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RESUMO

O projeto universitário Baja SAE tem o objetivo de fazer com que o aluno coloque todo o estudo teórico realizado em prática. A atividade 
compreende a produção completa de um veículo off road para competição entre universidades, desde seu projeto até sua fabricação, auxiliando 
sobremaneira na formação de profissionais experientes para um mercado de trabalho competitivo. O protótipo da Equipe Mecaloucos da UNESA 
está em construção, baseado em referências de cada sistema veicular, de acordo com suas características. O objetivo do presente trabalho é 
definir um sistema de freios para esse protótipo visando as competições Baja SAE. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 
identificar a melhor proposta de projeto do sistema de frenagem, isto é, utilização de freios a disco nas quatro rodas, por suportarem altas 
temperaturas e ter um resfriamento mais rápido, além de não acumular impurezas que possam comprometer a frenagem do protótipo em 
terrenos lamacentos. Assim, é esperado que o sistema de freios absorva 100% de sua energia cinética do protótipo por meio de geração de calor, 
devido à abrasão entre as pastilhas e os discos de freio. Simulação da dinâmica de freamento está sendo desenvolvida para se determinar a 
distância total percorrida, o tempo e as forças de frenagem.  Também foram analisados diferentes sistemas, onde o freio da scooter Burgman 
125i, além de apresentar um preço acessível, possui também um diâmetro do disco menor que o interno da roda, o que possibilita um perfeito 
encaixe. A scooter possui somente um freio dianteiro a disco sem ABS, seu peso é de 111 Kg seco e atinge uma velocidade máxima de 110 km∕h. 
Já o protótipo apresenta 230 kg seco e a velocidade máxima atingida é de 60 km∕h. Sendo assim, usando dois freios a disco da Burgman 125i é 
possível ter  um sistema de freio dianteiro que  absorva 70% da frenagem, o que é um aspecto positivo, pois  a frenagem depende do peso do 
carro e de sua velocidade máxima atingida, o que possibilita atingir o objetivo inicial da equipe. O estudo está em andamento e propõe-se a 
possibilidade do cilindro mestre ser substituído pelo cilindro de Fusca, pelo fato do mesmo possuir duas saídas, o que possibilita o uso de dois 
sistemas em um único cilindro. Nesse sentido, conclui-se que a construção do protótipo com base no sistema de frenagem é viável por meio de 
uma perspectiva acadêmica e realística.
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