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Introdução: A otimização topológica busca uma distribuição ótima de material dentro
de um domínio de projeto, previamente estabelecido. O domínio é fixo e subdividido
em elementos finitos, onde a variável de projeto está associada com o volume de
material presente em cada elemento finito. Portanto, através da otimização topológica,
combinada ao método de elementos finitos, o presente trabalho surgiu a partir da
necessidade da equipe Baja Unileste em reduzir a massa global de seu protótipo, que
será utilizado em futuras competições, mais especificamente em reduzir a massa de um
disco de freio com 180 mm de diâmetro externo.  Objetivo: Projetar um disco de freio
com 180 mm de diâmetro externo, utilizando a otimização estrutural topológica, aliada
ao métodos de elementos finitos, de modo a alcançar uma geometria que atenda as
solicitações mecânicas, contendo a menor massa possível, objetivando aumentar o
desempenho do veículo nas provas dinâmicas. Metodologia: A geometria (domínio)
cheia do disco foi importada para o software Ansys Mechanical, definindo o composto
do corpo como em aço inoxidável AISI 420. Utilizando o método elementos finitos
realizou-se o cálculo da distribuição de tensão no corpo. A estrutura foi otimizada por
análise topológica através do plug-in topology optimization, aplicando a penalização
igual a p=0,4 (‘p’ é a fração da densidade total ou volume dada em kg/m³ necessário
em um elemento para resistir à tensão aplicada), onde a redução do volume foi
utilizada como função objetivo, considerando a restrição de fabricação nos furos de
fixação do disco.
 Resultados: A distribuição de tensão foi simétrica com um valor máximo de 16 Mpa,
simulando o funcionamento do disco, com um momento torsor de 113,8 N.m,
engastada nos furos de fixação. A aplicação de uma penalização p=0,4 foi suficiente
para apresentar uma estrutura otimizada simétrica, com uma redução de massa de 56%
em relação ao disco cheio. O resultado foi exportado para o formato CAD e recebeu
tratamento de geometria, dentro do software SolidWorks. A geometria simplificada foi
importada novamente para o Ansys Mechanical para analisar a distribuição de tensão
no corpo. Durante a validação foram testadas duas situações, onde: A primeira
considerando uma carga dinâmica em toda a superfície de contato do disco, resultando
em uma tensão máxima de 16 Mpa, como foi previsto durante o desenvolvimento da
geometria otimizada; em uma segunda análise, foi testado a condição de travamento do
disco que apresentou de tensão de 80 Mpa nos pontos concentradores de tensão. Nessa
condição o disco apresenta previsão de vida útil infinita, na análise de fadiga, realizada
no software com fator de segurança de 5. A geometria final do disco apresentou 56%
de redução de massa em relação ao corpo cheio, utilizando o aço inoxidável AISI 420
comercial. Conclusão: A aplicação da otimização topológica permitiu uma redução de
40% em relação ao disco utilizado pela equipe nos protótipos anteriores e 56% em
relação ao disco cheio.
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