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RESUMO 
 

 

 

               Para manter um veículo estacionado em condição segura, normalmente é necessário 

acionar o freio de estacionamento por meio de uma alavanca ou um pedal de freio. Com a 

utilização de eletrônica embarcada, o esforço necessário pode ser de apenas acionar um botão, 

em local acessível para o motorista no interior do veículo. Após o acionamento deste botão de 

aplicação dos freios de estacionamento pode ser realizada eletronicamente, onde um atuador 

eletrônico substitui a ação e esforço humano com maior conforto e segurança.  Neste trabalho 

será apresenta o sistema convencional e o sistema eletrônico desenvolvido e também serão 

apresentados os aspectos legais e técnicos. O objetivo deste trabalho será apresentar um 

sistema de controle eletrônico para gerenciar a operação freio de estacionamento através de 

sinais de entrada e saída, que pode contribuir para o conforto e segurança veicular. 

 

 

 

 

Palavras chave: Freio de estacionamento, unidade eletrônica, segurança veicular, conforto,  

ergonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

 

To keep a vehicle parked in safe condition, it is needed to pull a hand brake lever or 

pedal. With embedded electronics application, the effort may be reduced to only trigger a 

button, placed inside the vehicle near to the driver. After activation of this button, parking 

brake application can be done electronically, where an electronic actuator replaces human 

effort with increased comfort and safety. This paper will present both conventional and 

electronic parking brake system regarding to legal and technical aspects, aiming to present an 

electronic parking brake management system via input and output signals, which may 

contribute to the comfort and vehicle road safety. 

 

 

 

 

Keywords: Parking brake, electronic unit, vehicle safety, comfort, and ergonomics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Veículos de passeio contem basicamente freio de serviço e freio de estacionamento. 

A função do freio de serviço é desacelerar gradualmente ou parar completamente o veículo 

com segurança, conforme a solicitação do condutor, condições de trafego, requisitos 

estabelecidos pelo fabricante e pela legislação [Extraído de notas de aula Sistema de Freios, 

prof. Dr. Dirceu Fernandes, 2011]. 

O freio de serviço é normalmente utilizado pelo motorista com o veículo em 

movimento ou parado. É acionado hidraulicamente e possui dois circuitos distintos de atuação 

por questões de segurança para evitar a perda total do sistema em caso de falha de um dos 

circuitos. Nos veículos de passeio são utilizados os freios do tipo cruzado (descrição 

detalhada será apresentada no corpo deste trabalho). 

O presente trabalho objetiva desenvolver um sistema eletrônico de estacionamento e 

mostrar que os freios são elementos do sistema de segurança, onde são geradas forças de 

oposição ao movimento ou à tendência de movimento. 

O sistema de freios de estacionamento tem por objetivo manter o veículo imóvel 

através da atuação de alavanca ou pedal, em pista plana ou inclinada (aclive ou declive), 

podendo ter a ausência do motorista [Extraído do manual Bosch – 25º edição]. Existem 

condições técnicas e legais que os freios de estacionamento devem atender. 

Os freios de roda mais utilizados no mercado são: 

• Freio a tambor: composto por um tambor de freio que recebe a atuação de lona de 

freio, onde a frenagem é realizada pelo contato radial entre as lonas e o tambor. 

• Freio a disco: composto por disco de freio que recebe a atuação de pastilhas de 

freio onde a frenagem é realizada pelo contato axial entre as pastilhas e o disco.  

 

 

1.1 Objetivos e motivação 

Após a apresentação dos modelos de sistemas de freio de estacionamento mais 

utilizados em nosso mercado será realizada uma comparação com a proposta de freio de 

estacionamento eletrônico deste trabalho para então verificar a viabilidade técnica da 

utilização do sistema proposto. 

O sistema de freio de estacionamento eletrônico pode proporcionar maior conforto 

com a redução de fadiga do motorista, além da simplificação da operação e obtenção de 

respostas mais rápidas. Este sistema também pode proporcionar maior espaço (pela 

eliminação de alavanca ou pedal) e por fim, adiciona função de freio de estacionamento para 
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condições de trânsito congestionado onde o veículo fica imobilizado automaticamente a cada 

parada (função hold). 

Para atingir os objetivos previamente apresentados, será necessário: 

• Estudo das normas vigentes no Brasil que regulamentam o freio de 

estacionamento de automóveis de passeio. 

• Descrição do funcionamento dos sistemas de freio de estacionamento mais 

utilizados atualmente em veículos de passeio. 

• Apresentação do sistema eletrônico de freio de estacionamento. 

• Comparação dos sistemas (atual e proposto). 

• Estabelecimento de comparativos técnicos, de segurança, conforto, econômicos e 

legais, que permitam avaliar os diversos sistemas de freios de estacionamento 

apresentados, bem como suas vantagens e desvantagens. 

 

 

1.2 Conteúdo 

Este trabalho tem a seguinte organização: O capítulo 2 discorrerá sobre uma revisão 

bibliográfica sobre o assunto; no capítulo 3 teremos o sistema completo na qual será possível 

analisar toda a arquitetura mecânica e eletrônica do freio de estacionamento; no capítulo 4 

teremos os ensaios e os resultados simulados; no capítulo 5 será apresentada a análise dos 

resultados; no capítulo 6 discorreremos sobre as conclusões do trabalho e objetivos 

alcançados; no capítulo 7 será mostrada a proposição de novos estudos que podem dar 

continuidade a este trabalho. 

 

 

1.3 Metodologia 

Inicialmente será apresentada descrição do funcionamento dos sistemas de freio de 

estacionamento mais utilizados atualmente em veículos de passeio e normas vigentes no 

Brasil que regulamentam o freio de estacionamento de automóveis de (etapa 1), de modo a 

formar a base teórica. Então, é realizada a apresentação à proposta teórica do sistema 

eletrônico de freio de estacionamento (etapa 2).  

Posteriormente são apresentadas as análises dos resultados, conclusões e propostas 

de trabalhos futuros (etapa 3). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O sistema de freio é parte fundamental de um veículo, pois permite seu uso adequado 

e seguro em condições de tráfego nas ruas e estradas. Devido a sua importância na segurança 

do veículo, requisitos legais definem o seu funcionamento. 

Em linhas gerais, um sistema de freio de um veículo automotor, deve cumprir as 

seguintes tarefas fundamentais [Extraído de: LIMPERT, 1999; BAUER, 2003]: 

• Reduzir a velocidade do veículo em movimento, aumentando a taxa de 

desaceleração do mesmo; 

• Parar o veículo completamente; 

• Manter a velocidade do veículo, impedindo a aceleração não desejada durante o 

seu trajeto em um declive; 

• Manter o veículo estacionado quando este está completamente parado.  

Estas tarefas fundamentais devem ser desempenhadas em sua totalidade em 

condições normais de uso e com um menor grau de eficiência durante uma falha de parte do 

sistema. 

Consequentemente, os tipos de sistemas de freios podem ser classificados como 

[Extraído de LIMPERT, 1999]: 

• Freios de serviço, responsável pela execução das três primeiras tarefas em sua 

totalidade; 

• Freios secundários ou de emergência, que executam as três primeiras tarefas, mas 

com um menor grau de eficiência durante a falha parcial do sistema; 

• Freio de estacionamento, que é responsável pela execução da última tarefa 

fundamental. 

 

 

2.1 O sistema de freio 

Nos modernos automóveis de passeio, os sistemas de freio podem ser classificados 

em convencionais e eletrônicos. 

Os sistemas de freio convencionais são comumente aplicados em quase toda a 

totalidade dos automóveis de passeio, devido ao seu custo menor frente aos eletrônicos. A 

sequência de frenagem é iniciada pela aplicação de uma força mecânica no pedal de freio que 

é transformada em pressão hidráulica pelo conjunto servo-freio e cilindro mestre, que por 

consequência, aciona os freios de roda a disco ou a tambor. 
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A figura seguinte apresenta um típico sistema de freio convencional de acionamento 

do freio de serviço por sistema hidro vácuo e do freio de estacionamento com acionamento 

mecânico por cabos. 

 

 
Figura 1- Sistema de freio convencional de um automóvel de passeio [Extraído de BAUER 2003]. 

 

Descrição dos componentes do sistema de freios: 

(1) Freio a disco dianteiro;  

(2) Flexível de freio;  

(3) Conexão hidráulica; 

(4) Tubo de freio; 

(5) Cilindro mestre;  

(6) Reservatório;  

(7) Servo-freio;  

(8) Pedal de acionamento do freio; 

(9) Alavanca do freio de estacionamento; 

(10) Cabo do freio de estacionamento; 

(11) Válvula reguladora sensível à carga;  

(12) Freio a tambor traseiro. 

 

 

2.1.1 Freio a tambor 

Os freios a tambor representam um dos freios de roda comumente utilizados nos 

automóveis de passeio, devido ao seu baixo custo comparado aos freios a disco (BAUER, 

2003). Seu princípio básico de funcionamento consiste na geração de força de frenagem 
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através do contato das lonas que revestem as sapatas na superfície interna do tambor por meio 

de sua movimentação radial provida pela ação de um atuador hidráulico, o cilindro de roda. 

Quanto à disposição das sapatas e movimentação da roda do veículo (sempre para 

frente), conforme abaixo, temos: 

• Sapata primária: O sentido de rotação da sapata coincide com o sentido de 

rotação da roda. 

 

• Sapata secundária: O sentido de rotação da sapata é contrário ao sentido de 

rotação da roda. [Extraído de notas de aula Sistema de Freios, prof. Dr. Dirceu Fernandes, 

2011]. 

 

 

Figura 2 - Sapatas primária-secundária. [Adaptado de notas de aula Sistema de Freios, prof. Dr. Dirceu 

Fernandes, 2011]. 

 

   Nesta situação, a sapata primária tem o mesmo sentido de giro da roda (sempre para 

frente), ao passo que a sapata secundária tem o sentido de giro oposto à roda. 
  

 

 

 

 
Figura 3 – Sapata primária-primária. [Adaptado de notas de aula Sistema de Freios, prof. Dr. Dirceu Fernandes, 

2011]. 

 

   Nesta situação, ambas sapatas tem sentido de giro coincidente com o sentido de giro 

da rodada roda (sempre para frente). 

 

Sapata primária Sapata secundária 

Sapatas primária 
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Figura 4 – Sapatas secundária-secundária. [Adaptado de notas de aula Sistema de Freios, prof. Dr. Dirceu 

Fernandes, 2011]. 

 

Nesta situação, ambas sapatas tem sentido de giro oposto ao sentido de giro da roda 

(sempre para frente). 

  Devido a fatores construtivos, os freios a tambor podem ser divididos em 5 tipos 

principais, a saber [Extraído de LIMPERT, 1999; BAUER, 2003]: 

• Simplex ou com sapatas leading-trailing (Itens a e b, figura 5); 

   As sapatas são forçadas para fora pelos pistões de um cilindro de dupla ação. A 

sapata esta ancorada em dois pontos ou em um ponto duplo. Quando o veículo esta em 

movimento para frente, a auto-energização ocorre na lona primária, e a auto-inibição, na lona 

secundária. Em marcha a ré, os resultados são análogos. 

• Duplex ou com sapatas two-leading (Item a, figura 6); 

   Cada uma das sapatas deslizantes é atuada pelo seu próprio cilindro unidirecional. As 

sapatas tocam a extremidade do cilindro do lado oposto. O freio duplex é de simples ação. Em 

outras palavras, com o veículo movendo-se para frente, existem duas sapatas primárias, auto-

energizadas. Em marcha a ré, não há auto-energização. 

• Duo-duplex ou com sapatas full two-leading (Item b, figura 6); 

   Dois cilindros de dupla ação acionam sapatas deslizantes, que tocam o cilindro do 

lado oposto. O freio duo-duplex é do tipo de dupla ação, e representa duas sapatas primárias 

auto-energizantes quando o veículo se movimenta para frente ou para trás. 

• Uni-servo (Item a, figura 7); 

   Um cilindro de dupla ação atua em ambas as sapatas deslizantes. Ao contrário dos 

freios simplex e duplex, as sapatas não estão ancoradas, mas flutuam de forma que tocam um 

pino de pressão que pode se movimentar em uma direção. Com o veículo movendo-se para 

frente, o pino transfere a força da sapata primária para a secundária, a qual obtém maior auto-

energização. Em marcha a ré, o uni-servo funciona como um freio simplex. 

• Duo-servo (Item b, figura 7); 

Sapatas secundárias 
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   As sapatas deslizantes são atuadas por um cilindro de dupla ação. Ao contrário do 

uni-servo, elas tocam um pino de pressão que é livre para se mover em ambas as direções. 

Com o veículo movendo-se para frente ou para trás, a transferência de força da sapata 

primária para a secundária, onde há geração de auto-energização maior que na primária. 

 

Figura 5- Simplex ou com sapatas leading-trailing / Duplex ou com sapatas two-leading [Extraído de BAUER, 

2003] 

 

(1) Direção de rotação;  

(2) Efeito auto-energizamento;  

(3) Efeito auto-inibimento;  

(4) Torque; 

(5) Cilindro de roda de dupla ação;  

(6) e (7) Sapatas;  

(8) Ponto de ancoragem. 

 

 

Figura 6 - Duplex ou com sapatas two-leading / Duo-duplex ou com sapatas full two-leading [Extraído de 

BAUER, 2003]. 

 

(1) Direção de rotação;  

(2) Efeito auto-energizamento;  

(3) Torque;  

(4) Cilindro de roda; 

(5) Ponto de apoio;  

(6) Sapatas de freio. 
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Figura 7 – Freio a tambor uni-servo (a) e duo-servo (b) [Extraído de BAUER, 2003]. 

 

(1) Direção de rotação;  

(2) Efeito auto-energizamento;  

(3) Torque;  

(4) Cilindro de roda; 

(5) Ponto de apoio;  

(6) Sapatas de freio;  

(7) Pino de pressão. 

 

 

Dentre os diversos freios a tambor, o tipo simplex é o mais utilizado nos automóveis 

de passeio. A figura 8 mostra um típico freio a tambor simplex, com o acionamento da sapata 

primária e secundária pelo cilindro hidráulico no freio de roda e duas articulações de sapatas 

ancoradas de forma independente. 

 

 

Figura 8 - Freio a tambor simplex com mecanismo de freio de estacionamento [Extraído de BAUER, 2003]. 
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(1) Cilindro de roda;  

(2) Lona;  

(3) Mola de retorno da sapata;  

(4) Mola de retorno do mecanismo de auto-ajuste;  

(5) Sapata de freio;  

(6) Tambor de freio;  

(7) Alavanca do freio de estacionamento;  

(8) Cabo do freio de estacionamento; 

(9) Sentido de rotação do tambor; 

(10) Lâmina bimetálica do mecanismo de auto-ajuste; 

(11) Porca do mecanismo de auto-ajuste; 

(12) Sapata de freio;  

(13) Prato do freio;  

(14) Mola de retorno;  

(15) Placa de apoio. 

 

  No caso do freio a tambor simplex, a pressão aplicada pelo fluido de freio através 

do cilindro mestre, atua sobre a câmara interna do cilindro de roda de dupla ação (item 1, 

figura 8), movimentando os dois êmbolos que estão em contato com as sapatas de freio (itens 

8 e 12, figura 8), afastando-as. As sapatas, por sua vez giram em torno da placa de apoio (item 

15, figura 8), entrando em contato com o tambor de freio, gerando assim, o torque de 

frenagem. 

 
Figura 9 – Mecanismo de regulagem automática do freio a tambor [Extraído de LUCAS, 1995b]. 

 

(1) Mola da alavanca de ajuste;  

(2) Fuso de ajuste roscado;  

(3) Porca de ajuste dentada; 

(4) Alavanca de ajuste;  

(5) Corpo do suporte. 

 

Com o uso do freio ocorre o desgaste das lonas e tambor, aumentando a folga entre 

ambas e, por consequência, aumentando o curso morto do pedal de freio, ou seja, o curso de 

pedal que efetivamente não resulta em nenhuma força efetiva de frenagem. Para compensar o 

desgaste e evitar o aumento do curso morto, mecanismos de regulagem automática, conforme 

figura 10, são utilizados (BAUER, 2003). Estes mecanismos podem ser tanto acionados pelos 

freios de serviço quanto pelo freio de estacionamento. Em casos onde a aplicação de frenagem 

seja frequente e com grande intensidade, a dilatação do tambor pode permitir uma regulagem 

do mecanismo acima do necessário, causando um sobre ajuste que poderá gerar torque 

residual ou até prender o freio. Para evitar estas situações, são adicionados dispositivos 
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compensadores térmicos bi metálicos (Item 4, figura 10) que compensam a dilatação térmica 

do tambor, evitando assim, o mau funcionamento do mecanismo de regulagem automática 

(LUCAS, 1995b). 

 

Figura 10- Regulagem automática com compensação térmica [Extraído de LUCAS, 1995b]. 

 

(2) Fuso de ajuste roscado;  

(3) Porca de ajuste dentada;  

(4) Compensador térmico; 

(5) Corpo do suporte. 

 

Segundo Gillespie (1992), a utilização dos freios a tambor se deve ao seu alto fator de 

freio, que é a razão entre a força de frenagem produzida pelo atrito entre as lonas e o tambor, 

e a força aplicada nas lonas contra o tambor. A figura 8 mostra um comparativo dos fatores de 

freio para diferentes tipos de freio a tambor e para o freio a disco, em função do coeficiente de 

atrito dos materiais (lona ou pastilha) e da velocidade inicial de frenagem [Extraído de BAUER, 

2003]. 

  

 

Figura 11 - Fatores de freio C* em função do coeficiente de atrito e velocidade de início da frenagem [Extraído 

de BAUER,2003]. 

(1) Freio a tambor duo-servo;  

(2) Freio a tambor duo-duplex;  

(3) Freio a tambor simplex;  

(4) Freio a disco. 

 

Fricção µ Velocidade no início da frenagem 

Coeficiente 

de freio C* 

 

Fator de freio                                            Fator de velocidade                                                   
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Ainda segundo Gillespie (1992), outra característica dos freios a tambor é a fácil 

incorporação de sistemas de freio de estacionamento, como se pode observar na figura 8. 

No entanto, segundo Limpert (1999), os freios a tambor não apresentam um comportamento 

linear entre o torque de freio e o coeficiente de atrito, de modo que pequenas variações do 

nível de atrito das lonas resultam em grandes variações de torque de frenagem. 

Além disso, são freios altamente sensíveis à temperatura, não podendo exceder faixas 

de trabalho limites entre 400 °C a 500 °C, devido à temperatura não só influenciar na 

degradação dos níveis de atrito lona/tambor, mas promover a dilatação térmica do tambor 

aumentando o seu diâmetro interno. Estes dois fatores podem influenciar diretamente o 

esforço e o curso de pedal de freio, ou seja, a progressividade e o conforto durante a 

frenagem. 

Deste modo, pode-se observar a aplicação de freios a tambor principalmente nos 

eixos traseiros dos veículos modernos, ficando os freios a disco, de comportamento mais 

linear e mais robusto aos altos níveis de calor gerados durante a frenagem aplicados aos eixos 

dianteiros [Extraído de BAUER, 2003]. 

O fator de freio C* é a relação entre a força de atrito desenvolvida na superfície do 

tambor (Fd) e a força de atuação do mecanismo sobre a sapata (Fa). O C* é o ganho do sistema 

de freios. 

 

   
  

  
 = 

    

       
 

 

1 

 

 

 

Figura 12 – Forças atuantes no tambor 

[Adaptado de: Marcos C. Carboni e Marcos V. G. Oliveira – USP - 2002]. 
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2.1.2 Auto-energização 

Uma característica importante dos tambores de freio é seu fator de auto-energização. 

Com a auto-energização, a força efetiva de frenagem excede a força que resultaria da força 

normal aplicada pelo cilindro. A auto-energização origina-se do fato que a força de atrito 

gerada na lona secundária gera um torque com relação ao ponto de articulação. Este torque é 

adicionado à força do cilindro e aumenta a pressão da lona contra o tambor. O freio simplex é 

o único no qual o torque gerado na articulação da lona secundária reduz a força aplicada. Este 

é um exemplo de auto-inibição. 

 

 

2.1.3 Freio a disco 

O freio a disco representa o outro tipo de freios de roda comumente utiliza donos 

automóveis de passeio. Seu princípio básico de funcionamento consiste na geração de força 

de frenagem através do contato das pastilhas nas superfícies laterais do disco por meio de sua 

movimentação axial provida pelo êmbolo do conjunto freio a disco ou pinça como também é 

conhecido. 

Segundo Limpert (1999), a maior vantagem do uso de freios a disco baseia-se no fato 

de sua baixa degradação em desempenho a altas temperaturas, de até 800 °C a 900 °C. 

O aumento da espessura devido à dilatação do disco de freio decorrente da frenagem 

não causa perda de volume do fluido de freio, isto é, não causa nenhum aumento de curso de 

pedal, nem afeta de modo algum o conforto de frenagem. Além disso, apresenta 

comportamento linear entre o torque de frenagem e o coeficiente de atrito entre pastilha e 

disco. 

Baseado na sua forma construtiva, os freios a disco podem ser divididos em freio a 

disco tipo fixo e tipo flutuante, conforme figura 13. 

 

 
Figura 13 - Tipos de freios a disco: (a) tipo fixo; (b) tipo flutuante [Extraído de BAUER, 2003]. 
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No freio a disco do tipo fixo, o caliper de freio não possui movimento relativo em 

relação ao disco de freio. Esse tipo caliper contém um par de pistões que atuam de forma 

simultânea em cada lado do disco. 

No freio a disco do tipo flutuante, o pistão, que é localizado em apenas um lado do 

caliper (lado interno da roda), recebe a pressão hidráulica de linha, originando assim a força 

de aplicação sobre a pastilha interna. 

Assim que a pastilha interna toca o disco, por reação da ponte (reação à força 

aplicada pelo pistão), faz com que a pastilha externa entre também em contato com o disco de 

freio. 

Diferente dos freios a tambor que necessitam de um mecanismo auxiliar para realizar 

a regulagem automática, os freios a disco devido a sua concepção são auto-reguláveis. 

A figura 14 mostra uma das formas de regulagem de folga dos freios a disco, onde o 

anel de vedação (Item 1, da figura14) é projetado de modo a sofrer deformação elástica 

(figura 14b). Durante a aplicação do freio, ao mesmo tempo em que permite o deslocamento 

relativo do êmbolo (Item 4, da figura 14), acompanha o desgaste da pastilha e do disco. 

Quando o freio é liberado, o anel de vedação arrasta o êmbolo até a sua posição de repouso 

(figura 14(a)), gerando uma folga entre o disco e pastilha da ordem de 0,15 mm, permitindo 

que o disco gire livremente (BAUER, 2003). 

 

 
Figura 14 - Mecanismo de auto-regulagem dos freios a disco [Adaptado de BAUER, 2003]. 

 

(a) Freio não aplicado;  

(b) Freio aplicado; 

(1) Anel de vedação;  

(2) Corpo da pinça;  

(3) Orifício de entrada de fluído;  

(4) Êmbolo. 

 

Outra forma de garantir o retorno das pastilhas é o run-out do disco de freio. 

Roll-back 
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Figura 15 – Freio a disco tipo fixo [Extraído de BAUER, 2003]. 

 

(1) Carcaça externa;  

(2) Parafuso de junção;  

(3) Anel de vedação;  

(4) Canal de fluido; 

(5) Pastilha de freio;  

(6) Disco de freio;  

(7) Guarda-pó de borracha;  

(8) Êmbolo; 

(9) Carcaça interna flangeada;  

(10) Furo de alimentação do fluido;  

(11) Flange de montagem. 

 

Um freio a disco tipo fixo (figura 15) pode possuir dois êmbolos (Item 8, da figura 

15) localizados em lados opostos ou quatro êmbolos localizados em lados opostos, dois a 

dois, que movimentam as pastilhas (Item 5, da figura 15) contra o disco (Item 6, da figura 

15)quando é aplicada pressão hidráulica pelo furo de alimentação (Item 10, da figura15). 

Desta forma, a força de contato pastilha/disco gera a força de frenagem do veículo. 

Segundo Kakihara e Matsuzaki apud Breuer (2003), os freios a disco tipo fixo 

caracteriza-se por ser mais robusto que os do tipo flutuante. Sua robustez resulta em baixa 

absorção volumétrica. Além disso, apresenta um desgaste de pastilha interna e externa mais 

balanceada, com baixo desgaste cônico comparado aos freios a disco flutuantes (LIMPERT, 

1999). 

 



29 

 

 

Figura 16 - Freio a disco tipo flutuante [Extraído de BAUER, 2003]. 

 

(1) Suporte;  

(2) Pino-guia;  

(3) Carcaça;  

(4) Pastilha de freio externa;  

(5) Disco de freio; 

(6) Pastilha de freio interna;  

(7) Anel de vedação;  

(8) Furo de alimentação do fluido; 

(9) Êmbolo;  

(10) Carcaça;  

(11) Guarda-pó de borracha. 

 

Um freio a disco tipo flutuante (figura 16) pode possuir um êmbolo (Item 9, figura 

16) ou dois êmbolos localizados no lado interno da carcaça, que também é denominado 

cilindro de roda (Item 10, figura 16) que movimenta a pastilha interna (Item 6,figura 16) 

contra o disco de freio (Item 5, figura 16), quando é aplicada pressão hidráulica pelo furo de 

alimentação (Item 8, figura 16). Ao mesmo tempo, a pressão hidráulica desloca a carcaça no 

sentido oposto ao êmbolo, movimentando a pastilha externa (Item  4, figura 16)contra o disco 

de freio. 

Segundo Limpert (1999), os freios a disco flutuantes apresentam uma série de 

vantagens comparadas ao tipo fixo. Caracterizam-se pela facilidade de instalação nas rodas, 

uma vez que não possuem pistões no lado externo, próximo às rodas. Além disso, apresentam 
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temperaturas de trabalho do fluido de freio menores que os do tipo fixo, devido à inexistência 

de circulação do fluido próximo às áreas de geração de calor e onde há baixa circulação de ar 

para arrefecimento, evitando potencial vaporização do fluido de freio. 

Também tem a possibilidade de serem providos de mecanismos de freio de 

estacionamento (figura 17), onde uma alavanca externa aciona um mecanismo de esferas em 

canais em forma de rampa, movimentando mecanicamente o êmbolo, que por sua vez, aplica 

força sobreas pastilhas. 

 
Figura 17 - Freio a disco flutuante com mecanismo de freio de estacionamento [Extraído de BAUER, 2003]. 

 

(1) Carcaça;  

(2) Pino guia;  

(3) Pastilha de freio externa;  

(4) Disco de freio; 

(5) Pastilha de freio interna;  

(6) Êmbolo;  

(7) Guarda-pó de borracha;  

(8) Carcaça; 

(9) Mecanismo de auto-ajuste;  

(10) Invólucro metálico;  

(11) Furo de alimentação de fluido; 

(12) Haste;  

(13) Disco de vedação;  

(14) Tampa da carcaça;  

(15) Came; 

(16) Alavanca; 

(17) Alavanca do freio de estacionamento;  

(18) Anel de vedação;  

(19) Mola;  

(20) Folga. 

 

A desvantagem principal dos freios a disco flutuante consiste no maior potencial de 

torque residual decorrente do arraste da pastilha. Este fato se deve ao retorno insuficiente do 
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anel de vedação do êmbolo, quando a pressão hidráulica do freio é liberada. A existência de 

um número maior de graus de liberdade comparado aos do tipo fixo, tornam estes mais 

suscetíveis à ocorrência de ruídos. 

 

 

2.1.4 Configurações do circuito hidráulico do freio 

Para atender aos requisitos estabelecidos pelas normas regulamentadoras, o sistema 

de freio deve incorporar circuitos duplos e independentes, com o objetivo de prevenir a perda 

total do sistema de freio, em caso de ocorrência de alguma falha no sistema, como por 

exemplo, vazamento no circuito. 

Segundo Bauer (2003), a norma DIN 74000 informa que o circuito hidráulico do 

freio pode ser configurado de 5 formas diferentes, conforme a figura 18. 

 

 

(a) configuração II, vertical ou paralela 
 

(b) configuração X ou diagonal 

 

(c) configuração HI 

 

(d) configuração LL 

 

 

(e) configuração HH 

 

 

             (1) circuito 1;  

             (2) circuito 2;  

             (←) sentido frontal. 

 

Figura 18 - Configurações hidráulicas típicas do sistema de freio [Extraído de BAUER, 2003]. 

 

Dentre os circuitos apresentados, os mais utilizados são as configurações II (vertical 

ou paralela) e X (diagonal). No circuito vertical, uma das câmaras do cilindro mestre alimenta 

os eixos dianteiros, enquanto a outra câmara alimenta os eixos traseiros. Já no circuito 

diagonal, uma das câmaras alimenta o freio dianteiro esquerdo e o freio traseiro direito, 

enquanto que a outra câmara alimenta o freio dianteiro direito e o freio traseiro esquerdo. 
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O circuito diagonal é utilizado em praticamente todos os automóveis de passeio, pois 

apresentam uma melhor de distribuição de carga e força de frenagem mais dianteira. Já o 

circuito vertical ou paralelo é largamente utilizado em veículos utilitários e comerciais leves, 

os quais apresentam em geral uma distribuição de carga mais equilibrada entre a dianteira e a 

traseira. 

 

 

2.2 Freio de estacionamento 

A maioria dos sistemas de freio de estacionamento utiliza lona ou pastilha de freio de 

serviço para bloquear as rodas traseiras, acionado de forma mecânica para manter o veículo 

estacionado na ausência do motorista. 

 

 

2.2.1 Acionamento por alavanca 

A alavanca é normalmente instalada entre os dois bancos ter os freios dianteiros. 

Conforme a alavanca é puxada para cima, o mecanismo de catraca trava, de forma a manter 

tensão nos cabos e, assim, garantir que os freios estejam acionados. Para liberar o freio, um 

botão acionado por mola, localizado na extremidade de alavanca é mantido pressionado 

enquanto a alavanca é abaixada até a posição inicial (figura 19). 

Conforto e segurança: número de dentes mínimo para acionar com baixo esforço, 

porém com dentes para compensar o desgaste dos freios de roda. 

 

 

2.2.1.1 Luzes de Advertência 

Uma luz de advertência, localizada no painel de instrumentos indica que o freio esta 

ativado. Um interruptor normalmente aberto tem sua conexão fechada quando a alavanca é 

puxada, acendendo a lâmpada. O interruptor é ajustado de forma que a lâmpada apague 

somente quando a alavanca é abaixada completamente. 
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2.2.1.2 Cabos das rodas traseiras 

O freio de estacionamento convencional utiliza cabos para conectar a alavanca aos 

atuadores. Possuem diferentes tipos de conectores nas extremidades que unem as outras partes 

do mecanismo. 

O cabo dianteiro conecta a alavanca ao equalizador, que efetua a distribuição da 

força de frenagem entre as rodas traseiras. O equalizador é apenas uma alavanca montada 

sobre um pino ou uma guia. Puxando-se o cabo dianteiro, move-se a alavanca ou guia que, 

por sua vez, transmite a força igualmente para os cabos das rodas. 

 

Figura 19-Mecanismo de freio de estacionamento 
[Adaptado de: http://what-when-how.com/automobile/hand-brake-or-parking-brake-automobile, acessado em 

15/11/2012]. 

 

Alguns veículos possuem instalação com três cabos, que inclui um cabo 

intermediário passando através do equalizador. Normalmente um ou dois cabos traseiros são 

anexados diretamente ao intermediário, através de conector. O outro cabo traseiro é ligado ao 

intermediário com algum tipo de ajuste. 

   Alguns sistemas possuem um cabo separado para cada roda traseira, ligados a 

alavanca. Cada cabo é ajustado separadamente, não havendo necessidade do equalizador. 

   Retentores e ganchos  

mantêm os cabos na posição correta sobre o eixo traseiro, carroceria a assoalho do veículo. 

Estes retentores permitem a flexão e movimento do cabo no ponto de fixação, e ajudam o 

equalizador no seu papel. 

Os cabos normalmente deslizam por dentro de um envoltório metálico, sendo então 

protegidos contra o desgaste e sujeira. 

 

http://what-when-how.com/automobile/hand-brake-or-parking-brake-automobile,%20acessado%20em%2015/11/2012
http://what-when-how.com/automobile/hand-brake-or-parking-brake-automobile,%20acessado%20em%2015/11/2012
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2.2.1.3 Barras 

   No mecanismo de freio de estacionamento, o uso mais comum de barras sólidas de 

aço acionadas por alavanca é para cobrir uma pequena distância em linha reta até um 

equalizador ou alavanca intermediária. A barra é normalmente ligada à alavanca de 

acionamento por um pino. A outra extremidade da barra é geralmente rosqueada para permitir 

ajuste do mecanismo. 

 

 
Figura 20 – Barra (item colorido) 

[Adaptado de: http://www.autoshop101.com/forms/brake06.pdf, acessado em 15/11/2012]. 

 

 

2.2.1.4 Alavancas 

   Alavancas são necessárias neste sistema para minimizar o esforço de acionamento e 

desacionamento por parte do condutor. Muitas instalações possuem também uma alavanca 

intermediária sob a carroceria papa aumentar a força de aplicação. A alavanca intermediária 

também é projetada para, em conjunto com o equalizador, garantir que a força aplicada as 

duas rodas traseiras seja a mesma. 

 

 

2.2.1.5 Equalizadores e ajustes 

   A força aplicada em cada roda deve ser a mesma. Caso isto não ocorra, o sistema 

pode não funcionar corretamente. Para atender a este requisito, utiliza-se o equalizador, que 

possui ajuste. 

http://www.autoshop101.com/forms/brake06.pdf
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   O exemplo mais comum de equalizador é a guia em forma de “U” ligada a uma barra 

roscada. O cabo traseiro (ou intermediário) desliza para frente e para trás sobre a guia para 

balancear a força aplicada em cada roda. 

   Outro tipo de equalizador é montada sobre um longo cabo localizado entre o 

habitáculo e uma roda traseira. Um cabo mais curto é montado entre o equalizador e a outra 

roda. Quando o freio de estacionamento é aplicado, o cabo longo aplica força diretamente e 

continua a se mover após a roda ter sido bloqueada. A continuação do movimento puxa o 

equalizador e o cabo mais curto, de forma a bloquear a outra roda. 

 

 
Figura 21 – Equalizador (item colorido) [Adaptado de: http://www.autoshop101.com/forms/brake06.pdf, 

acessado em 15/11/2012]. 

 

 

 

2.2.1.6 Freio de estacionamento com tambor traseiro 

   Trata-se do tipo mais comum de freio de estacionamento. É utilizada a própria lona 

de freio de serviço. O mecanismo de acionamento das lonas é um projeto relativamente 

simples e econômico. O cabo passa por um envoltório que atravessa a placa traseira. A 

extremidade do cabo é ligada a extremidade inferior da alavanca de freio de estacionamento. 

Quando a cabo é puxado, essa alavanca é acionada, e as lonas são pressionadas contra o 

tambor, bloqueando a roda. Quando o freio de estacionamento é liberado, uma mola de 

retração faz com que as rodas retornem a posição inicial, sem contato com o tambor (figura 

8). 

http://www.autoshop101.com/forms/brake06.pdf
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2.2.1.7 Freio de estacionamento na pinça traseira 

   Freios traseiros a disco com pinça fixa ou flutuante possuem dispositivos que 

acionam mecanicamente o pistão da pinça, pressionando as pastilhas contra os discos. Esse 

tipo de freio de estacionamento possui uma alavanca que parte do lado interno da pinça. 

   Os dois tipos mais comuns dessa variedade de freio são: porca e parafuso e esfera e 

rampa. 

 

 

2.2.1.7.1 Mecanismo de porca e parafuso 

   A alavanca da pinça é ligada a um parafuso dentro do mesmo, que é rosqueada em 

uma porca. Esta, por sua vez, é entalhada no interior de um cone que se encaixa ao pistão da 

pinça. Quando o freio de estacionamento é acionado, a alavanca gira o parafuso. Portanto, ele 

força o cone contra o pistão, que é empurrado para fora pelos movimentos da porca e do cone. 

Analogamente, o pistão não pode girar, por estar solidário a pastilha, a qual é fixada na pinça. 

O pistão então aciona a pastilha de freio interna, e a pinça desliza como na operação do freio 

de serviço, empurrando a pastilha externa contra o disco. Uma mola de ajuste gira a porca 

quando o freio de estacionamento é liberado, fazendo com que o desgaste das pastilhas seja 

compensado. 
 

 
Figura 22- Mecanismo de porca e parafuso 

[Adaptado de Marcos C. Carboni e Marcos V. G. Oliveira – USP - 2002]. 
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2.2.1.7.2 Mecanismo de esfera e rampa 

   A alavanca da pinça é ligada a um eixo que possui uma placa na outra extremidade. 

Outra placa é ligada a um parafuso de pressão dentro do pistão da pinça. As duas placas são 

montadas paralelamente, e três esferas de aço as separam.  Quando o freio de estacionamento 

é acionado, a alavanca gira o eixo e a placa. Conforme as placas se movem, tendendo a se 

separar, o parafuso de pressão força o pistão para fora. Como o parafuso de pressão não pode 

girar por estar solidário a pinça, o pistão aciona a pastilha interna, e a pinça desliza como na 

operação de freio de serviço e empurra a pastilha externa contra o disco. 

  Quando o pistão move-se em relação ao parafuso de pressão, uma porca de ajuste 

dentro do pistão gira para diminuir as folgas e proporcionar ajuste.  

 

 
Figura 23–Mecanismo de disco por esfera e rampa 

[Adaptado de Marcos C. Carboni e Marcos V. G. Oliveira – USP - 2002]. 

 

 

2.3 Legislação 

Segundo a norma europeia ECE 13, na qual se baseia a norma brasileira – Resolução 

CONTRAN 777/93, “o sistema de freio de estacionamento deve ser capaz de manter o veículo 

estacionado em uma inclinação positiva ou negativa na ausência do motorista, com partes 

móveis mantidas na posição de travamento por um mecanismo puramente mecânico”. Além 

disso, o motorista deve ser capaz de executar o comando de frenagem de seu assento. 
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O controle do sistema de freio de estacionamento deve ser independente do controle 

do sistema de freio de serviço – entendendo-se por controle a atuação direta do motorista para 

permitir a transmissão da energia requerida pela ação da frenagem – e que o sistema de freio 

de estacionamento deve ser projetado de forma a atuar mesmo com o veículo em movimento. 

Sua atuação, estando o veículo parado ou em movimento, deve ser sinalizada para o 

motorista, por meio de uma lâmpada vermelha localizada no painel de instrumentos. 

Esta mesma norma especifica que o freio de estacionamento deve ser capaz de 

manter o veículo totalmente carregado, estacionado numa rampa com inclinação de 20%, 

positiva ou negativa.  Caso o mecanismo de controle seja manual, a força máxima aplicada 

deve ser de 400N. Se for mecânico, esta máxima força é de 50N (Norma ABNT 10967). 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

  Nossa proposta é voltada para a utilização do freio de estacionamento eletrônico em 

veículos de passeio, com freio traseiro a tambor. 

 

                  
Figura 24-Mecanismo de freio de estacionamento proposto 

[Adaptado de: http://what-when-how.com/automobile/hand-brake-or-parking-brake-automobile, acessado em 

15/11/2012]. 

A figura 24 apresenta o sistema de freio de estacionamento proposto, onde a alavanca 

do freio é retirada do compartimento interno do veículo e um atuador é introduzido para 

realizar o acionamento do sistema quando necessário. 

 

http://what-when-how.com/automobile/hand-brake-or-parking-brake-automobile,%20acessado%20em%2015/11/2012
http://what-when-how.com/automobile/hand-brake-or-parking-brake-automobile,%20acessado%20em%2015/11/2012
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3.1 Estudos comparativos 

  A tabela a seguir compara o sistema convencional (acionamento do freio de 

estacionamento por alavanca ou pedal) com o sistema proposto onde é possível a avaliação do 

ganho de conforto para o condutor do veículo, podendo reduzir a fadiga e aumentar a 

segurança veicular. 

 

TABELA 1 

Comparativo entre sistema convencional e sistema de freio de estacionamento eletrônico  

 

 Freio de estacionamento 

convencional 

Freio de estacionamento eletrônico 

Acionamento Puxar alavanca ou pressionar um pedal Desligar a ignição ou a cada parada do veículo 

Soltar Soltar alavanca ou um pedal Operação automática com a solicitação de torque no 

motor 

Fonte: elaborado pelos autores, 2012. 

 

  A seguir será apresentado um protótipo similar ao sistema de freio de estacionamento 

eletrônico proposto por este trabalho para entendimento da idéia e a proposta para produção 

em série: 

 

 

3.1.1 Protótipo de atuador de freio de estacionamento de puxar para aplicação em 

veículos com freio de estacionamento a tambor: 

 
Figura 25 – Protótipo de atuador do freio de estacionamento  

[Adaptado de: SAE TECHNICAL PAPER SERIES 2008-01-2555. Design and Testing of a New Electric Parking 

Brake Actuator; Chien-Tai. Huang, Chien-Tzu Chen, Shou-Yi Cheng, Bo-Ruei Chen and Ming-Hu 

Huang,Research & Testing Center (ARTC)]. 

 

(1) Motor elétrico;  

(2) Engrenagens redutoras;  

(3) Cabo para conexão roda traseira esquerda;  

(4) Cabo para conexão roda traseira direita.    
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Uma vez energizado o motor elétrico (1), as engrenagens redutores (2) promovem o 

aumento da força necessária que será transmitida pelos cabos (3 e 4) até o conjunto sapatas-

lonas de freio de modo a manter o veículo parado. Um mecanismo autotravante garante que 

mesmo com o motor elétrico desligado o freio permanece ativo por meios mecânicos. 

 

 

3.1.2 Proposta para produção seriada do atuador do freio de estacionamento de puxar 

aplicação em veículos com freio de estacionamento a tambor: 

 

 
Figura 26 – Mecanismo puxador de cabos 

[Adaptado de: SAE International 2009-01-3022, Main Design Factors and Unified Software Structure for Cable 

Puller and Caliper Integrated Type Electric Parking Brakes. J. S. Cheon, J. W. Jeon, H. M. Jung, I. U. Park, C. 

H. Park and T.-J. Yeo]. 

 

  Freio de estacionamento desenvolvido a partir do protótipo anteriormente 

apresentado para aplicação direta em veículos de passeio com o mínimo de alterações 

possíveis ao veículo original. 

  O funcionamento é semelhante à figura anterior, porém agora em uma construção 

mais compacta. 
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3.1.3 Protótipo de atuador de freio de estacionamento para aplicação em veículos com 

freio de estacionamento a disco: 

 

 
Figura 27 – Mecanismo de freio de estacionamento a disco 

[Adaptado de: SAE International 2010-01-1707. Novel Design of the Integrated Electric ParkingBrake System. 

Yan-Sin Liao, Chien-Tai Huang, Chien-Tzu Chen, Shou-Yi Cheng, Bo-Ruei Chen andFu-Yen Huang]. 

 

  Quando o motor elétrico é ligado o torque através das múltiplas reduções pelas 

engrenagens aciona o came que empurra as pastilhas contra o disco de freios. Quando o motor 

elétrico é desligado, o torque reverso tende a reduzir a força entre pastilha e disco de freios de 

modo a manter o veículo parado. 

 

 
Figura 28 – Detalhe do mecanismo de freio de estacionamento a disco 

[Adaptado de: SAE International 2010-01-1707. Novel Design of the Integrated Electric ParkingBrake System. 

Yan-Sin Liao, Chien-Tai Huang, Chien-Tzu Chen, Shou-Yi Cheng, Bo-Ruei Chen andFu-Yen Huang]. 

 

   Quando o motor elétrico é desligado, o torque reverso tende a reduzir a força entre 

pastilha e disco de freios. Para evitar que isto aconteça, o mecanismo autotravante permite 

que o torque seja transmitido somente em uma direção e não no sentido reverso.  
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3.1.4 Descrição e comparativo de produtos similares (Benchmarking) 

  Existem dois tipos de acionamento do freio de estacionamento nas rodas traseiras. 

Um deles é o cabo puxador de cabos (freio a tambor), e o outro é o caliper (freio a disco). O 

projeto proposto pertence ao tipo de puxador de cabos. No conceito puxador cabo existem 

duas formas de transmissão da força de frenagem para as rodas traseiras: 

• Com cabo primário: a força de frenagem é aplicada no cabo primário e o equalizador 

que divide a força de frenagem para as rodas traseiras num segundo cabo (cabo 

secundário). A curvatura do equalizador reduz a eficiência de frenagem e vida útil do 

cabo secundário, porém a equalização de forças entre as rodas é mais eficiente e a 

montagem é mais fácil. 

• Sem cabo primário: a forma de frenagem é aplicada diretamente aos cabos 

conectados as rodas traseiras. Neste tipo de acionamento é necessária a equalização 

das forças de frenagem entre as rodas traseiras e, a modificação de um veículo sem 

freio de estacionamento eletrônico para com freio de estacionamento eletrônico exige 

mais adaptações no veículo. 

   Alguns sistemas utilizam sensor de força e inclinômetro para monitorar a força de 

frenagem aplicada nas rodas traseiras em função da inclinação da pista e outros sem estes 

sensores, onde a força de frenagem é sempre fixa. 

 

TABELA 2 

Comparativo entre fornecedores de sistemas de acionamento do freio de estacionamento  

 

Fornecedor Advics Continental Continental 

equalizado 

Dura SKF Proposto 

Sensor de força Sim Sim Não Não Não Não 

Equalizador Não Não Sim Sim Não Sim 

Balanceamento de força automático Sim Sim Não (1) Não (1) Não (1) Não 

Fonte: [Adaptado de: SAE TECHNICAL PAPER SERIES 2008-01-2555].  

 

Legenda: 

(1) O balanceamento de forças é feito por regulagem mecânica. 

 

 

3.2 Descrição do sistema 

  A grande vantagem deste sistema proposto (puxador de cabos) é que basicamente a 

alavanca do freio de estacionamento ou o pedal do freio de estacionamento são substituídos 
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por atuador enquanto o resto do sistema permanece praticamente inalterado (sapatas, lonas, 

tambor). 

   O freio de estacionamento proposto, além da função de estacionamento propriamente 

terá a função denominada hold. 

   A função hold é uma evolução na comodidade de dirigir em situações de trafego 

intenso, onde, por meio de acionamento de um botão, o condutor pode ativar esta função que, 

automaticamente vai realizar algumas ações, ou seja, no anda e para do trânsito, o condutor 

necessita apenas pressionar o acelerador para o veículo se movimentar e, uma vez parado, 

pode ser retirado a pressão do pedal do freio, pois o sistema garante a imobilidade do veículo. 

   Os comandos necessários automáticos necessários para as funções acima descritas 

serão tratadas eletronicamente, por meio de lógicas combinacionais, sensores e atuadores. 

 

 

3.3 Funcionamento 

Uma vez acionada a função hold, o automóvel se comporta da seguinte forma: 

• Ao parar o veículo, o freio de estacionamento será automaticamente acionado, 

dispensando que o condutor necessite ficar pressionando o pedal do freio para 

manter o veículo nesta condição. (necessária função hold ativa, ignição ligada e 

velocidade igual à zero). 

• Para movimentar o veículo, basta apenas acionar o pedal do acelerador. 

(necessária função hold ativa, ignição ligada, motor ligado, acelerador 

pressionado, torque no motor e marcha engatada – veículos com câmbio manual). 

 

• Ao desligar o veículo (com velocidade zero), este será mantido parado por meio 

de trava mecânica, conforme legislação vigente. 

Existem ainda algumas redundâncias no sistema que evitam que, mesmo em 

acionamentos indevidos por parte do condutor, a segurança veicular será mantida. 

Exemplo: Com a função hold acionada, mesmo que o condutor trafegue com a marcha 

desengatada (conhecido como trafegar na banguela), o sistema acionará o freio de 

estacionamento, pois conforme a lei 9503/97 artigo 231, é infração de trânsito dirigir veículo 

desligado ou desengatado. 

Pode-se ainda manter a função hold sempre ativa, mesmo após o veículo ser 

desligado. Basta apenas manter o botão na condição acionado que, na próxima vez que o 

veículo for utilizado, esta função continuará ativa. 
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3.4 Fluxograma de funcionamento 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 29 – Fluxograma de funcionamento do freio de estacionamento eletrônico [Elaborado pelos autores]. 

 

 

3.5 Base de cálculos 

Primeiramente, realizamos a escolha de um veículo para realização dos estudos 

necessários. Neste caso, foi escolhido o veículo Mercedes Benz, modelo Classe A190, ano de 

fabricação 2004. 

 

 
Figura 30 – Etiqueta de identificação [Extraído da coluna B do lado direito do veículo Mercedes-Benz, pelos 

autores]. 

 

- Massa do veículo =1555 kg  

- Cálculo do raio do pneu considerando a medida 195/55 R15, sem nenhuma carga aplicada: 

  V=0?  Hold

  

Freio liberado 

Emergência? 

Acelerador? 

 

Engatado? 

Torque? 

Ignição? 

Motor? 
Freio acionado 

N 

N 

N 

N 

N 

INÍCIO 

 

N 

N 
 

N 

 

 

 

 

 

 

 

        FIM 
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Figura 31 – Informações sobre pneu [Adaptado de: Jacob Ferezini Júnior – UFSCAR - 2010]. 

 

- Diâmetro da roda = Diâmetro interno do pneu = 15” = 381mm 

- Seção lateral do pneu = 195mm 

- Diâmetro do pneu = 381 mm + 2x (195 mm x 0,55) = 595,5mm 

 

 

    =        

           

2 

 

- Portanto      = 595,5mm / 2 = 297,75mm 

- Raio dinâmico do pneu   0,298m 

- Diâmetro do tambor = 0,18m 

-    Coeficiente de adesão pneu/pavimento suficiente para manter o veículo parado. 

 

 
Figura 32 – Rampa inclinada [Adaptado de: Jacob Ferezini Júnior – UFSCAR - 2010]. 

 

- Inclinação do aclive de 20% (conforme CONTRAN): 

( )               
  

  
 
  

 
 

3 

 

( )               
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- Ângulo da rampa (graus): 

         (
  

 
)        (

( )     

   
) 

 4 

 

         (
  

 
)        (

( )     

   
)         

 

- Cálculo da força atuante nas rodas traseiras: 

 

          

 

 

5 

 

 

      

 

 

6 

 

 

            

 

 

7 

 

 

 

                ⁄         

          (duas rodas traseiras) 

            (por roda traseira) 

 

- Torque na roda: (massa do veículo) 

               8 
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Portanto para manter o veículo parado, temos: Torque na roda = Torque no tambor. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 33 – Forças aplicadas na roda e no tambor [Elaborado pelos autores]. 

 

- Para encontrar a força aplicada no tambor, temos: 

    
 

        
 

9 

 

   
        

     
 

          (força das sapatas contra o tambor) 

 

- Força aplicada em cada sapata de freio: 

   
  

 
 

 

10 

  

   
     

 
 

               
 

Adotado:                     

- Coeficiente de atrito         

- Fator de freio (C*), conforme ilustrado no gráfico da figura 11 no capítulo 2.1.1.  
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0,09m 

0,298m 

Fx 

Fa 
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                (Força aplicada em cada sapata) 

 

   
Figura 34 – Forças atuantes na alavanca (braço) da sapata de freio. [Foto tirada pelos autores, 2012]. 

 

Considerando o mecanismo de alavanca das sapatas de freio, temos que verificar a força que 

deve ser feita pelo cabo do freio de estacionamento. 

 

 
 

 
Figura 35 – Binários de forças e momentos na sapata de freio [Elaborado pelos autores]. 

 

 

             12 

 

                         
Sabendo que: 

          (por roda em cada sapata de freio) 

 

 

 

1649,33N 

F=? 

0,018m 

0,105m 

𝐹𝑎 𝐹𝑎 
0,018 m 

0,105 m 
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Portanto: 

  (por aplicada por roda e duas sapatas em cada roda) =                   

 

 

 

 

  

 
Figura 36 – Forças nos cabos de acionamento do freio de estacionamento [Elaborado pelos autores]. 

 

Adotado: 

- Rendimento do sistema de 75%. Temos: 

- Força no cabo principal = (força nas rodas x 2) / rendimento do sistema 
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Com isso definimos a força necessária do sistema de freio de estacionamento para 

manter o veículo parado! 

Vamos prosseguir com os cálculos para verificar se o sistema estudado atende a 

legislação vigente (somente como informativo). 

 

Na alavanca do freio de mão: 

 
Figura 37 – Alavanca de freio de estacionamento, veículo Mercedes-Benz, modelo classe A190 

[Foto tirada pelos autores, 2012]. 

0,245 m 

0,06 m 

        

        

               

Força no cabo principal 
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Figura 38 – Binários de forças e momentos na sapata alavanca do freio de estacionamento 

[Elaborado pelos autores, 2012]. 

 

 

Sabendo que:           
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Logo: 

Para sabermos a força aplicada pelo condutor na alavanca do freio de 

estacionamento, temos que converter para Quilograma-força. 

 

1 kgf                9,8 N 

 Fw                 369,39 N 

   
             

    
 

 

              
 

O valor de força calculada (F=37,68kgf) atende a legislação vigente - Norma ABNT 

10967, capítulo 3.3.3, onde a força máxima não deve ultrapassar 40 kgf. 

0,06m 

Fw = Força aplicada 

pelo condutor na 

alavanca do freio de 

estacionamento 

 

𝐹𝑐𝑝           
 

0,245m 

        Sen 90° 



51 

 

3.6 Software de funcionamento 

Para que os acionamentos sejam realizados nos momentos oportunos, foi necessário 

o desenvolvimento de um programa computacional (software Labview), apresentado a seguir: 

 

 
Figura 39 – Painel frontal - Software Labview [Elaborado pelos autores, 2012]. 

 

    Cada botão do lado do painel frontal pode ter duas ações (ligado ou desligado), que 

indica a condição de utilização de cada uma destas aplicações no veículo.  

 

 

TABELA 3 

Condições de comportamento dos controles do sistema de freio de estacionamento 

eletrônico a partir da seleção realizada pelo condutor 

 
Botão Condição desligado Condição ligado 

Acelerador Acelerador não pressionado Acelerador pressionado 

Emergência Freio de estacionamento desativado Freio de estacionamento ativado 

Engatado Marcha desengatada Marcha engatada 

Hold Função hold desacionada Função hold acionada 

Ignição Ignição desligada Ignição ligada 

Motor Motor desligado Motor ligado 

Torque Sem solicitação de torque no motor Motor sofrendo solicitação de torque 

V=0 Velocidade diferente de zero (km/h) Velocidade igual à zero (km/h) 

Fonte: elaborada pelos autores, 2012. 
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Figura 40 – Diagrama de blocos - software Labview [Elaborado pelos autores, 2012]. 

 

   Para que a função hold seja ativada, é necessário apenas acionar o seu respectivo 

botão que a função estará ativa e a ignição deve, necessariamente, estar ligada. 

   Na condição de utilização do veículo, para que o freio de estacionamento seja 

liberado, são necessárias que, simultaneamente, as condições abaixo sejam cumpridas: 

- Ignição ligada; 

- Função hold ativa; 

- Marcha engatada; 

- Motor ligado; 

- Pedal do acelerador pressionado; 

- Solicitação de torque no motor; 

- Botão de emergência desligado. 

   Na condição de utilização do veículo e, com a função hold ativa, para que o freio de 

estacionamento seja acionado e com o botão de emergência desligado, basta apenas que a 

velocidade seja igual à zero (Km/h). 

   Em situações de emergência, basta pressionar o botão de emergência que o freio de 

estacionamento será ativado, independentemente de qualquer outra situação em que o veículo 

se encontre. 

   Ao desligar o veículo (com velocidade igual à zero) o veículo será mantido parado 

por meio de trava mecânica conforme legislação vigente. 

A seguir, apresentamos uma tabela com a compilação dos dados monitorados através 

do software desenvolvido. 
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TABELA 4 

Comportamento do sistema de freio de estacionamento eletrônico a partir das condições 

de utilização do veículo 
 

Ações 

 do 

sistemas 

Ignição 

ligada? 

V = 0? Função 

hold 

acionada? 

Marcha 

engatada? 

Motor 

ligado? 

Acelerador 

pressionado? 

Solicitação 

de torque? 

Emergência 

acionada? 

A X X X X X X X 1 

B 0 X X X X X X 0 

C 1 1 0 X X X X 0 

D 1 1 1 X X 0 X 0 

E 1 1 1 1 1 1 X 0 

Fonte: elaborada pelos autores, 2012. 

 

Legenda: 

0 Condição desabilitada e/ou não acionada. 

1 Condição habilitada e/ou acionada. 

X Lógica do sistema independe da condição  

 

Ações do sistema proposto: 

 

A Condição de emergência ativada e freio de estacionamento acionado, independentemente de qualquer 

outra condição que o veículo se encontre. 

B Com a ignição desligada, o freio de estacionamento é ativado e mantido por trava mecânica de modo 

a atendimento da legislação vigente (Norma ABNT 10967, capítulo 3.3.3). 

C Ignição ligada, velocidade igual a zero e função hold desligada.  Freio de estacionamento é ativado e 

uma mensagem é enviada ao condutor para manter o pedal de freio de serviço acionado.  

D Automaticamente o veículo será mantido parado a cada parada do veículo, sem a necessidade de 

manter o pedal do freio de serviço pressionado. 

E Condição inexistente.  Com as funções ignição ligada, motor ligado, marcha engatada e acelerador 

pressionado simultaneamente, ocorrerá à existência de torque na saída do motor e o veículo tende a 

movimentar-se (velocidade não é igual à zero). 

 

 

4 ENSAIOS E RESULTADOS SIMULADOS OBTIDOS 

Através da elaboração de fluxograma de funcionamento, desenvolvimento de 

programa computacional e simulação computacional do sistema de estacionamento eletrônico, 

podemos verificar sua eficácia em condições de operação do veículo, pois não foram 

verificados códigos de erro ou falhas do sistema. 

Mesmo com o veículo desligado ou na ausência de carga na bateria, o veículo é 

mantido parado por acionamento mecânico, atendendo legislação vigente. 

 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS SIMULADOS 

 Os testes simulados em computador confirmam o funcionamento do sistema proposto, 

bem como do atendimento a legislação vigente aplicada a veículos de passeio. 

 Caso o condutor opte por não utilizar o sistema de freio de estacionamento eletrônico 

na condução do veículo (função hold desligada), o comportamento veicular será semelhantes 
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aos demais veículos sem este sistema, porém ao desligar-se a ignição e com velocidade zero, 

o freio de estacionamento será acionado automaticamente e será mantido operante por ação 

mecânica. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 A proposta inicial de nosso trabalho de contribuição para redução esforço humano, 

maior conforto veicular, simplificação da operação, obtenção de respostas mais rápidas e 

possibilidade de contribuição para a redução dos níveis de acidentes veiculares sempre esteve 

presente em todas as etapas deste trabalho e visto que, o sistema desenvolvido mostrou-se 

operante durante toda simulação computacional e que não foram verificados erros de sistema, 

podemos considerar que a tecnologia apresentada é aplicável para a utilização em veículos de 

passeio. 

 Foi feita a simulação para demonstrar que o sistema proposto pode levar a redução do 

esforço humano pelo acionamento dos freios de forma eletromecânica e maior conforto na 

condução do veículo pela liberação de espaço interno, onde o motorista tem maior liberdade 

de movimentação com a remoção da alavanca de freio de estacionamento e/ou pedal do freio 

de estacionamento.  

 

 

7 PROPOSTAS FUTURAS 

 De modo a dar continuidade a este desenvolvimento, sugerimos algumas propostas de 

trabalhos futuros: 

- Construção física do modelo proposto. 

- Conectar o sistema de freio de estacionamento eletrônico com o ABS, de modo a evitar 

travamento das rodas nas frenagens de emergência. 

- Trabalhar em sistema de malha fechada para adequação da força aplicada nas sapatas em 

função do peso total do veículo e a inclinação do pavimento.  

- Sistema de detecção de desgaste das pastilhas ou lonas de freio. 

- Utilização de sensor de força e inclinômetro. 
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