Finitos, Archard, 

Propriedades Mecânicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

One of the factors of influence on driver comfort is undoubtedly the noise. The 

noise generated by the brakes, in addition to causing discomfort, can cause uncertainty 

as to the existence of mechanical failure in the brake system. Among the types of noise 

related to disc brakes, what has been generating a greater interest of researchers is 

Squeal noise. This thesis is concerned with the disc brake squeal problem for 

motorcycles, as well as the wear of brake pads. The aim of the present thesis is 

developing a finite element model of the motorcycle disc brake in order to improve the 

understanding of the influence of material and operational parameters on squeal and 

wear generation. Archard’s Wear modelling and Stability analysis of the disc brake 

assembly is accomplished to find unstable frequencies. A parametric study is carried 

out to investigate the effect of changing mechanical properties of the disc, back plate, 

friction material and geometric parameters, such as disc and pad thicknesses, on 

squeal generation. The results of simulation indicated that material and geometric 

parameters play a substantial role in generating the squeal noise. On the other hand, 

wear is most affected by operating conditions and pad material properties. 

Keywords: Brake squeal, Wear, Finite Elements, Archard, Mechanical 

Properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

O freio a disco foi desenvolvido desde 1890 e a primeira patente registrada em 

1902, pelo engenheiro britânico Frederick William Lanchester (1868-1946) (Kinkaid et 

al. 2003). O conjunto básico de freios a disco consiste em vários componentes, tais 

como: disco, pistão, pinça, suporte da pinça, pistão e pastilhas, dois parafusos e dois 

pinos-guia. A Figura 1 é uma representação de vista explodida de um conjunto de freio 

a disco. O princípio de funcionamento de um freio a disco é relativamente simples. 

Depois que a pressão hidráulica do sistema é gerada, o fluido de freio passa através 

da entrada da pinça e através do êmbolo transforma a pressão hidráulica em força 

mecânica, o que induz o contato da pastilha de freio contra o disco de freio. Através 

do princípio de ação e reação, o grampo, através dos pinos, desliza na direção oposta 

e pressiona o material de atrito na outra face do disco de freio. Devido ao atrito gerado 

entre as pastilhas em contato com o disco, a energia cinética do veículo é dissipada 

primordialmente em forma de calor e o veículo perde velocidade. Portanto, o disco de 

freio deve ser capaz de suportar altas temperaturas e tensões mecânicas. 

Figura 1: Vista explodida de conjunto de freio. 

 

Fonte: Oehlmeyer (2008). 
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A motocicleta tem sido um dos transportes terrestres essenciais para as 

pessoas se deslocarem de um lugar para outro. O sistema de frenagem de 

motocicletas atua como um dos componentes fundamentais de segurança em projetos 

atuais. Portanto, o sistema de freio de uma motocicleta é significativo, especialmente 

em desacelerar ou parar o veículo. Devido à operação de frenagem, o sistema de freio 

gera um ruído indesejado de alta frequência chamado brake squeal. Desde o seu 

desenvolvimento, os sistemas de freio passaram por grandes avanços tecnológicos 

por parte das comunidades acadêmicas e de pesquisa. No entanto, o ruído de freio é 

uma questão desafiadora para pesquisadores e desenvolvedores até hoje, por sua 

natureza altamente complexa. Embora muito progresso tenha sido feito nos últimos 

anos, ainda não há previsão de se conseguir projetar sistemas de frenagem sem gerar 

ruído indesejável. 

Muitas formas de classificação podem ser encontradas na literatura para tipos 

de ruídos gerados por freios. Akay, em seu trabalho, encontrou vinte e cinco 

designações para descrever o ruído nos freios automotivos (Akay, 2002). Entre os 

ruídos relacionados ao freio, o tipo que, desperta mais interesse dos pesquisadores é 

o squeal, que é um ruído induzido por atrito, auto excitado, que tem vibração 

autossustentada por um curto período (Tan e Chen, 2005). O squeal é um problema 

enfrentado por pesquisadores e engenheiros desde 1930. Ele pode ser classificado 

como squeal de baixa frequência ou squeal de alta frequência. Ruídos na faixa do 

espectro de 1kHz a 7kHz são classificados como baixa frequência, enquanto o ruído 

de alta frequência se manifesta entre 7kHz e 20kHz (Dunlap et al. 1999; Matozo, 

2012). 

Duas teorias dominantes são estudadas para previsão de Squeal: atrito Stick-

Slip e acoplamento modal dos componentes, (Kinkaid et al., 2003; Tan e Chen, 2005; 

Trichês et al., 2004). A principal característica da teoria do Stick-Slip é a consideração 

de que, para o sistema ser auto excitado, o coeficiente de atrito deve ser uma função 

da velocidade relativa de deslizamento entre as superfícies de contato. Mills, em 1938, 

examinou várias combinações de sistemas de freio e de atrito, nas quais observou 

que o coeficiente de atrito decaía de acordo com a velocidade relativa de deslizamento 

(Mills, 1938 apud Kinkaid et al., 2003). 

A fim de reduzir a ocorrência ou mesmo a intensidade do ruído, depois de 

concebido e construído, o sistema de freio é testado experimentalmente para 
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caracterizar sua acústica e comportamento vibracional. Processos para esse 

propósito são, além de lentos e trabalhosos, caros para a indústria. Nos últimos anos, 

devido aos grandes avanços da computação, os pesquisadores têm usado o Método 

dos Elementos Finitos para lidar com o fenômeno do ruído de freio, como Jordan et 

al. (2003) afirma. 

 

“A necessidade de prever a geração de ruído e vibração em uma fase inicial 

desses projetos de sistemas desviou um grande esforço para o desenvolvimento de 

modelos numéricos usando o Método dos Elementos Finitos (MEF)”. 

 

Segundo Ouyang et al. (2005), as simulações e métodos de análise para o 

Squeal dos freios podem ser divididos em duas grandes categorias: Análise de 

autovalores complexos no domínio da frequência e análise transiente no domínio do 

tempo. Na análise do autovalor complexo, é possível encontrar alguns ou todos os 

autovalores de uma vez, enquanto o programa de análise transiente deve ser 

executado várias vezes, até que um movimento de limite de ciclo seja encontrado. 

Portanto, o método de autovalor complexo produz custos computacionais mais baixos 

(Ouyang et al. 2005). A abordagem de autovalor complexo lineariza a solução de 

brake squeal em estados de deslizamento estacionários estáveis. Liles, (1989) 

apontou que: 

 

“Conhecer os modos instáveis facilita vários cursos de ação; as frequências 

modais poderiam ser movidas alterando os componentes ou o amortecimento poderia 

ser adicionado de forma que o modo em questão se tornasse estável.” 

 

Atualmente, a maioria dos projetos produzidos na indústria usa esse método. 

As partes reais dos autovalores indicam a estabilidade (ou falta dela) do sistema. Se 

a parte real de um autovalor é positiva, sabe-se que a parte imaginária correspondente 

seja uma possível frequência de ruído. Muitos pesquisadores em seus estudos sobre 

o sistema de freios tentaram reduzir o ruído, alterando os fatores associados ao brake 

squeal. Como por exemplo, Liles, (1989) descobriu que pastilhas mais curtas, discos 
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mais macios e back plates mais rígidos poderiam reduzir o ruído, enquanto, em 

contraste, maior coeficiente de fricção e desgaste do material de fricção eram 

propensos a squeal. Lee et al. (1998) relataram que a redução da espessura do back 

plate levou a uma menor uniformidade das distribuições de pressão de contato, 

aumentando, consequentemente, a propensão ao squeal. Kung et al. (2003) em suas 

simulações mostraram que a instabilidade do freio a disco era dependente de uma 

faixa do módulo de Young do disco. Liu et al. (2007) comentaram que o squeal pode 

ser reduzido diminuindo o coeficiente de atrito.  

O desgaste por atrito é o principal fenômeno que determina a vida útil das 

pastilhas e do disco de freio. Hutchings e Shipway (2017) definem que superfícies 

contato deslizante geram tensões que resultam em dano aos materiais, seja por 

deformação plástica ou por fratura frágil, e podendo ocorrer em nível de asperidade 

ou em nível macroscópico. O efeito da instabilidade dinâmica que causa os ruídos em 

freio, no entanto, não é bem conhecido. Durante a vibração, a área de contato e a 

distribuição de pressão no contato variam com o tempo (Ouyang et al., 2005). A área 

e a pressão de contato são variáveis diretamente relacionadas com a taxa de desgaste 

por atrito de um material. Portanto, é necessário se compreender melhor a influência 

do brake squeal sobre o desgaste.  

A influência do desgaste sobre o squeal também existe, uma vez que os corpos 

sofrem redução de massa, e o desgaste provoca constantes alterações no contato na 

rigidez entre os corpos. Dessa forma, esses dois fenômenos estão intrinsecamente 

relacionados. 

Ludema e Ajayi (2019) relacionam os custos financeiros e sociais associados 

ao desgaste, como perda de energia, de material e de qualidade de vida, uma vez que 

se perde muito tempo útil de vida substituindo peças desgastadas, ou até mesmo 

pensando no desgaste das próprias articulações de uma pessoa. 

O squeal e o desgaste são problemas chave no projeto e na vida útil de 

sistemas de freio. A possibilidade de usar um mesmo modelo computacional para 

simular tanto o desgaste, quanto a predição do brake squeal permite a interpretação 

do efeito de outros parâmetros de frenagem simultaneamente no desgaste e no 

squeal.  
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A importância desse trabalho está em fornecer mais ferramentas para que 

projetistas de freio possam desenvolver sistemas de freio cada vez mais eficientes, 

duráveis e sem ruídos indesejados. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise dos autovalores complexos e 

de desgaste de Archard usando o software Ansys Workbench®. O estudo paramétrico 

serve como guia para avaliar a influência das propriedades mecânicas dos materiais 

(módulo de Young de disco, módulo de Young do back plate, módulo de Young do 

material de fricção, dureza do material de fricção e coeficiente de fricção) e parâmetros 

geométricos sobre o desgaste e a geração do brake squeal.  

2.1 Objetivos Gerais 

Realizar simulações em elementos finitos, com o software Ansys Workbench®, 

utilizando o método dos autovalores complexos para identificar possíveis modos 

instáveis e analisar a influência das propriedades dos materiais, geométricas e do 

desgaste na ocorrência do fenômeno Brake squeal.  

2.2 Objetivos Específicos 

• Apresentar um modelo em elementos finitos para análise de desgaste e 
ruídos de freios;  

• Avaliar a confiabilidade do modelo de simulação comparando os 
resultados com os da bibliografia; 

• Analisar o desgaste da pastilha e sua relação com o squeal; 

• Analisar a ocorrência de modos instáveis dentro da zona do squeal;  

• Realizar uma parametrização das variáveis de interesse; 

• Realizar uma análise global do modelo através de análise de 
sensibilidade; 

• Realizar uma análise específica do modelo através de otimizações de 
um objetivo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta uma revisão dos principais conceitos necessários para 

o entendimento e desenvolvimento do trabalho. O sistema de freio é responsável por 

dissipar a energia cinética do veículo, promovendo a sua parada ou redução parcial 

da velocidade, através do atrito entre as pastilhas de freio e o disco. Portanto, será 

realizada uma revisão desse mecanismo. O capítulo segue abordando os fenômenos 

vibro-acústicos, ou seja, os ruídos que podem ocorrer em sistemas de freio. A 

fundamentação teórica do estudo do desgaste é apresentada, bem como a 

modelagem do problema computacional e, por fim, é realizado o embasamento teórico 

para a análise em elementos finitos do problema do brake squeal. 

3.1 Atrito 

O atrito é a força que atua entre dois corpos em contato, quando há a tendência 

ao movimento relativo entre esses corpos. Quando um corpo está em repouso em 

plano horizontal e é aplicada uma força horizontal, aumentando-se sua intensidade 

gradualmente, sobre ele, o corpo permanece em repouso até que a força aplicada 

atinja uma determinada intensidade. Isso ocorre devido à força de atrito.  

Experimentos dessa natureza mostram que o atrito é proporcional à força 

normal entre as superfícies de contato dos corpos e o fator de proporcionalidade entre 

essas forças é denominado coeficiente de fricção (ou coeficiente de atrito), geralmente 

representado pela letra grega “𝜇”. Os mesmos experimentos mostram que há dois 

tipos de atrito: o atrito dinâmico e o atrito estático. O atrito dinâmico ocorre quando há 

escorregamento, ou movimento relativo entre os corpos. O atrito estático ocorre 

quando não há movimento relativo entre os corpos, mesmo sob a presença de força. 

A força de atrito estático se opõe ao início do movimento entre as superfícies 

de contato dos corpos em questão. Por exemplo, o atrito entre o pneu de um carro e 

o solo, quando o carro está se movimentando normalmente, é estático 

(especificamente nesse caso, chamado de atrito de rolamento), pois o pneu rola sobre 

o solo, mas não desliza. Quando o veículo freia com intensidade suficiente para vencer 

o atrito estático entre o pneu e o solo, ocorre uma derrapagem. 

O atrito dinâmico é a força que surge entre dois corpos em contato, quando há 

movimento relativo de deslizamento entre esses corpos e possui um coeficiente de 
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atrito menor do que o do atrito estático. Mantendo o exemplo anterior, durante a 

derrapagem, o regime de atrito entre os pneus do veículo e o solo é de atrito dinâmico. 

O modelo clássico descrito acima é suficiente para descrever o atrito médio 

entre dois corpos. No entanto, as superfícies de qualquer sólido estão longe de serem 

planas, constituindo formas complexas. Portanto, o contato entre dois corpos 

geralmente se dá entre muitas pequenas superfícies, em muitas diferentes direções. 

O estudo das superfícies em problemas de contato é relativamente recente e explica 

fenômenos antes conhecidos apenas empiricamente.  

Serbino (2005) propõe uma definição de atrito sob o ponto de vista energético. 

Segundo o autor, o atrito é um processo em que a energia cinética é convertida em 

outras formas de energia, sendo essas principalmente térmica e acústica. O balanço 

da energia dissipada depende da natureza dos corpos em contato. O atrito dissipa a 

energia através de deformações nas camadas superficiais por mecanismos elásticos, 

plásticos e viscoelásticos, bem como através de microfraturas de partículas da 

superfície de contato. 

3.2 Mecanismos para Geração de Ruído 

Nesta seção serão apresentados alguns modelos encontrados na bibliografia 

para o estudo de ruído de squeal em freios automotivos. A compreensão desses 

modelos é importante para estudar o comportamento do sistema, bem como a sua 

reação à variação de alguns parâmetros. 

3.2.1 Stick-Slip 

A diferença entre os coeficientes de atrito estático e dinâmico é bem 

estabelecida no conhecimento científico, com as primeiras duas leis propostas por 

Amonton em 1699 (Arnell et al., 1991; Hutchings, 1992). A análise de sistemas 

dinâmicos geralmente considera uma descontinuidade entre o atrito estático e o 

dinâmico. No entanto, investigações detalhadas de sistemas deslizantes mostraram 

que sempre que há uma força de atrito, há algum deslizamento, mesmo que 

infinitesimal. Isso fica evidente no atrito de superfícies com alta rugosidade. A origem 

deste mecanismo é tribológica pois a principal causa desse fenômeno é a diferença 

entre o coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico, além da variação 

deste com a velocidade (Elmaian et al., 2014). 
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Uma oscilação entre os regimes de atrito estático e dinâmico pode ser, então, 

considerada para qualquer sistema onde haja deslizamento entre dois corpos. Esse 

mecanismo do atrito é conhecido como stick-slip. Esse modelo considera que a 

velocidade instantânea de deslizamento entre os dois corpos varia em torno de seu 

valor médio, com períodos quase estacionários. Em outras palavras, o regime de atrito 

dinâmico é interrompido por pequenos intervalos onde ocorre atrito estático. 

Segundo Akay, 2002, quando a condição de atrito fornece mais energia do que 

o sistema é capaz de dissipar em forma de energia térmica, parte dessa energia é 

convertida em radiação sonora. A descontinuidade no regime de atrito está 

intimamente relacionada à ocorrência de ruído em sistemas de freios, pois provoca 

picos de dissipação de energia. 

Segundo Stachowiak e Batchelor (2000) a ocorrência do stick-slip depende da 

rigidez do sistema onde ocorre o contato deslizante. Quanto menores a rigidez de 

contato e a força normal ao movimento, maior é a descontinuidade no atrito. Um 

sistema de freio sofre desgaste ou problemas relacionados a manutenção, então a 

sua rigidez nunca é constante, bem como a força de frenagem é muito variável. A 

Figura 2 é uma representação da modelagem de um sistema de freio a disco, para a 

visualização do fenômeno stick-slip. 

Figura 2: Modelo para visualização do fenômeno Stick-Slip. 

 

Fonte: Oehlmeyer (2008). 

É importante notar que o atrito é, junto com o desgaste, o principal parâmetro 

de desempenho dos sistemas de freio (Infantini, 2008). Portanto, há um importante 

paradoxo entre resolver o problema de ruído em freios e manter a performance da 

frenagem. 
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3.2.2 Sprag-Slip 

 O primeiro autor a mencionar o sprag-splip foi Spurr (1961). Essa teoria é 

aplicada mesmo quando o coeficiente de atrito é independente da velocidade de 

deslizamento, e o sistema pode ter oscilações instáveis. O sprag-slip é um fenômeno 

no qual a origem da instabilidade depende da geometria do contato e da relação linear 

negativa entre a velocidade de deslizamento e o coeficiente de atrito. 

 A excitação decorre da variação da força normal em decorrência do ângulo de 

contato formado entre as superfícies (Figura 3). O aumento da intensidade da força 

de atrito provoca uma deformação elástica no sistema que, desta forma, reinicia o 

ciclo de sprag-slip. 

Figura 3: Modelo de sprag-slip 

 

Fonte: Adaptado de Stewart (2000). 

 As Equações 1 e 2 definem a força normal (Fn) e a força de atrito (Fa) do modelo 

em função da força peso que atua sobre o ponto de contato (L). Quando o ângulo 𝜃 

assumir a condição estabelecida pela Equação 3, a força de atrito cresce ao infinito, 

superando a magnitude da força normal, gerando assim um evento de sprag-slip. 

𝐹𝑛 =
𝐿

(1−𝜇𝑐 tan𝜃)
                                                                                                              (1) 

𝐹𝑎 =
𝜇𝑐𝐿

(1−𝜇𝑐 tan𝜃)
                                                                                                              (2) 

𝜃 = tan−1(1 𝜇𝑐⁄ )                                                                                                          (3) 



24 
 

 Dessa forma, para relacionar o spragging ao squeal, Spurr (1961) examinou 

pastilhas em que a zona de contato com o disco de freio tinha um pivô, como 

exemplificado na Figura 3, assim obtém-se grandes forças de contato. Os 

componentes saem da condição de spragging escorregando, devido a sua 

flexibilidade. Uma vez fora dessa condição e com o contato original reestabelecido, as 

forças de contato começam novamente a crescer e o ciclo sprag-slip está formado. 

3.2.3 Vibração auto-excitada com coeficiente de atrito constante 

Kinkaid et al., (2003) indicam que o primeiro pesquisador a considerar o squeal 

como uma vibração auto-excitada com coeficiente constante foi North em 1972. Um 

modelo de dois graus de liberdade (GDL) apresentado por North em 1976 está 

representado na Figura 4. 

Figura 4: Modelo de 2 GDL de North 

 

Fonte: Adaptado de North (1976). 

Neste modelo, o disco é um corpo rígido de massa M, espessura 2h, momento 

de inércia I e possui 2 GDL, y e 𝜃. O disco está entre duas pastilhas de comprimento 

L e rigidez total 𝑘1. As forças de atrito F1 e F2 atuando no disco são dadas por: 

𝐹1 = 𝜇(𝑘1𝑦 + 𝑁), 𝐹2 = 𝜇(−𝑘1𝑦 + 𝑁)                                                                             (4) 

As forças de atrito foram incorporadas como forças circulatórias e N é a pré 

carga entre as pastilhas e o disco. As equações do movimento podem ser escritas na 

forma:  

[𝑀]{�̈�} + [𝐾]{𝑢} = 0                                                                                                     (5) 
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Com,  

{𝑢} = [
𝑦
𝜃
] , [𝑀] = [

𝑀 0
0 𝐼

] , [𝐾] = [
𝑘𝑡 + 𝑘′ 2𝜇𝑁

−2𝜇ℎ𝑘′ 𝑘𝑟 + 𝑘′ 𝐿
2

3⁄
]                                               (6) 

 Sendo que 𝑘𝑡 e 𝑘𝑟 representam as rigidezes de translação e rotação do disco 

e 𝑘2 = 𝑘1
𝐿2

3⁄ . Quando o equilíbrio do sistema é estável, os autovalores são pares 

complexos conjugados e possuem parte real nula. Porém, variando-se os parâmetros 

do sistema é possível que os pares se unam e dividam-se em quatro autovalores, 

onde 𝜆1,2 =  𝜎 ± 𝑖𝜔1, 𝜆3,4 =  𝜎 ± 𝑖𝜔2. Neste caso, tem-se um equilíbrio instável. North 

(1976) definiu um critério de instabilidade, representado abaixo: 

1

𝑀𝐼
((𝑘𝑡 + 𝑘1)𝐼 − (𝑘𝑟 +

𝑘1𝐿2

3
)𝑀)

2

≤ 16𝜇2ℎ𝑘1𝑁                                                              (7) 

 Pela equação 7 percebe-se que o aumento do coeficiente de atrito pode induzir 

a instabilidade. A instabilidade está associada a propensão ao squeal (Mottershead e 

Chan, 1992; Ouyang et al., 2000; Kinkaid et al., 2003) e é a base para a abordagem 

computacional de predição do squeal através do método de autovalores complexos.  

 

3.3 Ruídos relacionados a freio 

Durante os últimos anos, os pesquisadores dos fenômenos vibro-acústicos 

relacionados a sistemas de freio determinaram diversas classificações e terminologias 

para organizar o estudo desses fenômenos.  

A classificação mais básica é quanto a frequência predominante do ruído, 

podendo ser de baixa, média ou alta frequência. Ouyang et al. (2005) classifica o ruído 

de acordo com seu mecanismo de geração, podendo ser creep-groan, hot judder ou 

rumble, e o squeal. O squeal ocorre entre 1kHz e 20kHz. Devido ao grande intervalo 

de frequência em que ocorre, é subdividido em squeal de baixa frequência e squeal 

de alta frequência. 

 No entanto, existem 25 ou mais terminologias para ruídos provenientes de 

freios (Akay, 2002). A Figura 5 ilustra as principais classificações de ruídos de freio, 

em função das suas frequências predominantes.  
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Figura 5: Categorias de ruídos em freios divididos pela faixa de frequência no qual ocorrem. 

 

Fonte: Adaptada de Akay (2002) 

3.3.1 Squeal de baixa frequência  

O squeal de baixa frequência ocorre entre 1kHz e 7kHz. Esse intervalo de 

frequência representa a região do espectro onde o disco vibra em modos axi-

simétricos com 1 a 4 diâmetros nodais. Os diâmetros nodais representam os modos 

de vibrar de flexão da pista de atrito do disco, e o número de diâmetros nodais 

representa o número de linhas radiais que o disco tem em determinado modo de 

vibrar. A partir da Figura 6 verifica-se o comportamento, em escala exagerada, de um 

disco de motocicleta sujeito a um modo de vibrar com dois diâmetros nodais e a 

provável ocorrência de squeal de baixa frequência. 

O modo de falha desse tipo de ruído pode estar relacionado ao fenômeno 

chamado de modal locking, ou acoplamento modal, que é o acoplamento dos modos 

de vibrar de duas ou mais de estruturas, no caso, dos componentes de freio. É notável 

pela Figura 6 que o espaçamento nodal é maior do que o comprimento da pastilha, 

então, de acordo com Kinkaid et al. (2003) pode-se considerar a pastilha como um 

elemento rígido, nesse caso. 
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Figura 6: Visualização de modo de vibrar com 2 diâmetros nodais. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

3.3.2 Squeal de alta frequência 

O squeal de alta frequência ocorre na região do espectro entre 7kHz e 20kHz. 

Os modos de vibrar do disco associados a esses ruídos são de alta ordem, com 5 a 

10 diâmetros nodais. O espaçamento nodal se torna, então, menor do que o 

comprimento da pastilha. Portanto, a pastilha já não pode ser considerada como 

elemento rígido no sistema.  

Esse tipo de ruído geralmente tem uma frequência bem característica, que é 

particular de cada disco, independente dos outros componentes do sistema de freio. 

Dessa forma, para esse tipo de ruído, o disco é um elemento determinante (Dunlap et 

al., 1999).   

3.4 Desgaste por atrito 

O desgaste por atrito é um processo de dano contínuo de superfícies que estão 

em contato e em movimento relativo, sendo uma consequência de atrito (Wen et al., 

2012). Existem diversas teorias e modelos para o estudo do desgaste. Uma das 

teorias mais gerais para modelos de atrito em sistemas macroscópicos é a teoria de 

desgaste de Archard, descrita pela primeira vez no artigo “Contact and rubbing of flat 

surfaces”. Para descrever o desgaste por atrito, Archard (1953) propôs a seguinte 

equação: 

𝑄 =
𝐾𝑊

𝐻
                                                                                                                         (8) 

Onde Q é o volume perdido por desgaste por unidade de comprimento de 

deslizamento, W é a força normal atuando no contato, H é a dureza da superfície 
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menos dura e K é uma constante adimensional, conhecida como coeficiente de 

desgaste. O coeficiente de desgaste pode ter diversas interpretações físicas. A 

definição utilizada no desenvolvimento da equação (8) era que a constante K 

representava a probabilidade de cada interação de asperidades resultar na produção 

de uma partícula de desgaste. Esse coeficiente também pode ser visto como o reflexo 

do número de ciclos de deformação requeridos por cada asperidade para que uma 

partícula de atrito seja produzida, ou, alternativamente, pode ser correlacionado com 

o tamanho das partículas de atrito produzidas por cada contato de asperidades 

(Hutchings e Shipway, 2017). O volume removido por unidade de distância de 

deslizamento Q tem unidade de área e a razão W/H é a chamada área efetiva de 

contato. 

 Segundo Rhee e Schwartz (1979), a taxa de desgaste dos materiais de fricção 

é razoavelmente constante em relação à temperatura do disco (ou do tambor) até 

aproximadamente 220℃, a partir da qual a taxa aumenta exponencialmente. Os 

autores afirmam que em temperaturas elevadas o desgaste é ocasionado pela 

decomposição dos ingredientes poliméricos presentes nos materiais de fricção. Os 

mecanismos de desgaste atuantes nos materiais de fricção são:  

  

3.4.1 Desgaste Abrasivo 

Segundo Stachowiak e Batchelor (2005), quando partículas de elevada dureza 

são forçadas contra e ao longo de uma superfície sólida de fricção, ocorre o desgaste 

abrasivo. O desgaste abrasivo pode ser de dois ou de três corpos. O desgaste 

abrasivo de dois corpos ocorre quando uma superfície dura e rugosa ou uma 

superfície macia contendo partículas duras desliza sobre outra superfície de menor 

dureza produzindo sobre esta diversas ranhuras. O desgaste abrasivo de três corpos 

ocorre quando as partículas duras são livres para deslizar e rolar entre as superfícies. 

O desgaste abrasivo é predominante em materiais de fricção quando a baixas 

temperaturas. 

3.4.2 Desgaste Térmico e Oxidante 

 De acordo com Rhee et al. (1970), esse tipo de desgaste é predominante em 

elevadas temperaturas, ocorre pela reação química entre o material de fricção 

desgastado e o meio corrosivo ou ar. A reação corrosiva causa a formação de um 
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filme do produto da reação sobre as superfícies de fricção, que acaba sendo removido 

pelo deslizamento entre elas, que então ficam expostas novamente e propícias para 

novas reações corrosivas. Os produtos removidos da superfície podem acelerar 

outros mecanismos de desgaste, como o desgaste abrasivo, caso o produto da reação 

seja mais duro do que as superfícies de fricção. 

3.4.3 Desgaste adesivo 

Rabinowicz (1995) afirma que, quando duas superfícies em contato são 

separadas normal ou tangencialmente e as forças de atração atuam de forma a puxar 

material de uma das superfícies sobre a outra, ocorre um desgaste conhecido como 

desgaste adesivo. 

3.4.4 Desgaste por Fadiga Superficial 

Stachowiak e Batchelor (2005) mencionaram que ocorre por tensões cíclicas 

de cisalhamento na superfície dos materiais, causando a formação de trincas. A 

propagação das trincas se dá pela natureza cíclica do carregamento e, por fim, ocorre 

o lascamento do material. 

3.4.5 Platôs 

Ostermeyer (2001) explica a forte influência do desgaste sobre o atrito, pois a 

pastilha é formada pela composição de mais de vinte componentes, sendo que os 

materiais mais duros são os principais responsáveis pelo aumento do atrito. À medida 

que a pastilha é desgastada, a área de contato desses materiais duros com o disco 

varia, interferindo no valor de atrito. Com o ciclo de utilização do freio, veios de material 

duro são removidos e novos veios surgem.  

Eriksson (2000) classifica os platôs em primários e secundários. O tamanho e 

a composição desses platôs têm uma influência crucial no comportamento do atrito 

entre disco e pastilha. Os platôs primários se formam pelo desgaste lento dos 

ingredientes mecanicamente estáveis e resistentes ao desgaste. Em um segundo 

estágio, essas regiões proeminentemente duras podem formar zonas de nucleação 

que permitem o crescimento dos platôs secundários. 

Pequenas partículas residuais da frenagem fluem pelas ranhuras originadas no 

disco e na pastilha devido ao processo de desgaste. Ocasionalmente, essas partículas 

são comprimidas e acumuladas contra os platôs primários (regiões brancas da Figura 
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7). As altas tensões cisalhantes, pressões e temperaturas compactam esses resíduos, 

formando os platôs secundários. O processo de formação dos platôs é gradual e, em 

condições favoráveis, pode ocorrer em menos de um segundo. Os platôs secundários 

não se formam sem o suporte dos platôs primários. O processo de destruição dos 

platôs secundários e, também, rápido, bastando que a pressão de atuação seja 

reduzida para os platôs entrarem em processo de degradação. 

Figura 7: Platôs primários e secundários em contato com a superfície do disco. 

 

Fonte: Adaptado de Eriksson (2000). 

Com o auxílio de termografia, Qi e Day (2007) constataram que o contato na 

superfície de atrito não era uniforme, com áreas de contato variando constantemente 

devido a expansões térmicas não uniformes e desgaste. Portanto, os platôs têm efeito 

relevante sobre o atrito. Estima-se que a área de contato real entre disco e pastilha 

seja em torno de 20% da área nominal.  

3.5 Materiais dos componentes do freio 

Basicamente, um sistema de freio a disco funciona a partir de dois 

componentes, o rotor (disco) e o estator (pastilha). As pastilhas, em geral, são os 

componentes do freio que são razoavelmente suaves (Crola, 2009) e já não utilizam 

o amianto (asbestos) como matéria prima, por ser altamente poluente. O disco é o 

componente mais rígido e, para a maior parte dos veículos de passeio, é feito de ferro 

fundido cinzento perlítico (Serbino, 2005). Em geral, os projetos de sistemas de freio 

são semelhantes do ponto de vista geométrico. Dessa forma, o diferencial de 

desempenho de um sistema para o outro depende consideravelmente dos materiais 

escolhidos para os componentes. 

3.5.1 Disco 

Em um sistema de freio a disco, o rotor (disco) é a peça móvel, que carrega a 

energia cinética do veículo. Uma falha neste componente pode ser catastrófica e 
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causar até o óbito dos ocupantes de um veículo. Isso se torna ainda mais relevante 

se tratando de motocicletas. Portanto, um disco de freio precisa ser rígido para 

suportar e transmitir o torque de atrito no acionamento dos freios com boa margem de 

segurança à falha. 

O atrito entre disco e pastilha gera, também, um aumento da temperatura. O 

problema está na maior exigência térmica dos freios em relação à exigência mecânica 

(Crola, 2009), exigindo que os discos possuam elevadas capacidades de absorver e 

dissipar calor. O freio, no entanto, atinge temperaturas elevadas, de forma que suas 

peças devem ter elevada Temperatura Máxima de Operação (MOT). 

O disco é fixado no cubo de rolda, para que possa girar solidário à roda. Esses 

componentes fazem parte da massa não suspensa do veículo, de modo que suas 

densidades (𝜌) devem ser as menores possíveis para não afetar o desempenho do 

veículo. Além disso, devem ter o menor coeficiente de expansão térmica possível, pois 

o seu aquecimento não é uniforme e pode gerar deformações indesejadas. Esse 

fenômeno ocorre após uma expansão exagerada da zona aquecida do disco que se 

deforma originando uma zona mais alta na região de contato do disco, dando a este 

um formato cônico (Crola, 2009). 

O material utilizado para fabricação do rotor é o ferro fundido cinzento (gray 

cast iron). Existem discos fabricados com aço ou fibra de carbono, mas que são 

voltados para aplicações específicas, em geral, veículos de alto desempenho ou de 

competição. As indústrias do mercado de peças de reposição (aftermarketing) utilizam 

os ferros fundidos cinzentos da classe FC-200, pois atendem aos requisitos, baixo 

custo, fácil usinabilidade e adequada condutividade térmica (Guesser et al., 2003). Em 

geral, as seguintes classes de ferro fundido cinzento são utilizadas: 

• FC 200 e 250; 

• FC 200 e 250 Ti; 

• FC 150 HC; 

• FC 150 HC Mo. 

O FC 200 e 250 são os materiais mais tradicionais utilizados em sistemas de 

freios. Seus percentuais de carbono oscilam entre 3,5 e 3,6% e possuem baixa 

quantidade de grafita (Guesser et al., 2003). Isso permite uma resistência mecânica e 

condutividade térmica adequada a proposta de uso em automóveis civis, porém sem 
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grandes excessos. Além disso, essa classe geralmente contém cobre (Cu), estanho 

(Sn), cromo (Cr), manganês (Mn) ou Molibdênio (Mo) como elementos de liga, sendo 

os três primeiros devido a matriz perlítica. A importância desta é conferir uma 

resistência extra ao desgaste. Entretanto, o uso do Mn e Mo depende das normas de 

cada mercado. 

 Em geral o objetivo é o mesmo, embora o Mo seja capaz de melhorar a fadiga 

térmica do rotor e o Mn acabe dificultando um pouco o seu processo produtivo devido 

a segregação (Guesser et al., 2003). O elemento de liga que melhor se adequou a 

essa classe de ferro fundido foi o Ti, gerando a classe FC 200 e 250 Ti. Em geral sua 

concentração varia de 200 a 400 ppm, o suficiente para melhorar a resistência ao 

desgaste, propriedades de fricção e vibrações durante a frenagem (Ganguly et al., 

2007). 

 Contudo, foi a classe da FC 150 HC que mostrou o melhor desempenho em 

termos de resistência mecânica e térmica. Isso se deve ao fato da maior concentração 

de carbono, 3,7 a 3,9 %, sendo considerado um ferro fundido cinzento de alto carbono. 

Além disso, os elementos de liga Cu, Sn e Cr também se apresentam em maiores 

quantidades. O fato é que isso proporciona ao disco uma maior condutividade térmica 

e uma resistência mecânica adequada, em comparação com as classes de menor teor 

de carbono. 

 Como a exigência mecânica é menor que a exigência térmica, essas classes 

apresentam melhor desempenho. Uma vez que a condutividade térmica é mais alta, 

o sistema está menos exposto a fadiga térmica, consequentemente maior vida útil. 

Existe também a classe FC 150 HC Mo, que é uma variação da classe anterior. 

Basicamente, a adição de Mo visa melhorar ainda mais a resistência térmica. Apesar 

disso, estas duas categorias estão um pouco mais expostas às falhas mecânicas 

devido à alta concentração de carbono, que gera problemas de rugosidade superficial 

(Guesser et al., 2003). 

 Esses problemas ocorrem devido a pontos quentes oriundos da grafita 

arrancada durante a usinagem. Guesser et al. (2003) sugerem que esse problema 

pode ser mitigado através de uma estratégia de usinagem, onde cortes menos 

profundos são realizados. Como pode ser observado, a principal diferença das classes 

de ferro fundido cinzento utilizadas nos rotores de freios, é o percentual de carbono 
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na estrutura. A influência desse percentual é contabilizada no módulo de elasticidade 

do material, ou módulo de Young (Ganguly et al., 2007). Ganguly et al. (2007) 

constataram em suas análises que o percentual de carbono é capaz melhorar a já boa 

capacidade de amortecimento do ferro fundido cinzento. 

Em alguns de seus experimentos, o coeficiente de amortecimento do material 

chegou a dobrar, em relação ao ferro fundido cinzento comercial. Por outro lado, a 

maior quantidade de carbono altera a microestrutura do ferro fundido cinzento, 

deixando-o na condição de hipereutética (Ganguly et al., 2007; Guesser et al., 2003). 

Isso, por sua vez, reduz consideravelmente a resistência mecânica do material, 

responsável por suportar a tensão causada pelas forças e torques de frenagem 

gerados. Assim, a seleção do material a ser utilizado discos de freio deve levar em 

consideração o propósito do veículo. 

3.5.2 Pastilha  

Apesar de não ser um componente tão rígido quanto o disco, as pastilhas 

também devem possuir elevada resistência térmica e mecânica e MOT para garantir 

sua integridade e propriedades mesmo quando exposta a temperaturas extremas. 

Contudo a MOT e a condutividade térmica de uma pastilha não podem ser próximas 

às do rotor. Em geral, os componentes do par de atrito se diferenciam na sua rigidez, 

o componente rígido deve ser pelo menos duas vezes mais rígido que o componente 

suave afim de evitar deformações (Arnell et al., 1991). 

O contato desses componentes nunca ocorre de maneira uniforme, o que pode 

ser benéfico pois concede relativa uniformidade na distribuição de pressão de contato. 

Isso ajuda a evitar diversas situações prejudiciais ao freio, como geração de pontos 

quentes, vibrações e ruídos (Crola, 2009). O conhecimento acerca do material de 

atrito dos estatores é, de certa forma, restrito. Além disso a literatura técnica da área 

parece escassa propositalmente, uma vez que a composição dos materiais de atrito é 

segredo estratégico das indústrias de autopeças voltadas a freios. 

Para substituir o amianto moldado em pastilhas, foram aplicados os materiais 

NAO e Low Met. Entre estes existem algumas diferenças, o NAO tende a ser mais 

silencioso, devido ao coeficiente de atrito levemente mais baixo que o Low Met. Além 

disso, pastilhas fabricadas em NAO não suportam tão elevadas temperaturas. Esses 

são motivos pelos quais o NAO é considerado um material de atrito mais voltado ao 
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conforto, enquanto o Low Met tem um desempenho melhor em termos de força de 

frenagem. Esses materiais são amplamente aplicados, mas o Low Met é mais usado 

na Europa e América do Sul e o NAO, nos EUA e no Japão. Os materiais citados 

acima são, na realidade, compósitos de vários materiais com funções distintas que 

visam conferir ao material de atrito acabado as características necessárias para seu 

bom funcionamento. Em termos gerais, a composição destes materiais é: 

• Fibras; 

• Materiais de preenchimento; 

• Ligantes; 

• Modificadores de Atrito; 

• Orgânico; 

• Cargas. 

As fibras ou polímeros conferem conformabilidade ao material. A resistência 

mecânica é garantida por uma lã de aço ou Kevlar (Crola, 2009), usada em 

substituição ao amianto. Este, apesar de ter uma atrativa combinação de custo, 

resistência térmica e mecânica, ser de fácil manufatura (Canali, 2002), era nocivo à 

saúde humana devido a ser cancerígeno. A principal função das fibras é fornecer a 

resistência e a rigidez requerida às pastilhas. Canali (2002) diz que as principais fibras 

utilizadas são as fibras acrílica, de carbono, de vidro e vegetais, além de limalhas de 

latão, lãs de cobre, de aço e de rocha. 

A estabilidade no coeficiente de atrito é obtida com um material preenchedor. 

Estes são, em geral, minerais capazes de aumentar a vida útil das pastilhas e de 

preencher o espaço no formato dessas peças (Iombriller, 2002). Os materiais 

preenchedores também estão ligados ao custo das pastilhas e lonas. Os minerais 

utilizados como material preenchedor são o sulfato de bário (BaSO4), carbonato de 

cálcio (CaCO3) e o dióxido de silício (SiO2). O BaSO4 é um material de alta estabilidade 

térmica (Iombriller, 2002), entretanto tem alta densidade, desgaste e baixo nível de 

fricção. É um material barato, o que o torna uma escolha razoável em detrimento dos 

seus pontos fracos. O CaCO3 tem baixa densidade, mas pouca resistência ao calor. 

Enquanto o SiO2 é um abrasivo, o que é bom para conferir um bom coeficiente de 

atrito, mas por outro lado aumenta o peso do material de atrito em 5% (Iombriller, 

2002). 
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Os componentes ligantes possuem essa denominação pois são responsáveis 

por manterem todos o os componentes do material de atrito juntos, aglutinados 

(Canali, 2002). Mesmo com os grandes esforços gerados durante uma frenagem, o 

material de atrito não deve se despedaçar ou rachar. Para isso existem os ligantes. 

Os ligantes são responsáveis por 5 a 15 % do peso na formulação (Canali, 2002). De 

acordo com Iombriller (2002) as variações de ligantes mais utilizadas são os 

fenolformaldeídos resumidos a seguir: 

• Resinas crisol: Resinas duras, quebradiças, porém capazes de suportar 

grande estresse térmico. 

• Novolak: É um polímero de baixo peso usado como ligante, contudo, 

precisa de um agente no seu processo de cura. 

Além das resinas derivadas do formaldeído, existem resinas de materiais 

alternativos: 

• Resinas de óleo modificado (de linhaça, de rícino ou de soja): Conferem 

flexibilidade, altas forças de atrito e reduzem a propensão do sistema a 

fadiga mecânica e térmica (Fading). 

• Resinas de óleo da casca da castanha de caju: Melhoram a eficiência 

de frenagem além de prover uma frenagem mais silenciosa. 

• Resinas fenólicas modificadas por elastômeros: Estas resinas melhoram 

a flexibilidade do contato e aumentam o coeficiente de atrito. 

• Resinas fenólicas modificadas por óxidos metálicos: Basicamente 

aumentam a resistência térmica do sistema. Além disso, são capazes de 

reduzirem os tempos de cura. 

• Resinas fenólicas modificadas por ácido bórico: Melhora a resistência 

térmica e a limitação do desgaste. 

Para manter a pastilha dentro do limite de temperatura, materiais com 

propriedades lubrificantes ou abrasivas são adicionados. Algumas literaturas os 

abordam apenas como abrasivos ou modificadores de atrito. Estes ajudam a reduzir 

pontos de alta temperatura devido a esforços prolongados. Para evitar que a 

superfície de contato tenha excessos de detritos provenientes do deslizamento entre 

as duas superfícies, utilizam-se materiais que funcionam como lavadores, polindo a 

superfície de contato do disco. Canali (2002) salienta que o uso do abrasivo deve ser 
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moderado, uma vez que não se deseja um atrito exagerado por parte da pastilha. 

Iombriller (2002) resumiu os principais componentes utilizados como modificadores de 

atrito, sendo os elastômeros os mais comuns nos materiais de atrito para freios: 

• Borracha natural: Descontinuado devido ao seu alto custo, a propensão 

ao fade e exalar um forte cheiro quando aquecida; 

• Borracha de Estireno Butadieno: Uma borracha combinada com resinas 

fenólicas, promove a rigidez, resistência mecânica e ao fading. 

• Borracha de Acrilonitrila Butadieno: Essa borracha pode ser utilizada 

singularmente ou combinada com resinas fenólicas em guarnições 

flexiveis. Dos elastômeros é o que oferece melhor resistência ao calor, 

melhora a eficiência e a compressão contra a superfície do disco. 

Os componentes que funcionam como modificadores abrasivos são: 

• Óxido de alumínio anidro (alumina): Trata-se de um material duro, 

abrasivo e estável em altas temperaturas. O pó de alumina é fino e 

misturado a uma solução de resina fenólica. Este é utilizado para pintar 

a superfície final da pastilha. A pastilha com essa camada realiza o 

polimento e sua moldagem à superfície do disco nos primeiros 100 km 

de aplicação melhorando sua vida útil. 

• Óxido de cromo: Devido ao seu custo proibitivo, é muito pouco usado. 

Entretanto, esse componente é capaz de conferir um alto coeficiente de 

atrito. 

• Óxido de zinco: Esse componente confere ao material de atrito um efeito 

lubrificante e resistência ao desgaste. Por outro lado, em excesso, pode 

desgastar os discos. 

• Cal (hidróxido de cálcio): Confere à pastilha maior dureza, resistência à 

ferrugem em pasilhas que contém palha de aço e partículas de ferro. 

Nas resinas de fenolformaldeído é capaz de reduzir a variação do 

coeficiente de atrito em altas temperaturas, logo reduzindo as 

possibilidades de fading. Além disso, no seu processo produtivo, ajuda 

a reduzir a dilatação e absorver os gases durante a cura, reduzindo 

laminações necessárias. 
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• Óxido de cobre: Apesar conceder um elevado nível de fricção, não 

garante a qualidade da superfície do disco. 

• Óxido de ferro: São adicionados visando aumentar o nível de fricção e 

melhorar a estabilidade térmica. Além disso, o óxido de ferro é capaz de 

mudar a cor da pastilha. 

• Óxido de ferro vermelho (hematita): Tem poder abrasivo brando, sendo 

usado com o objetivo de polir a superfície do disco. 

• Óxido de ferro preto (magnetita): Componente adicionado para elevar a 

fricção da pastilha quando frio.  

• Óxido de magnésio: Este componente é adicionado para melhorar a 

estabilidade térmica das resinas. Quando fundido, aumenta o nível de 

fricção, pois adquire maior dureza e torna-se menos reativo. 

• Grafite: O grafite tem um leve poder lubrificante, assim reduz o 

coeficiente de atrito, mas reduz a propensão ao fading. 

• Lascas de latão (62% cobre e 38% zinco): Um importante componente 

que é utilizado no material de atrito. Com apenas 4% em peso na 

fórmula, já se obtém atributos suficientes para controle do fading. Um 

percentual maior do que este ajuda a melhorar a condutividade térmica. 

Dessa forma, o calor gerado na superfície de frenagem se dissipa mais 

rapidamente para outros componentes, contribuindo para prolongar a 

vida do material de atrito. Além disso, seu leve poder abrasivo auxilia no 

polimento do disco, limpando os resíduos que venham a se acumular. 

Entretanto, o custo do latão tem aumentado, dessa forma o seu uso tem 

sido reduzido. 

• Pó de cobre: Adicionar pó de cobre a fórmula do material de atrito ajuda 

a melhorar a eficiência de frenagem. Além disso tem boa condutividade 

térmica. Entretanto, se adicionado em excesso, provoca desgaste do 

material de atrito. 

• Chumbo: Devido a sua alta densidade, era utilizado para aumentar o 

peso, além disso mostrou-se capaz de melhorar estabilidade do 

coeficiente de atrito quando em altas temperaturas. Entretanto, foi 

descontinuado devido a sua nocividade a saúde humana. 
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Compostos orgânicos como borrachas, coques, grafites e polímeros são 

adicionados ao material de forma isolada ou na matriz do material (Canali, 2002). 

Basicamente esses materiais representam uma alternativa aos já tradicionais 

compostos utilizados. Contudo, Canali (2002) diz que estes possuem algumas 

limitações em relação a temperatura, podendo literalmente se decompor durante o 

funcionamento do freio. 

Na condição de que a matriz do material não foi suficiente para preencher o 

molde da pastilha, é comum a adição de um material chamado carga. Segundo Canali 

(2002), um material de baixo custo é utilizado com o objetivo de dar mais volume ao 

material. Entretanto, existem aplicações que adicionam algumas propriedades ao 

material de atrito. A barita é comumente utilizada como carga, mas até mesmo 

materiais reaproveitados de outros processos podem ser utilizados. Os componentes 

utilizados na formulação total de uma pastilha de freio estão sujeitos a alterações, que 

não dependem apenas do tipo de fornecedor, mas também da aplicação.  

3.6 Modelagem através de elementos finitos 

Na simulação de um problema de ruído em freio a disco, um ponto crucial a ser 

considerado refere-se a interface de contato, onde o atrito age no disco e nas pastilhas 

provocando a parada do veículo. Existem algumas formas de incorporar o atrito em 

um sistema para o estudo de squeal. Uma das formas encontradas na literatura é 

modelar o atrito como uma força seguidora (Chan et al. 1994; Mottershead et al. 1994; 

Ouyang et al. 2000). Outra forma de realizar o estudo seria introduzir o gradiente 

negativo atrito-velocidade, acoplamento geométrico e as forças seguidoras em um 

mesmo modelo de elementos finitos. (Yuan ,1995).  

O modelo mais usado ultimamente para modelar o atrito é através do 

acoplamento geométrico (Belhocine e Ghazaly, 2015; Dezi et al., 2013; Balaji et al., 

2021), onde uma mola é usada para ligar o par de nós correspondentes na superfície 

do disco e da pastilha em contato. Por meio desse método de estudo, um elemento 

de atrito entre os nós correspondentes do disco e da pastilha faz-se necessário, 

considerando-se as forças e o coeficiente de fricção entre as faces desses 

componentes. A geração de instabilidades dinâmicas em sistemas de fricção com 

coeficiente de fricção constante poderia ser comprovada através dos resultados dos 

modelos analíticos propostos, onde a força de atrito variável problema em uma forca 
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normal variável. Quando o sistema possui apenas um único nó, a força de contato 

normal, N1, pode ser calculada como o produto da rigidez da mola Kc, e o 

deslocamento nodal vertical, y, 

𝑁1 = 𝐾𝑐y                                                                                                             (9) 

Quando o sistema é composto por dois nós, a equação 9 pode ser escrita na 

forma matricial. Assumindo então duas superfícies representando o contato, as forças 

normais podem ser escritas na forma:  

[
𝑁1

𝑁2
]=[

𝐾𝑐 −𝐾𝑐

−𝐾𝑐 𝐾𝑐
] [

𝑦𝑎

𝑦𝑏
]                                                                                         (10) 

 

Sendo N1 e N2 as forças normais dos nós A e B, representados pelos sub 

índices, 𝑦𝑎 e 𝑦𝑏 os deslocamentos correspondentes. Assumindo o atrito de Coulomb 

agindo entre as superfícies, aparecerá uma força, 𝐹𝑓, agindo nos corpos: 

𝐹𝑓 = 𝜇𝐾𝑐y                                                                                                           (11) 

O elemento de fricção irá representar a força de atrito gerada pelo 

escorregamento das superfícies de contato e a força normal entre os corpos, bem 

como a variação da primeira em relação a uma parcela da força normal proporcional 

ao deslocamento dos nós das superfícies. Uma representação 

do elemento de interface pode ser vista na Figura 8, onde dois sólidos, um 

representando a pastilha (material de fricção e back-plate) e um representando o 

disco, estão ligados por uma mola representativa. Na Figura 8 tem-se as forças 

atuantes nessa mola. 

Figura 8: Elementos de interface de contato. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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As forças normais e de atrito, mostradas na Figura 8, podem ser escritas na 

forma: 

𝐹𝑎𝑦 = 𝐾𝑐(𝑦𝑎 − 𝑦𝑏)                                                                                              (12) 

𝐹𝑎𝑥 = 𝜇𝐾𝑐Δy = 𝜇𝐾𝑐(𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)                                                                              (13) 

 

Pelas Equações 12 e 13 nota-se que a força de atrito depende da força normal, 

que por sua vez depende da rigidez de contato 𝐾𝑐  e da diferença dos deslocamentos 

normais do disco (𝑦𝑏) e da pastilha (𝑦𝑎). Quando a pista do disco oscila ocorre uma 

redução e um aumento alternados da força normal, e como consequência, a força de 

atrito também irá variar introduzindo energia vibratória no sistema, uma característica 

própria de mecanismos auto excitados e que pode tornar o sistema instável. A matriz 

do elemento de interface, escrita através das equações das forças normais e de atrito, 

pode ser escrita na forma: 

[
 
 
 
𝐹𝑎𝑥

𝐹𝑎𝑦

𝐹𝑏𝑥

𝐹𝑏𝑦]
 
 
 
 = [

0 −𝜇𝐾𝑐 0 𝜇𝐾𝑐

0 𝐾𝑐 0 −𝐾𝑐

0
0

𝜇𝐾𝑐

−𝐾𝑐

0 −𝜇𝐾𝑐

0 𝜇𝐾𝑐

]  {

𝑥𝑎

𝑦𝑎
𝑥𝑏

𝑦𝑏

}                                                                 (14) 

3.6.1 Cálculo de Estabilidade em Elementos Finitos 

No contexto de um modelo baseado no método de elementos finitos, o cálculo 

de autovalores e autovetores da matriz de rigidez no contato são importantes para a 

definição da estabilidade de um sistema. A associação da instabilidade do sistema 

com a geração de ruído de squeal foi estabelecida por Liles (1989) e amplamente 

utilizada atualmente.  

Na prática, essas regiões instáveis correspondem às faixas de frequência em 

que o sistema poderá gerar ruído e vibrações instáveis. Os autovalores e autovetores 

são obtidos através da solução da equação de movimento para o caso de vibrações 

livres, e então as prováveis regiões de instabilidade podem ser verificadas. Desta 

forma tem-se a extração dos autovalores e autovetores complexos para que se possa 

analisar a estabilidade (ou instabilidade) do sistema.  

A raízes complexas revelam quais modos do sistema podem ser instáveis e, 

assim, diversas medidas podem ser tomadas para que se evite o ruído, como por 
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exemplo, aumentar o amortecimento em determinada região.  No caso de um modelo 

de elementos finitos, com vários graus de liberdade, a equação do movimento é dada 

por: 

[𝑀]{�̈�}  +  [𝐶]{�̇�}  +  [𝐾]{𝑢} = {0}                                                                       (15) 

Uma extração de autovalores da Equação 15, onde as matrizes [K], [M] e [C] 

podem ser reais ou complexas, simétricas ou assimétricas, pode gerar autovalores 

complexos, que podem ser dados conforme a Equação 16. 

𝜆𝑖 = 𝜎𝑖 ± 𝑗𝜔𝑖                                                                                                      (16) 

Sendo que 𝜎𝑖 é a parte real do i-ésimo autovalor, que representa o 

amortecimento, e 𝜔𝑖 a parte imaginaria que representa a i-ésima frequência natural 

do sistema. Quando a parte real do autovalor (𝜎𝑖) for nula ou negativa, o sistema será 

estável. Quando a parte real do autovalor (𝜎𝑖) for positiva, a amplitude de vibração do 

sistema crescerá exponencialmente e o modo de vibrar é considerado instável. 

O método de resolução do problema de autovalores e autovetores no software 

Ansys é o QRDAMP que permite o uso de matrizes não simétricas e a extração de 

autovalores complexos. Esse método é um procedimento para determinar os 

autovalores complexos e os correspondentes autovetores de sistemas lineares, 

permitindo matrizes de rigidez [K] e amortecimento [C] não simétricas. Basicamente o 

método simetriza a matriz de rigidez rearranjando a contribuição não simétrica, isto é, 

a matriz de rigidez original é dividida em uma parte simétrica e uma não-simétrica. O 

QRDAMP aplica a transformação para coordenada modal ortogonal nas matrizes do 

sistema, resultando num problema de autovalor quadrático e encontra esses 

autovalores. 

A matriz de rigidez pode ser simetrizada rearranjando a contribuição não 

simétrica, ou seja, a matriz global pode ser dividida em duas partes, uma simétrica e 

uma não simétrica. Reduzindo a matriz de rigidez, é formulado o problema de 

autovalor e resolvido pelo algoritmo Block Lanczos. A transformação de coordenada 

usada para transformar o problema de autovalor em superposição modal pode ser 

vista abaixo: 

{𝑢} = ∑ {𝜙𝑖}
𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖                                                                                                (17) 
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Sendo {𝜙𝑖} o i-ésimo autovetor normalizado pela matriz de massa [M], e 𝑦𝑖 é a 

coordenada modal. Através da substituição da Equação 17, na Equação 15, pode-se 

escrever a equação de movimento do problema na forma abaixo: 

[𝐼]{�̈�}  +  [𝜙]𝑇[𝐶][𝜙]{�̇�}  +  ([𝛬2] + [𝜙]𝑇[𝐾𝑛ã𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜][𝜙]){𝑦} = {0}                  (18) 

onde [𝛬2] é a matriz diagonal que contém as primeiras “n” frequências naturais 

do sistema. A matriz de rigidez não simétrica associada a matriz de rigidez global é 

projetada em superposição modal para que seja calculada a matriz de rigidez modal 

não simétrica reduzida [𝜙]𝑇[𝐾𝑛ã𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜][𝜙]. Introduzindo a formulação de estado a 

equação pode ser reescrita na forma: 

[𝐼]{�̇�} =   [𝐷]{𝑧}                                                                                                (19) 

Onde 

{𝑧} =  {
{𝑦}

{�̇�}
}                                                                                                       (20) 

 

[𝐷] = [
[0] [𝐼]

−[𝛬2] − [𝜙]𝑇[𝐾𝑛ã𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜][𝜙] −[𝜙]𝑇[𝐶][𝜙]
]                                     (21)                               

No Ansys, o problema de autovalor 2-n, é calculado usando o algoritmo QR. 

Para concluir, o sistema original é reescrito com o uso da Equação 22. Desta forma, 

tem-se a extração dos autovalores e autovetores complexos para que se possa 

analisar a instabilidade do sistema. 

[𝜓] =   [𝜙]{𝑧}                                                                                                   (22) 

3.7 Parâmetros de estudo da Simulação 

 A grande maioria dos problemas de engenharia é de natureza complexa e 

envolve muitas variáveis. No entanto, é possível selecionar as variáveis de maior 

influência em determinados problemas, para que se desenvolva uma solução viável e 

inteligível. Essa seção explica os parâmetros operacionais e as propriedades dos 

materiais escolhidos para se avaliar a influência na ocorrência do brake squeal. 



43 
 

3.7.1 Coeficiente de fricção 

Segundo Duffour (2002), o atrito é a resistência ao movimento que existe 

quando um corpo sólido desliza tangencialmente em relação à superfície de outro que 

está em contato, ou quando uma tentativa é realizada para produzir tal movimento. 

Neuman e McNinch (1983) afirmam em seu trabalho que as principais variáveis que 

influenciam o desempenho do atrito durante as frenagens são a velocidade de 

deslizamento, pressão de contato e temperatura. O brake squeal é um fenômeno 

geralmente definido como induzido pelo atrito. Como o atrito é a principal causa de 

instabilidade, este deve sempre ser levado em conta para análise, seja experimental 

ou por simulação.  

3.7.2 Módulo de Young do Material de fricção 

A função dos materiais de fricção é possibilitar o controle de movimento do 

veículo através da sua desaceleração, através da transformação da energia cinética 

em calor, via fricção, e dissipar o calor gerado para o meio. Portanto, o principal 

componente para o desempenho de um sistema de freio é o material de fricção, pois 

um bom material de fricção garante estabilidade no atrito em diferentes condições de 

uso (Neuman e McNinch,1983). A rigidez do Material de fricção é uma propriedade 

crítica para sua aplicação tendo em vista que influi no comportamento do Coeficiente 

de fricção do par de fricção e possui influência na estabilidade do veículo. As 

propriedades dos Materiais de Fricção podem ser muito diferentes e geralmente 

dependem da temperatura, destacam Tirovic e Todorovic (1988). Portanto, avaliar as 

características de desempenho do material de fricção com relação a sua rigidez é 

fundamental.  

3.7.3 Módulo de Young do Disco 

O conjunto disco e material de fricção formam o par de atrito do sistema de freio 

a disco. A escolha do material para o disco do freio é de tão grande importância quanto 

o material de fricção da pastilha. Há uma séria de limitação em relação ao 

desenvolvimento de materiais especiais para aplicações em discos de freio, sendo a 

principal delas o custo. O disco, além da frenagem, é o responsável pela dissipação 

de calor no sistema de freio. A maior parte da energia cinética do veículo que é 

convertida em energia térmica durante a frenagem, deve ser absorvida e dissipada 

pelo disco com a maior rapidez possível. Outras características importantes a serem 

consideradas no momento de selecionar o material para o disco de freio devem ser 
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levadas em consideração, tais como, a resistência mecânica do material, a 

usinabilidade, resistência ao desgaste e a capacidade de amortecimento. Portanto, a 

escolha do material adequado para o disco é importante na hora de um projeto de 

sistema de freio a disco. 

De acordo com Belhocine e Ghazaly (2015) a maioria dos discos de sistemas 

de freio em uso atualmente são feitos de ferro fundido cinzento, uma vez que esse 

material tem propriedades térmicas aceitáveis, resistência mecânica suficiente, 

resistência ao desgaste satisfatória, bom amortecimento de vibrações, é barato e fácil 

de produzir (fundição em areia, por exemplo). Os ferros fundidos cinzentos diferem de 

aços e outras ligas metálicas pelo fato de ser possível variar consideravelmente seu 

módulo de Young ao mudar o percentual de carbono em sua composição. Ainda 

segundo os autores, isso permite que se fabrique discos de freio com módulo de 

Young entre 100GPa e 150GPa. 

3.7.4 Módulo de Young do Back Plate 

 As pastilhas de freio são formadas por duas partes, os Friction Plates 

são feitos de material de fricção e entram em contato com o disco, e os Back Plates 

são feitos de aço e servem para a fixação da pastilha no mecanismo da pinça, mas 

também para absorção de vibração e, consequentemente, redução de ruído. O 

módulo de Young de aços não varia muito, independente da composição. Para esse 

trabalho, o valor de 210GPa será considerado como o valor médio do módulo de 

elasticidade para o aço. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4 METODOLOGIA 

O capítulo versa sobre a metodologia adotada para o desenvolvimento do 

presente trabalho, bem como os procedimentos realizados para a obtenção do modelo 

em elementos finitos do disco de freio e das pastilhas, ou modelo simplificado do 

sistema de freio a disco de motocicleta. Ainda nesse tópico é demonstrado o 

procedimento de validação do modelo, para que se possa confiar nos resultados 

obtidos na próxima seção. 

 

4.1 Propriedades dos Materiais do Sistema de Freio a Disco 

O sistema de freio a disco é formado por diversos componentes, como: Disco, 

pistão, pinça, cubo da roda, parafusos, pinos-guia etc. No entanto, foi optado por 

representar os mais relevantes para a geração de ruído nesse modelo, sendo o disco 

e as pastilhas, que são formadas pelo material de fricção e pelo back plate, os 

componentes escolhidos para essa análise. A Figura 9 mostra o disco e a pastilha 

comerciais usados como base para esse trabalho, bem como o modelo em CAD 

(Computer Aided Design) desenvolvido pelo autor, usando o Software Design 

Modeler®, para a análise por elementos finitos. 

Figura 9: Disco e Pastilhas de Freio a Disco de motocicleta. A) Fotografias dos 

produtos comerciais usados como base para o trabalho. B) Modelo CAD em vista explodida. 

A)    B)                                                                                                                                                                                                        

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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A simulação realizada é de natureza estrutural, portanto leva em conta as 

propriedades de massa e elásticas dos materiais dos componentes. Foram 

selecionados materiais base para cada um dos componentes de freio utilizados nesse 

trabalho. Portanto, a Tabela 1 dispõe os valores de módulo de Young, massa 

específica e coeficiente de Poisson para o disco, feito de ferro fundido cinzento, o back 

plate, que é feito de aço, e para o material de fricção, feito de compósito orgânico. Os 

valores adotados para o disco e para o back plate são valores médios para o tipo de 

material de cada um. O material de fricção usado como base para este trabalho foi o 

material caracterizado por Yanar et al., (2021). 

Tabela 1– Propriedades dos Materiais dos Componentes de Freio. 

 
Módulo de 

Young (GPa) 

Massa 

Específica     

(kg/m3) 

Coeficiente 

de Poisson 

Disco 125 7155 0,23 

Back Plate 210 7850 0,30 

Material de 

fricção 

1,12 2070 0,34 

 

4.2 Implementação do Modelo em Elementos Finitos 

O processo de simulação, no Ansys Workbench®, começa com a definição de 

um problema estático estrutural, onde se estabelece o contato entre as pastilhas e o 

disco, aplicando a pressão média na face externa do back plate e definindo o 

coeficiente de atrito (o valor base para o coeficiente de atrito está dentro dos valores 

medidos por Yanar et al., 2021; Chauhan et al., 2021; Wei et al., 2020) entre a 

superfície do disco e a superfície da pastilha. A Figura 10 ilustra a distribuição de 

pressão resultante da solução desse problema estático estrutural para a pastilha. 
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Figura 10: Distribuições de Pressão nas superfícies das pastilhas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

É notório que, como citado anteriormente, a distribuição de pressão não é 

uniforme, principalmente por que o disco está girando e a pastilha já sofreu desgaste. 

Essa distribuição de pressão é um indício de porque a pastilha sofre desgaste não 

uniforme. O movimento relativo entre disco e pastilha altera a distribuição de pressão, 

causando desgaste mais severo no bordo de ataque da pastilha. 

É realizada, então, uma análise modal do sistema, usando como parâmetros 

de entrada a distribuição de pressão nas pastilhas e no disco, e a velocidade rotacional 

do disco. São extraídos os autovalores complexos para os modos do disco até 21kHz, 

uma vez que o brake squeal ocorre na faixa de 1kHz a 20kHz (Dunlap et al., 1999; 

Matozo, 2012). A Figura 11 mostra a parte real dos autovalores complexos em função 

da frequência associada, para três espessuras diferentes de pastilha, considerando 

um caso genérico. 

Quando há dois modos acoplados na mesma frequência, um deles se torna 

instável. Os modos instáveis podem ser identificados através da análise dos 

autovalores complexos, uma vez que é fácil enxergar os modos acoplados, pois eles 

produzem um par de autovalores complexos conjugados com parte real não nula. O 

modo que possui o autovalor com a parte real positiva é o modo instável. Os modos 

instáveis apresentam alta tendência ao squeal (Nouby e Srinivasan, 2013).  
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Figura 11: Distribuição de Possíveis modos instáveis.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.3 Pós Processamento 

Uma grande vantagem de utilizar a linguagem APDL do Ansys Mechanical é 

que possível personalizar resultados de simulações fazendo manipulações de dados 

extraídos dos resultados obtidos pelo estudo. Um exemplo de aplicação bem claro de 

pós-processamento é o método que foi utilizado para a parametrização dos modos 

instáveis do modelo. Para isso utilizou-se um código em APDL que extraiu resultados 

específicos e permitiu a parametrização. O pós-processamento consiste na seleção e 

interpretação dos dados resultantes do estudo. 

Com a utilização desse comando de pós-processamento foi possível 

parametrizar o primeiro modo instável de vibração, o máximo valor da parte real do 

autovalor e o número de modos instáveis dentro da faixa de extração de autovalores 

e autovetores, definida como de 0 a 20 kHz. 

4.4 Simulação de Desgaste de Archard 

O Software ANSYS™ possui a implementação do modelo de desgaste de 

Archard (discutido na seção 3.4). Em uma escala contínua, a simulação de desgaste 

é aproximada por modelos fenomenológicos que relacionam diferentes superfícies de 

contato com a remoção de material. A perda de material devido ao desgaste é 

aproximada pelo reposicionamento dos nós de contato na superfície de contato, 
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determinando as novas coordenadas dos nós com os padrões de desgaste. Uma vez 

que as posições dos nós mudam as variáveis de contato, como pressão e o equilíbrio 

pode ser perdido; por esta razão, o algoritmo faz iterações até que uma nova posição 

de equilíbrio seja encontrada. Portanto, o ANSYS funciona calculando a profundidade 

de desgaste e, a partir daí, calcula o volume de desgaste correspondente. 

A equação de Archard assume que a taxa de desgaste é independente da área 

de contato aparente. No entanto, ele não levanta hipóteses sobre a topografia da 

superfície (os efeitos da rugosidade da superfície estão incluídos no coeficiente de 

desgaste experimental) e também não levanta hipóteses sobre variação no tempo. 

Assim, tem-se que a Equação de Archard é válida para um dado sistema, desde que 

os regimes envolvidos não se alterem (Thompson e Thompson, 2006). 

É importante sublinhar que o coeficiente de desgaste e a dureza vêm, de fato, 

de ensaios experimentais. Estes vão variar de acordo com os materiais em contato 

sendo, portanto, importante para efeitos de realização de simulações em um ambiente 

de elementos finitos, que se tomem todas as precauções com experimentos e testes 

previamente realizados com os materiais em estudo. 

Os dados de caracterização das propriedades mecânicas do material de fricção 

utilizados como base para a simulação do presente trabalho foram os obtidos nos 

experimentos de Yanar et al. (2021) e expostos na Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2: Propriedades mecânicas do material e Fricção medidas por Yanar et al. (2021). 

Propriedades Valores Medidos 

Densidade (𝒈/𝒄𝒎𝟑) 2,07 ± 0,01 

Dureza (HRX) 68 ± 2,50 

Módulo de Elasticidade 

(MPa) 

1120 ± 29,0 

 

Stachowiak e Batchelor (2005) discutem sobre os valores do coeficiente de 

desgaste sob diferentes condições de atrito e afirmam que, com exceção de casos de 

desgaste muito severo, o valor do coeficiente de desgaste se aproxima de 0,001. 

Portanto, esse valor foi adotado como valor base para as simulações. 
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Cada conjunto de condições de contorno gera uma simulação onde o disco gira 

com velocidade constante e as pastilhas são pressionadas contra o disco por 1,25 

segundos. Um código em APDL é usado para aplicar a equação de Archard aos 

elementos da superfície das pastilhas e calcular a perda de volume por desgaste 

naquele tempo, sob aquelas condições.  

O resultado individual de cada simulação de desgaste pode ser apresentado 

em forma de gráfico e está representado pela Figura 12. O intervalo inicial de 0,25s é 

usado para aplicação gradual da força de frenagem. A equação de Archard é, então, 

aplicada pelo 1 segundo que se segue, considerando que o sistema entra em regime 

permanente.  

Figura 12: Perda de volume da pastilha em uma aplicação genérica da simulação de 

desgaste por atrito de Archard no ANSYS. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O modelo de desgaste de Archard é linear e seu comportamento não muda 

com o tempo. Portanto, o intervalo de tempo de 1 segundo pode ser facilmente 

extrapolado para se determinar o desgaste em intervalos de tempo maiores. A 

vantagem de se utilizar um intervalo curto de tempo nas simulações é a redução do 

custo computacional do modelo. 

4.5 Análise de Sensibilidade 

De acordo com Devore (2006), há várias situações em que o objetivo de estudar 

o comportamento conjunto de duas ou pares de variáveis é verificar se elas estão 

relacionadas, e não usar uma para predizer o valor da outra.  
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A análise de sensibilidade é um método para determinar os fatores mais 

influentes de um sistema (Hamby, 1994). O efeito das alterações na distribuição dos 

dados ou o impacto causado por alterações nos parâmetros são exemplos de temas 

de estudo para análise de sensibilidade. Consiste em estudar o efeito que a variação 

de um dado de entrada pode ocasionar nos resultados. Quando uma pequena 

variação num parâmetro altera drasticamente a rentabilidade de um projeto, por 

exemplo, diz-se que esse projeto é muito sensível a este parâmetro (Casarotto e 

Kopittke, 2000). 

Segundo Hamby (1994), os modelos matemáticos são sensíveis a parâmetros 

de entrada em duas maneiras distintas: 

• Pela variabilidade, ou incerteza, de um parâmetro de entrada ter uma 

grande contribuição para a variabilidade de saída total; 

• Pode existir uma elevada correlação entre os resultados de parâmetros 

de entrada e modelo, de modo que pequenas mudanças no valor de 

entrada resultarão em significativas alterações na saída.  

Esses dois tipos de sensibilidade paramétrica serão tratados usando diferentes 

tipos de análise. Os principais benefícios da análise de sensibilidade em problemas 

de engenharia são: 

• Compreender como um fenômeno depende dos dados de entrada; 

• Identificar variáveis de projeto que têm maior impacto na solução, 

auxiliando a tomada de decisão; 

• Evidenciar não óbvias entre variáveis de um sistema físico. 

O software ANSYS possui um pacote de análise de sensibilidade baseada em 

correlação de parâmetros. O programa gera um design of experiments (DOE), que é 

um conjunto de combinações dos parâmetros de entrada do sistema, gerando os 

parâmetros de saída para cada combinação. Com base nos resultados de todas as 

simulações do DOE, o software calcula as correlações entre todos os pares possíveis 

de parâmetros, seja de entrada, seja de saída.  

Os resultados da correlação dos parâmetros são fornecidos de diferentes 

maneiras visuais, com histograma de correlação e matriz de correlação sendo os mais 

fáceis de compreender e interpretar. É possível então rastrear os parâmetros de 
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entrada que mais influenciam cada parâmetro de saída, podendo ser uma poderosa 

ferramenta para decisões de projeto. Pode-se também avaliar o grau de correlação 

entre duas variáveis de saída que previamente não tinha sido identificado. A 

correlação entre duas variáveis de saída pode ter diferentes razões, que podem ser 

investigadas com o auxílio da matriz de correlação. 

A análise de sensibilidade pode ser uma ferramenta importante em estudos de 

otimização, ajudando a reduzir a quantidade de variáveis de projeto, por exemplo. As 

relações identificadas na etapa de análise de sensibilidade foram utilizadas como base 

para o desenvolvimento das soluções de otimização. 

4.6 Otimização 

A otimização pode ser definida como um conjunto de procedimentos por meio 

dos quais se busca minimizar ou maximizar uma determinada função, denominada 

função objetivo, sujeita ou não a uma série de restrições, obtendo assim um melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis (Olivieri, 2004). 

Problemas de engenharia em que se busca a otimização de um ou mais 

parâmetros geralmente podem ser representados matematicamente por um sistema 

de equações ou desigualdades, composto por uma função objetivo e uma série de 

restrições entre suas variáveis. 

Segundo Arora (2007) um problema de otimização tem três elementos básicos: 

• Variáveis de projeto, ou variáveis de otimização denotadas pelo vetor 𝑿; 

• Função objetivo, ou função custo denotada por 𝑓(𝑿); 

• Restrições, expressadas como igualdades ou desigualdades, denotadas 

por 𝑔𝑖(𝑿). 

Qualquer problema de otimização de variáveis contínuas pode ser definido 

através de um modelo de programação não linear como a minimização de uma função 

objetivo sujeita a restrições de igualdade ou desigualdade. 

Arora (2007) define o problema de otimização como a tarefa de achar as 

variáveis de projeto 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 que: 
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𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑚 𝑓(𝑿)                                                                                                 (23) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑎 𝑔(𝑿) ≤ 0  

𝑒 ℎ(𝑿) = 0  

Onde 𝑿 ≡ [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]𝑡, a função escalar 𝑓(𝑿) é a função objetivo, 𝑔(𝑿) ≡

[𝑔1(𝑿), 𝑔2(𝑿),… , 𝑔𝑚(𝑿)]𝑡 e ℎ(𝑿) ≡ [ℎ1(𝑿), ℎ2(𝑿),… , ℎ𝑝(𝑿)]
𝑡
 representam as restrições 

de desigualdade e igualdade. Assume-se que 𝑓(𝑿), 𝑔(𝑿) e ℎ(𝑿) são contínuas em 

ℜ𝑛, assim como suas primeiras derivadas.  

Em problemas de engenharia, como é o caso do presente trabalho, a maior 

parte dessas funções são não lineares. Sistemas reais de engenharia envolvem uma 

grande quantidade de variáveis de projeto e, portanto, uma solução analítica da 

função objetivo se torna extremamente cara em termos computacionais (Arora, 2007). 

Dessa forma, técnicas de solução numéricas são empregadas para a solução 

de problemas de otimização por programação não linear (NLP), com ampla utilização 

do método Quasi-Newton. Os métodos numéricos utilizam um processo iterativo para 

obtenção da solução ótima, dentro de um critério de convergência. 

Rao (2009) define a ideia básica dos métodos numéricos como a produção de 

uma sequência de aproximações cada vez melhores de acordo com o esquema: 

• Começando com um candidato inicial 𝑿1; 

• Encontrar uma direção 𝑺𝒊 (𝑖 = 1 para começar) que aponte para a 

direção geral do ótimo; 

• Encontrar um tamanho apropriado de passo 𝜆𝑖
∗ para o movimento na 

direção 𝑺𝒊; 

• Obter uma nova aproximação 𝑿𝑖+1 tal que 𝑿𝑖+1 = 𝑿𝑖 + 𝜆𝑖
∗𝑺𝒊 ; 

• Testar se 𝑿𝑖+1 atende o critério de convergência. Se 𝑿𝑖+1 é ótimo, pare 

o procedimento. Caso contrário, repita o procedimento a partir de um 

novo 𝑖 = 𝑖 + 1. 

A Figura 13 apresenta uma representação gráfica do procedimento descrito 

acima. 
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Figura 13: Processo iterativo de otimização NLP. 

 

Fonte: Adaptado de Rao (2009). 

O software ANSYS™ possui um pacote de otimização com diversos métodos 

de otimização de um objetivo e até multiobjetivo. O presente trabalho utiliza a 

ferramenta Adaptive Sigle-Objective Direct Optimization, que utiliza um algoritmo 

evolucionário para solucionar problemas de ótimo diretos de um objetivo. 

O processo de configuração da otimização consiste em: Definir o parâmetro a 

ser otimizado e o comportamento desejado para o parâmetro, seja maximizar, 

minimizar ou até mesmo buscar um valor alvo, em outras palavras, define-se a função 

objetivo; Definir os parâmetros de entrada que serão variados para atingir a 

otimização, ou as variáveis de projeto, e seus valores admissíveis, ou limites laterais; 

Determinar as restrições e declarar quaisquer relações entre os parâmetros; Por fim, 

determinar o critério de convergência da otimização. 

O ANSYS realiza iterações até que o critério de convergência seja atingido e 

retorna uma solução otimizada, chamada de melhor candidato, que propõe valores 

para as variáveis de projeto, dentro dos limites estabelecidos, que atendem, dentro do 

critério de convergência, a função objetivo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das simulações de desgaste 

e de estabilidade (predição do brake squeal) de modo a evidenciar a validade do 

modelo em elementos finitos, bem como da análise de sensibilidade sobre os diversos 

parâmetros que influenciam os fenômenos estudados. Será também apresentada a 

aplicação de otimização direta para propor melhorias de desempenho do sistema de 

freio com respeito ao desgaste e ao ruído. 

5.1 Validação do modelo 

A validação de qualquer modelo de simulação geralmente é feita através da 

execução de ensaios experimentais do mesmo fenômeno, seguida da comparação 

entre os resultados experimentais e de simulação. A Pandemia do SARS-COV 2 (ou 

covid-19) tornou impossível a execução de experimentos por parte do autor, uma vez 

que os laboratórios e oficinas da Universidade Federal do Ceará permaneceram 

fechados durante a maior parte da execução do presente trabalho. 

No entanto, é possível avaliar a qualidade do modelo de simulação comparando 

seus resultados com dados experimentais de outros trabalhos científicos que 

apresentem metodologia experimental sólida.  

5.1.1 Desgaste 

Wei et al. (2020) utilizaram um tribômetro do tipo pino-no-disco, montado com 

disco na horizontal e movido por um motor a velocidade constante. A força tangencial 

foi medida através de uma célula de carga HBM ZLFC3/20kg com frequência de 

aquisição de 1Hz. As massas das amostras de material de fricção foram aferidas antes 

e depois dos ensaios, utilizando uma balança analítica de 0,01mg de sensibilidade. O 

volume perdido por desgaste foi calculado através das densidades das amostras e do 

diferencial de massa das amostras pré e pós ensaio. Wei et al. (2020) apresentam os 

resultados de desgaste através da taxa de desgaste específica (𝑘𝑠), calculada pela 

equação: 

𝑘𝑠 =
∆𝑉

𝐹𝑁.∆𝑠
                                                                                                                             (24) 

Onde  𝑘𝑠 (𝑚
2 𝑁⁄ ) é a taxa de desgaste específica, 𝐹𝑁 (𝑁) é a carga aplicada, ∆𝑠 (𝑚) é 

a distância deslizada e ∆𝑉 (𝑚3) é o volume perdido por desgaste da amostra. A Tabela 

3 apresenta os resultados dos ensaios de desgaste de Wei et al. (2020). 
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Tabela 3: Resultados dos ensaios de desgaste de Wei et al., 2020, adaptada. 

Tipo de 

Material de 

Fricção 

V (m/s) P (MPa) 𝝁 ∆𝒎 

(𝟏𝟎−𝟐𝒈) 

𝒌𝒔 

 (𝟏𝟎−𝟏𝟒 𝒎𝟐

𝑵
) 

Tipo 1 2,8 0,52 0,335 0,75 0,45 

 2,8 0,81 0,434 0,99 0,53 

 2,8 1,22 0,359 3,44 0,94 

Tipo 2 2,8 0,52 0,322 1,66 1,21 

 2,8 0,81 0,416 1,92 0,91 

 2,8 1,22 0,361 2,87 0,90 

Tipo 3 2,8 0,52 0,328 1,15 0,88 

 2,8 0,81 0,406 3,35 1,68 
 

2,8 1,22 0,354 6,87 2,26 

 

O modelo construído no ANSYS usa a força aplicada como uma das variáveis 

de entrada e retorna o volume perdido por desgaste, bem como a distância deslizada. 

Portanto, é possível calcular o valor de 𝑘𝑠 para os resultados da simulação. 

Utilizando uma força de frenagem de 5kN, adotando coeficiente de atrito de 

0,35 e para uma duração de 1 segundo de desgaste, foi realizado o cálculo do 

desgaste através da simulação do ANSYS. A Figura 14 tem um gráfico que representa 

o desgaste de uma pastilha de material com as propriedades caracterizadas por Yanar 

et al. (2021). O valor final do gráfico é o volume perdido por desgaste calculado na 

simulação (1,7678 ∙ 10−8 𝑚3). 
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Figura 14: Perda de volume por desgaste 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A distância de deslizamento é, também, um resultado apresentado pelo 

programa. A Figura 15 apresenta a distância de deslizamento para cada ponto da 

pastilha. Para efeito de cálculo do 𝑘𝑠, pode-se adotar um valor médio de 13,4m. 

Figura 15: Distância de deslizamento da pastilha. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Sabendo a força aplicada (5kN), o volume perdido por desgaste (1,7678 ⋅

10−8𝑚3) e a distância de deslizamento (13,4m), pode-se calcular o valor de 𝑘𝑠 através 

da equação (23), obtendo 𝑘𝑠 = 3,29 ⋅ 10−13 𝑚2 𝑁⁄ . Comparando com os valores 

medidos por Wei et al. (2020) e considerando as diferentes condições de força, 
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rotação e dureza dos materiais de fricção, pode-se concluir que a simulação apresenta 

resultados coerentes e pode ser usada para estimar o desgaste por atrito a baixas 

temperaturas. 

5.1.2 Predição do Squeal 

A validação do modelo de predição do brake squeal parte de um estudo de 

convergência do modelo, onde se analisa a qualidade da malha desenvolvida, parte 

para uma testagem do modelo para uma ampla gama de condições de operação e 

propriedades mecânicas e, por fim, compara-se o modelo com a bibliografia. 

5.1.2.1 Estudo de Convergência do Modelo 

Os cálculos em Elementos Finitos são realizados sobre uma malha, constituída 

de elementos ligados por nós. Portanto, é de vital importância para qualquer análise 

que se utiliza do MEF que a malha seja bem elaborada, em termos de método de 

construção e refinamento. Uma malha de má qualidade pode não representar 

corretamente as propriedades físicas do problema e causar resultados errados. Outro 

problema comum é a não convergência da solução causada por uma má construção 

da malha. 

O Ansys Workbench® possui um assistente integrado para a construção de 

malhas, o Ansys Meshing. A partir de uma Geometria em CAD, o assistente gera uma 

malha automaticamente, com base em algumas instruções por parte do usuário. No 

caso, a única instrução fornecida para a construção da malha preliminar foi a natureza 

do problema, que foi selecionada como Mecânica. Essa instrução é suficiente para o 

assistente gerar uma malha a partir do método mais recomendado para esse tipo de 

problema, com uma quantidade aceitável de elementos e nós. 

A partir dessa malha preliminar gerada pelo Ansys Meshing, desenvolveu-se 

paralelamente duas malhas mais refinadas, com a adição das instruções de tamanho 

máximo para os elementos, centro de elemento, ângulo de spam, que são parâmetros 

relacionados ao refino da malha de uma maneira global. 

A Figura 16 representa uma vista frontal das três malhas desenvolvidas e a 

Tabela 4 apresenta de forma resumida os parâmetros das malhas desenvolvidas e os 

resultados da simulação implementada em Laptop Dell, com processador Intel i3, 4GB 

de memória RAM e placa de vídeo nativa, para cada uma das malhas. 
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Figura 16: Estratégias de refino da malha para análise de convergência. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 4: Comparação entre as Malhas Consideradas. 

 
Automática Refinamento 

1 

Refinamento 

2 

Nós 15369 34553 103195 

Elementos 6492 15339 51403 

Tempo de Solução 7min 50s 32min 4s 2h 56min 

Máximo Autovalor 9,12 1,57 9,92 

Modos Instáveis 2 1 1 

 

Considerando o Máximo Autovalor e a quantidade de Modos Instáveis como os 

resultados das simulações, pode-se afirmar que não há diferença significativa entre 

os resultados das três malhas. Portanto, considerando o tempo de solução e o número 
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de simulações necessárias para a análise proposta nesse trabalho, a malha 

automática foi selecionada para a condução do estudo. 

5.1.2.2 Análise Prévia do Modelo de Predição 

Para avaliar o funcionamento do modelo em uma ampla gama de condições de 

operação do sistema de freio, foi desenvolvida uma metodologia para a determinação 

de 5 condições de frenagem a serem analisadas. A metodologia para determinação 

dos parâmetros é explicada por Miranda et al. (2020) (ANEXO A). A Tabela 5 

apresenta os valores de velocidade rotacional do disco, pressão média de frenagem, 

módulo de Young do material de fricção e coeficiente de fricção adotados. Nota-se 

que o intervalo de temperatura foi usado como base, direta ou indiretamente para o 

cálculo dos outros parâmetros e que as condições de frenagem podem ser 

interpretadas como pontos discretos de uma frenagem contínua, em que a motocicleta 

reduz a velocidade a cada ponto. 

Tabela 5: Parâmetros das Condições de Frenagem. 

 Condição de Frenagem 

  1 2 3 4 5 

Velocidade 

rotacional do Disco 

(rps) 

11,85 9,96 8,06 6,17 4,28 

Pressão média de 

frenagem (MPa) 

2,22 2,02 1,82 1,62 1,42 

Módulo de Young do 

Material de Fricção 

(GPa) 

11,13 10,26 9,39 8,52 7,65 

Coeficiente de 

Fricção 

0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 

Temperatura (°C) 50 100 150 200 250 

 

A parametrização de todos os parâmetros a partir da temperatura permite que 

esta não seja variada no modelo de simulação, visto que os efeitos da variação térmica 

já estão distribuídos nos outros parâmetros. 
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Foram, também, definidas variações para o módulo de Young do material do 

disco, módulo de Young do material do back plate e para a área de contato da pastilha 

de freio com o disco. Os valores estão dispostos na Tabela 6. 

Tabela 6: Variação dos parâmetros de projeto. 

Módulo de Young 

do Material do Disco 

(GPa) 

115 (D1) 125 (D2) 135 (D3) 

Módulo de Young 

do Material do Back Plate 

(GPa) 

200 

(BP1) 

210 (BP2) 220 (BP3) 

Área de Contato 

da Pastilha de Freio 

(mm2) 

2038,892 

(P1) 

1491,832 

(P2) 

1005,310 

(P3) 

 

Foram realizadas simulações de predição do brake squeal para cada uma das 

condições de frenagem, considerando cada combinação de módulo de elasticidade 

para os materiais do disco e do back plate e cada área de contato da pastilha. As 

Figuras 17 e 18 representam graficamente o máximo autovalor e o total de modos 

instáveis para cada configuração. 

Figura 17: Máximo Autovalor para cada Pastilha em cada Condição de Frenagem  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 18: Total de Modos Instáveis para cada Pastilha em cada Condição de Frenagem 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Cada ponto da Figura 17 e da Figura 18 representa uma das combinações de 

parâmetros analisada. Por exemplo: A combinação de material do disco 1, material do 

back plate 1, para a pastilha 1, na condição de frenagem 1 produz um máximo 

autovalor e um total de modos instáveis, portanto, é representada por um único ponto 

em cada gráfico. 

Pode ser observado que a temperatura é determinante para a ocorrência de 

modos instáveis, e, consequentemente, do brake squeal. O aumento da temperatura 

causa um evidente aumento, tanto no máximo autovalor, quanto no total de modos 

instáveis. O aumento da temperatura causa, também, o aumento do coeficiente de 

fricção. Portanto, o aumento do atrito produz o mesmo efeito sobre a geração de ruído. 

A pressão média de frenagem, bem como a velocidade rotacional do disco, é 

inversamente proporcional à Temperatura, portanto, quanto maiores os seus valores, 

menores as chances de ocorrência do squeal. Uma posterior análise estatística desse 

conjunto de dados é discutida em Miranda et al. (2020) (ANEXO A). 

5.1.3 Comparação com a Bibliografia 

Balaji et al. (2021) realizaram um estudo de simulação com o método do 

autovalor complexo para um sistema de freio a disco de carro, utilizando o software 

ABAQUS, que realiza o procedimento de extração das frequências naturais de dos 

autovalores da mesma forma que o Ansys. Os autores analisaram o efeito do 

coeficiente de fricção (variando de 0,3 a 0,8), da pressão média de frenagem (variando 

de 0,5 a 1,5MPa), da velocidade rotacional do disco (variando de 0,5 a 3 rad/s) e do 

módulo de Young do back plate (variando de 150 a 210MPa) sobre a geração do 

squeal. 
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Os autores observaram que o aumento do coeficiente de fricção aumenta a 

instabilidade dinâmica e, consequentemente, aumenta a ocorrência de brake squeal. 

O aumento da pressão de frenagem, para Balaji et al. (2020), também aumenta a 

propensão ao squeal. Os autores observaram que o aumento da rigidez do back plate 

aumenta a probabilidade de ocorrência do ruído. As frequências naturais dos modos 

instáveis identificados por Balaji et al. (2020) se encontram entre 5kHz e 7kHz. 

Os resultados de Balaji et al. (2020) apresentam comportamento semelhante 

ao do sistema de freio analisado nessa sessão, com exceção do efeito da pressão 

média de frenagem. A diferença encontrada nos resultados da pressão de frenagem 

é devida à metodologia adotada no presente trabalho para seleção das condições de 

frenagem.  

Kharate e Chaudhari (202) analisaram o efeito das propriedades mecânicas 

dos materiais através de simulação em elementos finitos, bem como 

experimentalmente através de análise modal experimental (EMA) por martelamento. 

Os autores também utilizaram disco de freio de ferro fundido cinzento. O modelo de 

simulação de Kharate e Chaudhari (2020) extraiu frequências naturais dos modos de 

vibrar com relativa precisão, comparando com os resultados da análise modal 

experimental (maior desvio medido de 5,24%). A proximidade entre as frequências 

naturais extraídas pelo software e as medidas experimentalmente indicam que o 

método do autovalor complexo é eficiente para extrair os modos instáveis e suas 

frequências naturais, ou, em outras palavras, para antecipar a ocorrência do brake 

squeal.  

Os resultados da análise do autovalor complexo podem ser interpretados de 

acordo com as frequências naturais dos modos instáveis, a quantidade de modos 

instáveis e pelo módulo da parte real dos autovalores complexos. Comparando-se 

essas três métricas com diversos autores da bibliografia, tanto em estudos 

experimentais, quanto estudos numéricos (Ouyang et al., 2005; Kinkaid et al., 2003; 

Belhocine e Ghazaly, 2015; Balaji et al., 2021; Kharate e Chaudhari, 2018), os 

resultados foram coerentes.  

5.2 Análise de Sensibilidade 

Uma visão geral das relações entre cada par de variáveis do sistema, seja de 

entrada, seja de saída, pode ser visualizado através de uma matriz de correlação. 
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Cada célula da matriz corresponde à correlação entre a variável no eixo horizontal e 

a variável no eixo vertical.  

Com base num espaço amostral de 100 simulações variando todos os 

parâmetros de entrada, foi construída a matriz de correlação do sistema (Figura 19). 

É possível extrair diversas informações sobre o sistema de freio a disco e suas 

diversas variáveis. 

Note que a diagonal principal toda tem correlação igual a 1, pois é o cruzamento 

de cada variável com ela mesma. A matriz é simétrica em relação à diagonal principal 

e as áreas destacadas com retângulos pretos são as que contém as variáveis de saída 

do sistema. 

As células em cinza representam correlação muito baixa ou insignificante entre 

o par de variáveis. As correlações negativas, representadas pela escala de azul, 

indicam uma contribuição inversamente proporcional entre as variáveis. As 

correlações diretas positivas são representadas pela escala de vermelho. 

Figura 19: Matriz de Correlação das variáveis de projeto do sistema de freio a disco. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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A correlação entre uma variável de entrada e as outras variáveis de entrada é 

sempre muito baixa, a menos que haja uma dependência direta entre elas. Por 

exemplo, se a pressão de frenagem fosse adicionada na matriz de correlação, teria 

alta correlação com a força aplicada. 

Analisando as regiões da matriz destacadas pelos retângulos em preto é 

possível perceber quais variáveis de entrada têm maior influência sobre o valor de 

cada variável de saída. O desgaste, por exemplo, sofre maior influência da dureza do 

material de fricção, do coeficiente de desgaste, da força aplicada e da velocidade 

rotacional do disco. A Tabela 7 apresenta os valores de correlação calculados para as 

variáveis de entrada sobre as variáveis de saída: 

Tabela 7: Correlações calculadas das variáveis de entrada x variáveis de saída. 

Correlações calculadas 

pelo ANSYS 

Primeiro 

Modo 

Instável 

Máximo 

Autovalor 

Complexo 

No 

Modos 

Instáveis 

Volume 

perdido 

por 

Desgaste 

Módulo de Young do Disco -0,09 -0,07 0,10 0,002 

Módulo de Young do Back Plate 0,01 0,13 0,13 0,000 

Espessura da Pastilha -0,13 0,52 0,41 0,05 

Espessura do Disco -0,15 -0,10 0,18 -0,03 

Espessura do Back Plate -0,20 0,21 0,11 0,02 

Espessura do Rasgo -0,03 -0,02 -0,07 0,03 

Dureza da Pastilha 0,12 -0,10 -0,11 -0,50 

Força de frenagem aplicada 0,02 -0,21 -0,08 0,49 

Velocidade Rotacional do Disco 0,04 -0,13 0,02 0,48 

Coeficiente de Desgaste 0,06 -0,06 -0,05 0,48 

Módulo de Young da Pastilha -0,002 0,01 -0,16 -0,06 

Coeficiente de fricção -0,04 0,23 0,17 -0,03 

 

Nota-se que a frequência natural do primeiro modo instável tem baixa 

correlação, em geral, com todos os parâmetros de entrada do sistema. No entanto, as 

espessuras dos três componentes, que podem ser interpretadas como reflexo de suas 

massas, são as variáveis que apresentam maior correlação com o primeiro modo 
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instável. Nota-se, também, que a dureza do material de fricção, com uma correlação 

de 0,12, apresenta uma correlação apreciável com o primeiro modo instável. 

O máximo autovalor complexo é uma medida da probabilidade de ocorrência 

do squeal em dado modo instável. Esse parâmetro é governado pela espessura da 

pastilha, com correlação de 0,52, que também pode ser interpretada como um reflexo 

da massa da pastilha. No entanto, o máximo autovalor complexo apresenta correlação 

apreciável com diversas variáveis de entrada do sistema, como: Módulo de Young do 

back plate (0,13), espessura do disco (-0,10), espessura do back plate (0,21), dureza 

do material de fricção (-0,11), força de frenagem (-0,21), velocidade rotacional do 

Disco (-0,13) e coeficiente de fricção (0,23).  

O total de modos instáveis tem comportamento semelhante ao do máximo 

autovalor, sendo governado pela espessura (ou massa) da pastilha, com correlação 

de 0,41. O total de modos instáveis também sofre influência apreciável de: Espessura 

do disco (0,18), espessura do back plate (0,11), dureza do material de fricção (-0,11), 

módulo de Young da pastilha (-0,16) e do coeficiente de atrito (0,17).  

O volume perdido por desgaste de Archard é calculado a partir da equação de 

Archard (Equação 8). Portanto, já era de se esperar que as variáveis de maior 

influência sobre o desgaste fossem: Dureza do material de fricção (-0,50), força de 

frenagem (0,49), velocidade rotacional do disco (0,48) e coeficiente de desgaste 

(0,48).  

É notável que a dureza do material de fricção tem correlação apreciável com 

todas as variáveis de saída. Essa observação é óbvia para o desgaste, porém, sua 

correlação com a predição do squeal foi identificada graças à análise de sensibilidade. 

As espessuras, que podem ser interpretadas como representações das massas 

dos componentes do freio, apresentam correlação considerável com os três 

parâmetros relacionados ao squeal. Em menor escala, os módulos de elasticidade dos 

materiais desses componentes também se relacionam com a predição do brake 

squeal. 

É importante observar que a pastilha é o componente mais importante para 

ambas as frentes de análise (brake squeal e desgaste). Tanto a sua espessura, quanto 
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as propriedades mecânicas do material de fricção apresentam correlações 

consideráveis com as variáveis de saída. 

5.3 Otimização 

As observações baseadas na análise de sensibilidade foram usadas para a 

seleção de conjuntos de variáveis de entrada para a realização de otimizações nas 

variáveis de saída do sistema. Os resultados das otimizações podem ser interpretados 

como sugestões de alterações de projeto para melhoria do desempenho do sistema 

de freio. 

O presente trabalho buscou realizar otimizações sobre o total de modos 

Instáveis e o primeiro modo instável. Minimizar o total de modos instáveis significa ter 

menos faixas de frequência onde o squeal pode ocorrer. Maximizar a frequência 

natural do primeiro modo instável, idealmente significa mover o primeiro modo instável 

para uma faixa de frequência acima de 20kHz, saindo da zona do squeal e das 

frequências audíveis para o ouvido humano. 

Uma otimização com objetivo de minimizar o total de modos instáveis variando 

a espessura da pastilha, entre 2mm e 8mm, e o módulo de Young do material de 

fricção, entre 1000MPa e 1300MPa, convergiu após 30 avaliações e apresentou como 

melhor candidato (ótimo) um sistema com espessura da pastilha de 3,125mm e 

módulo de Young do material de fricção de 1243,8MPa. As Figuras 20, 21, e 22 

apresentam a variação das variáveis de entrada e saída durante o processo de 

otimização. 
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Figura 20: Comportamento do Total de Modos Instáveis durante o processo de otimização da 

pastilha. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Figura 21: Comportamento do Módulo de Young do Material de fricção durante o processo de 

otimização da pastilha. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Figura 22: Comportamento da Espessura da Pastilha durante o Processo de Otimização da 

pastilha. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A espessura da pastilha, que tem uma correlação bem maior com o total de 

modos instáveis (0,41), apresenta uma convergência mais pronunciada do que o 

módulo de Young, que tem uma correlação menor (-0,16). Isso se deve ao fato de que 

a espessura influencia mais o resultado, portanto, a otimização atua mais em seu 

valor. 

Por fim, foi realizada uma otimização com objetivo de maximizar a frequência 

natural do primeiro modo instável, variando a espessura da pastilha entre 3mm e 6mm, 

a espessura do disco entre 3mm e 7mm e a espessura do back plate entre 2mm e 

4mm. A otimização convergiu após 28 avaliações e apresentou como melhor 

candidato (ótimo) um sistema com espessura da pastilha de 4,53mm, espessura do 

disco de 5,53mm e espessura do back plate de 2,85mm. As Figuras 23, 24, 25 e 26 

apresentam a variação das variáveis de entrada e saída durante o processo de 

otimização. 
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Figura 23: Comportamento da Frequência Natural do Primeiro Modo Instável durante o 

processo de otimização das espessuras. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Figura 24: Comportamento da Espessura da Pastilha durante o processo de otimização das 

espessuras. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Figura 25: Comportamento da Espessura do Disco durante o processo de otimização das 

espessuras. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Figura 26: Comportamento da Espessura do Back Plate durante o processo de otimização 

das espessuras. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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As espessuras dos três componentes do freio analisados são os parâmetros de 

maior correlação com o primeiro modo instável. Portanto, a otimização dessas 

variáveis é a forma mais eficiente de atingir o valor ótimo. Quando o Sistema de freio 

é simulado usando as espessuras otimizadas, apresenta apenas 1 modo instável na 

zona do squeal, a 15,383 kHz. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho investigou os efeitos das propriedades dos materiais e de 

parâmetros geométricos sobre o desempenho de um sistema de freio a disco de 

motocicleta, com respeito à geração do ruído brake squeal, bem como sobre o 

desgaste por atrito.  

 O modelo em elementos finitos para análise de desgaste e ruídos em freios foi 

apresentado, sua confiabilidade foi avaliada e aprovada. A relação entre desgaste e 

brake squeal foi evidenciada através da simulação. A identificação de modos instáveis 

na zona do squeal foi bem-sucedida e, através da parametrização das variáveis de 

interesse, análise de sensibilidade e otimização, o modelo se mostrou capaz de propor 

melhorias de projeto para reduzir o ruído. 

O modelo de simulação desenvolvido se mostrou coerente e apresentou 

excelente desempenho na execução de otimização.  

 Apesar da impossibilidade da execução da parte experimental inicialmente 

prevista para o trabalho, foi possível validar o modelo através da comparação com 

trabalhos experimentais da bibliografia.  

 A análise de sensibilidade se mostrou uma ferramenta extremamente útil para 

identificação das principais variáveis de projeto que influenciam um parâmetro de 

saída específico. Observou-se que as massas dos componentes de freio têm a maior 

influência sobre o brake squeal, que a pastilha, entre os 3 componentes é a que mais 

influencia tanto o desgaste quanto o squeal e que a dureza do material de fricção 

influencia não só o desgaste, mas também a propensão ao squeal. 

 As otimizações guiadas pela análise de sensibilidade se mostraram eficientes 

em propor alterações de projeto para melhorar o desempenho do sistema de freios, 

quanto a ocorrência de ruído. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

• Propõe-se a conclusão da fabricação do aparato experimental projetado pelo 

autor para reproduzir as condições da simulação e validar o modelo 

experimentalmente; 

• Aumentar a variedade de parâmetros geométricos e estudar suas influências 

através de análise de sensibilidade e otimização; 

• Explorar o uso da otimização considerando mais componentes de freio, como 

as pinças. 

• Adicionar os efeitos da temperatura na simulação, para considerar 

temperaturas elevadas e fenômenos que não ocorrem a baixas temperaturas, 

como o fenômeno fade. 
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